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SOKAT TUD  
SZERET ÉS EZ TESZI  
TALALKOZAsAINKAT  KELLEMESSÉ  
FIGYELMESEN HALLGATJA ÉSZREVÉTELEIMET  
A  PROJEKTUMOKRÓL 
DOKUMENTUMOK ISMERETÉBEN BESZÉL 
MIKOR  NALAM JART 
LEFÉNYKÉPEZKEDTUNK 
AZ  UDVARBAN  
A TORKOLATNPLL  DOLGOZIK 
AHOL EGYIK FOLYÓ  A MAsIKBA  ÖMLIK  

AUTOsTOPPAL 24000-BE ÉRKEZIK 
ÉS BEMEGY  A  RENDŐRÁLLOMÁSRA 
MEGÉRDEKLŐDNI  A  CÍMEMET 
AMIT ÚTKÖZBEN ELHAGYOTT  
A  RENDŐRSÉG NEM TUDJA 
CSAK ESTE TALÁL  RAM  - VÉLETLENÜL 
ÉN AKKOR NEVETVE MONDOM NEKI 
BASZD MEG NEM VAGYOK ÉN NEPPER 

;, HOGY BENNE LEGYEK  A  NYILVÁNTARTÁSBAN 
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KEZÉBEN VILÁGOSKÉK MAGNETOFON 
BEFEJEZTEM MONDJA  
AZ  E-5 HANGPROJEKTUMOT  

-  KEZET MOS  A LAVORBAN 
NEDVES RONGGYAL  MEGT6RLI A MAsINAT 
S  AZUTAN  LEÜLÜNK ÉS HALLGATJUK 
HOGYAN SÜVđLTENEK AZ  AUTOMOBILOK  
AMELYtK  MELLETTE HALADTAK  EL 
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A TIZENKETTEDIK 	' s 

SZERETI A M ŰVÉSZETET 
SМn кЕT 
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RÉGEN ISMERJÜK EGYMÁST 
EGYSZER RÁBUKKANOK 
SZABADKÁN A VÁROSHÁZA EL ДTT 
đ  FELKL4LT 
MICSODA MEGLEPETÉS 
GYERE ISZUNK EGY TEÁT 	' 
AKKOR AZT MONDTAM NEKI 
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ф  ISTENEMRE KATI 
TE EGY KLASSZ CSAJ VAGY 
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SZOKNYÁJA ALATT 	' 

A TIZENHARMADцš 
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AZT MONDJA DOLGA VAN 
MEGCSÓKOLJUK EGYMÁST ÉS ELVÁLUNK 
fGÉRETET TÉVE HOGY TALÁLKOZUNK r 
KRANJBAN 
ELMEGY 
ÉS ÉN CSAK AKKOR VESZEM ÉSZRE 
HOGY A GALÉRIÁBAN HAGYTAM 
EGY BADGE-ET 
ÉS A WESTEAST ANTOLÓGIÁT 
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‚ ESERNY Ő  NÉLKÜL A JUNIUSI ZÁPORBAN 
LETÉRÜNK A TERÁZL4RÓL 
A HÁZSORIG AHOL LAKIK 

1 `' HATÁROZATLANUL VIZES HAJJAL ÁLLUNK 
' FEL KELLENE GYALOGOLNI A NEGYEDIK EMELETRE 

JAVASOLOM ELÖSZÖR 
HÍVJUK TELEFONON 
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NEM ÉRDEKES 
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DISINFECTION   ?4 A TIZENđTđDIK 

LEÜL A SZÉKRE 
A PUBLIKUM AZ ASZTAL EL ŐTT FOGLAL HELYET 
KIHALÁSSZA A NAGY PONTYOT AZ AKVÁRNMB6L 
ÉS AZ ASZTALRA TESZI 
A HAL FULLADOZIK 
ELKERÜLHETETLENÜL 
KANCSOVAL MERIT AZ AKVÁRIUM VIZÉBŐL 
S TÖBBSZÖR 
HOSSZASAN ISZIK 
AZUTÁN HÁNY 
MINDADDIG AMIG A HAL 
VÉGLEG EL NEM PUSZTUL 
UTÁNA NÉHÁNYAN GRATULÁLUNK NEKI 
EGY Nö AZT MONDJA 
JOBB LENNE HA KISÜTNÉK A HALAT 
AMEDDIG MÉG FRISS 

WдTER 

MAGA ELÉ TART 
SZEME ELÉ KÖT 
FEJÉRE HÚZ 

EGY ROPPANT NÖI MELLTARTÓT 
IGY BEBURKOLOZVA 
SAPKA NÉLKÜL 
ELSZENDEREDETT NYUSZIRA HASONLÍT 
AMELY NAGY NÖI CSECSEN 
SZUNDIKÁL 

A TIZENEETEDIK 

SÁRGA NADRÁGOT VISEL 
ÉS AKÁR A MACSKA TORNACIP ŐJÉBEN VIGY JÁR 
SZEMÉB ŐL 
ESCEATOLÓGIÁK TORNEK EL Ő  
MÍG A KÍNAI CSALOGÁNYOKNAK 
sZÁJEARMONIKÁJÁN MUZsIK1I  r•  

A HÍDON SEGÍT 
KIVENNEM AGYAMAT 
ÉS LEENGEDI 
A MILJACKA FOLYD SODRÁN 

EGY ESTÉN 
A TÖRTÉNTEK KAPCSÁN 
VALAMI KÓNYV SZÉLÉRE JEGYZEM 
„AZ ELSZENDERÚLT EUROPA FELETT 
KÉT PSZICHEDELIKUS KECSKEBAK LEBEG" 



A TIZENNYOLCADIK 

EGY MOS бKONYHÁBAN LAKIK 
KÓNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK KÖBMÉTEREIN ALSZIK 
KATONAI KONDZERVEKET ESZIK 
S MEGMUTA тЈA 
AZ ÁGY KIFEKÚDT FÉSZKÉT 
AHOL KÉT HÓNAPPAL AZEL ŐTT 
VALAMI ISMERETLEN KÓLTO HALT MEG 
MÍG A „KESERV EMBERED' 
TERMINUST MAGYARÁZZA 
EGÉSZ EURÓPA * *SZÍNE EL ŐTT 
PATETIKUSAN FELKIÁLT 
„ELLENSZÉG(TL đK A HALÁLNAK 
CSAK FOSZFORRAL ÉS VASSAL 
TÁPLÁLKOZOM" 

•+8otef  Е~бРа , S2а,a7ey
б  

A MÁSODIK ITT IS JELEN VAN 

MI TIZENKETTEN 
A KOLLÉGIUM EGY SZOBÁJÁBAN ALSZUNK 
A GRUNDNÁL 
BARÁT BARÁT MELLETT 
MŰVÉSZ MŰVÉSZ MELLETT 
FÉRFIAK NŐK MELLETT 
AZON AZ ÉJSZAKÁN 
E SZOBA ABLAKA 
A MŰVÉSZI KISUGÁRZÁS 
CSODÁS BILLDMAN -FÉNYÉVEL 
KELLETT HOGY VILÁGOLJON 
MERT HITÜNK TERE 
AZ ÉJJEL 
VÉGTELEN ÉS KORLÁTLAN VOLT 
AKÁR A FELFOGHATATLAN 24000 ÉV 

Forditotta LANTOS LÁSZL І  
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I. Aggak és  égtáјak. ámeak tá'o
az  

 gy 	7 
lása, melye en 1948 -tól 1986 -ig fekü tem , és alszom-álmo-
dok ma is, kivéve kettőt : a komisz katonai derékaljat és a még 
ismeretlen puha hantot - de ezek , úgy hiszem , nem hiányoz-
nak életrajzomból , sem ebből a va1Іomásbбl . Elsđ  lakhelyem e 
világban a Lázár cár utca Szabadkán - itt születtem -, 1948. 
május 15 -étel 1950 -ig kiságyam fekvése délnyugat -északkelet, 
a fejem északkeletre volt . A következđ  cím, következő  ház, 
szoba, ágy a Mayer testvérek utcájában vár rám 1951 . és 1954. 
között : ágyam helyzete az égtájak között délkelet -északnyu-
gat, fejemé délkelet . 1954-ben a Matković  család a Radić  test-
vérek utcába költözik , itt lakunk 1956 -ig. Alvóhelyem kelet-
nyugati, kobakom nyugatra nyugszik . Az Anton Aškerc úton 
aztán sokáig maradunk : egészen 1970 elejéig . Fekvđhelyem 
délnyugat-északkeleti , párnám északkeletre áll. Végül az ötö-
dik és utolsó cím: Stipe Grgi ć  u . 32. — a hetvenes évektđl máig, 
észak -dél, s fejem delelđre hajtom. 

Mind közül az elsđ  ágy a legfurcsább és legvarázsosabb — hoz-
zá kötđdnek emlékeim és az idI, amit az ember már érzékelni 
képes . Bennem a szivárvány sztnei maradtak meg, visszfé-
nyük pilláimon : fénysugár vetül a szemembe és piцđimoп  a 
spektrum rezeg — erre kristálytisztán emlékezem , majd hirte-
len a Lázár cár utcai lakás ablakában állok , talán 1950 lehet, 
rengeteg dolgot nem észlelek , nem értek és nem jegyzek meg, 
s kicsit arra a velencei macskára emlékeztetek , melyrđl Mar-
ko Ristić  ír Éjszakáb6l éjszakába című  esszéjében — ez a macs-
ka a Cas d'Oro-ház ablakában üldögél , a Canale Granden —, de 
ugyanakkor az a fura birsalma is lehetnék , melyet sok-sok év-
vel késđbb , 1979-ben láttam Szentendrén , egy halom poros 
könyv tetején, az Úgyvédi Kamara ablaktáblái között. Én csak 
állok az ablaküveg elđtt , fülemet betölti valami bántó zaj — túl- 

64 і • TekеІЈЈјsbékа  b ecsinќ j i-а , 
Tégy hátára a' teke ПŰShékának P szenet, vagy tüzes vaslapu<•zk,ít 	g3-  elev en  szeríttetvén 

	

	 ho,~ 	
égő  

a'fejét és ldi; t és fa г ltaít ky уt' t ~izt ő l kén- 
ekkor vágd el ezeket 	 k ► yújts~ 

abban kivérezzék ead a'  tekern ős6ék ~ít cízbe,l эΡbogy aí  
abban 
 ' !1°sd Jaug ti~ztsíra , 's főzd me vereshagyJnáva

l , Jftirokkal rezsi 	 g sós yem~ эΡ ej, ze7lérreI 	 (sárga répáva)) p et_ 

,$dog, Jníg' a' tekeпőjé: ő l a'cl эΡJkkej 
~ berld vе  le d  ind_ ytasd a főzést, JnJg piJhára 	

yes bőre leválik, ríts meg világ
~ эΡs sdr u 	 nem fđ1 ; az alatt pi_ g` ~ 

a  egy ka1áа  Iis тΡ tet 
»»yi darab írósvajban  , e   	 ,egy toj»ia.. vel, a' Jtennyire szü,. 	teken ős béka lev ć - 

eg ezzel vékony 

643, Tekenósbéka, c~itrommártalékua ц . 

Old meg a' tekenósbékát ,  mint  rnandлttпk , mosd 

é s füi.d meg ntind  addig,  m ►g, le nem fejthet- 

ttteg J ul ', 	 дглгнап  h гízd le róla a' kiilső  bđ - 

ni т ~'~ la а  teken űjét ; 	 м  ét és а ' haszuntalan 
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fél czruinnak a° Íevét, add buzzá ugyan annak a' héjját, 
forrald fel ів  g egyszer kétszer , és tálald ki. Ha aka-
rod, czitrom mártalékkal iskészítlteted. A' teken űsbé-
ka ekkor bele tétetik és a' nuírtalékkal együtt jól meg- 
fűzіtik. 
lágba bámulok : tapasztalatok nélküli növény , ámuldozva és 
telisteli tiszta ösztönösséggel ; 2-3 éves lehetek , és ami még 
rendktvиl fontos , azokban a napokban készül rólam Szabad-
kán a Pertics -műteremben az elsó fotográfia , így mesélte ké-
sőbb az anyám. 

II. E
g 

lakatlan szigeten 
köl tŐ  Tiz könyv ,  amit magammal  vinnék ar- 

e 	 ■ ra a famózus lakatlan szigetre , amely- 
ről іtоkьan minden művész álmodik (kicsit ütődötten hangzik 
ez a „lakatlan sziget ", đszintén szólva nem is tudom, mihez 
kezdenék ott, de időnként nagyon vágyom rá ): LOUIS ARA-
GIN kötete a koluđzsrIl , JOYCE Ulyssese, azután egy koffer-
nyi NEWS MAGAZINE (mellé tiz tubus OHO ragasztó, olló és 
A4-es papírlapok kötege ), G. G. MARQUEZ Száz év magány, 
BULGAKOV Mester és Margarita, MARIN САRќ  Otok [Szi-
get] című  regénye , BRUNO SCHULZ Fahéjas boltok, MILO-
RAD PAVIĆ  Hazaruki rečnik [Kazár szótár] , GEORGE MERE-
DITH  Richard  Feverel megprбbđltatása és végül az egyik sa-
ját kötetem.' 

Ill. Vizuális t őrín el ékek. 

Jnártaléknak 

nđsbél.át a' t 

szabadítsd alig a 
ezt a ' SÁгga tojással , és az eldarabolt és meghámozott 
hússal együtt a' mártalékba, sózd meg, fűszerezd sxe-

reesendióval , fđzd folyvást , kóstold meg, és tálald. ki. 

Ha azonban »zebbé, é ѕ  jobb ízűvé akarod tenni al már-

tаlékját , fđzd be azt süriibbre , szű rd át szű rúгuhán 

és wűrítsd meg még négy vagy nt egy kalán téjfellel 
wegtörött, és szüntelen kavarás közben (hagy meg ne 
aludjék ) hozzá töltött tojásszékkel ; ha ntár ez szünte- 

ienű l folytatottt kavarás közben ismét felforrott, öntsd 
a' h ds hegyébe. 

oldalon fűrésztelep van, ott működik valami rettent đen sivító, 
fogas gép -, és ez a fülszaggató zaj kiöl minden más emléket, 
nincsenek kocsik , sem lovak , sem emberi nyüzsgés , ami érde-
kességével annyira vonzott , naphosszat ott álldogáltam és te-
kintetem néha a telep udvara fölött húz бdб  rádióantennára 
tévedt - szinte látom magam , ahogy kitágult pupillákkal a vi- 

Talán érdekelni fog, hogyan születtek a ma már er đsen fakuló 
(patinásodó CELLOTAPE-sZÓVEGEK Z  1977 telén egyik kolle-
gina az antikváriumból megkért , gyűjtsem össze számára üres 
cigarettás dobozaiivat - abban az idđben történetesen minden-
féle külföldi cigiket hurcoltam magammal , amelyeket nem 
szerettem , a népet kínálgattam velük unos -untalan -, az asszony 
azonban váratlanul hosszú idđre ágynak esett , mi pedig, hogy 
a dobozok ne gyürбdjenek a zsebekben , fiókokban és épség-
ben megđrizhessük számára , „selotejppel" felragasztgattuk 
egy nagy hammerra a falon , késđbb magára a falra . Heteken 
Is  hónapokon keresztül szaporodott a kollekció , létrejött egy 
különös felület , beborítva tarka „képekkel". Elérkezett a kora 
tavasz és a radiátorok forró , száraz levegđjétđl kiszáradt a ra-
gasztószalag , kezdtek lepotyogni a KING sIZE -ok és SUPER 
FILTER-ek - végül leszedtük az egészet . Már csak egy vörös 
Marlboro maradt , a Louibll kitépett Marlboro -reklámon, aho-
vá a dimenzionális hatás miatt ragasztottam , ki tudja , mikor. 
A karton közben elgörbült , felpúposodott , elkoszolódott - ide-
je volt már felfrissíteni a falat valami mással . Le akartam 
tépni ezt az utolsó dobozt , és akkor történt a „megvilágo-
sodás" : a szalag túl erđsen fogta az alatta levđ  felületet, és 
miközben levált róla , magával ragadta a kép egy töredékét is: 
gyönyörűen festett. (Úgy emlékszem, az egyik CELLOTAPE-
SZÖVEGben még mindig létezik valahol ez az elsó tépet - nem 
találok rá jobb elnevezést .) Emlékszem , egész nap bolondul 
boldog voltam - a többiek kinevettek , nem értették , mi az ör-
dög ütött belém -, mert megéreztem , hogy ezzel az apró papír-
darabkával megvalósíthatom világom egy részét , axnixBl 
annyit töprengtem , s amit késđbb „vizuális törmelék"-nek ne-
veztem el . Ez volt a kezdet . A véletlen játéka folytán fölfedez- 11 
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xkа  a' maga ( ekéim+ ►  jében. 

Old  it  е  a' teke пΡ ű sbé!;:íi ) і iin mondotin!;, ésfizd 

nleg јmhi га  ѕі  ‚'írben, aztán fejtd !;i a' teke іűjébő l, 

vágd nc gy darabra, tedd el jól a' levét, mely a' tcke ~ 

nőben találkozik, válas ~.d el gondosan az epét a' вn ј- 

tGl , rakj egy kevés írósvajat a' teken őbe, add hnzzá a' 

teken őben találkozott levet, hámozd meg a' t еkeнős-

béka-fе rtályоkat, 's tedd ismét belé a' m.íjjal eryiitt, 
hintsd meg zsemlyemorzsával, és apróra vágо tt czitrom= 

héjjal, adj rá egy darab írósv ajat, nyw іВd rá egy ezi-

tromnak a' levét, tedd lábasba, fedél bé, rakj altija 's 
hegyébe parász tüzét, forrald fel, вs add az asztalra. 

ritották őket a jellegtelen nylonzacskók . A térbe való kitörés, 
eltéгб  dimenziók közötti kalandozás hiányzik a mode rn  fanzi-
nokbбl szegényebbek lettek általa , de a második tudományos-
technikai forradalom korában nem kérhetjük számon a kom-
puteres szedésű , szériás kiadványoktól a gutenbergi kézi-
nyomda sajátos auráját. 

tern egy új látószöget - bár idбvel rájöttem , hogy gyermekko-
rom is hasonló törmelékek között múlt . Az ötvenes években 
városszerte díszelegtek valamiféle ottfelejtett betonoszlopok, 
amelyekre plakátokat , hirdetményeket stb. ragasztottak, a 
hatvanasok elején pedig Szabadka forgalmas pontjait eláxasz-
tották a pannók - ez volt a „modernizálás " kora ! -, a fából 
ácsolt keretes táblákat falakra , kerítésekre aggatták . Hosszú 
évekig plakátragaszt6 szerettem volna lenni , annyira tetszett, 
ahogy komбtosan megástak és ragasztották , ragasztották azo-
kat a szép úi plakátokat - az emberek pedig rögtön köréjük 
gyűltek és olvasták a friss hirdetményeket . A különböző  méretű . 
feliratú, ábrájú plakátok pedig hónapokon át rétegezđdtek 
egymásra - majd elérkeztek az đszi esеk , a „plakátmagányban 
ázó éjjelek", s a zuhogó víz feláztatta a papírt , ragasztót, réte-
gekben foszlott le a falragaszok tömege , mi pedig , vásott köly-
kök, tovább tépdestük , amikor csak tehettük , amikor „tiszta" 
volt a levegd , nem járt a közelben rendđr vagy valami szigoru 
jáгеkelб . És a leszaggatott csíkok alól - mint a városka ese-
ményeinek palimpszesztusa , üzenet a múlt idбbđi - elđtűntek 
a három , négy , sok évvel azelбtti plakátok vizuális-textuális 
lenyomatának részletei , üzenetek szilánkjai - mi pedig egy-
más szavába vágva találgattuk , mi lehetett ez vagy amaz, né-
ha szinte összeverekedtünk : igenis , ez ennek meg ennek a 
bokszmeccsnek a hirdetménye , nem igaz, ez éppen amazé, ez 
meg egy klassz Belіnondo-filmé stb . Valójában a tépett pannók 
- míg újra át nem ragasztották đket tiszta és teljes plakátokkal 
- az én CELLOTAPE -SZÖVEGEIM đsképei és mintái voltak. 

ITT Cel~ker-al L ~~
m köпyesek 

. . rendkívül kedvesek 
számomra . Létrehozásuk kiindulópontja néha a tiszta szöveg, 
néha a vizualitás ; nevezhetjük đket „könyvnek", „objektum-
nak" vagy „könyv-objektumnak" is. Számomra egy j б  assemb-
lage ugyanúgy lehet „könyv", mint a Háború és béke, vizuá-
lis üzenete ugyanolyan kifejez б : el tudom „olvasni", mindig 
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újabb és újabb tartalmakat fedezek fel benne . Bár tökéletesen 
igaz a könyv könyvet ír mondás , de művészi gyakorlatomban 
számtalanszor megtörtént , hogy éppen ezek az objektumok, 
assemblage -ok juttattak el az akció - vagy vizuális költészet, 
hagyományos próza vagy líra új formáihoz . Örülnék , ha egy-
szer nagyobb példányszámban közreadhatnám unikum köte-
teimet - megszüntetve elit jellegüket és egyesítve a mode rn  
nyomdatechnika kínálta lehet đségeket a kézi kidolgozás mí-
vessegevel. Az egyediség hátrány a „technikai sokszorosítha-
tóság korában", a ritka , értékes példányok ismeretlenek s így 
hatástalanok maradnak . Ma már mind kevesebben aцcalmaz-
zák ezt a különös kifejezési módot , és az elбzđ  évtizedek ter-
mésének felméгé§e is várat magára . Ugyanebbe a kategóriába 
tartoznak azok a „folyóiratok",' amelyeket mi - a hetvenes 
évek jugoszláviai avantgárdja - kézzel vagy kézi nyomtatás-
sal készítettünk . 1974-ben az újvidéki Ifjúsági Tribünön ren-
deztek egy kiállítást , ahol az unikum kiadványokat és hozzá-
juk tartozó tárgyakat , objektumokat mutatták be. A nyolcva-
nas évekre az idбigényes, jelentéktelen (5-20) példányszámú 
művészi folyóiratokat korszer ű  sokszorosítási technikákkal 

12 (xerox , ofszet stb.) készült , formailag tökéletesebb , nagy tö- 

megben (100-500 ) terjesztett fanzinok váltottak fel. Ezek érde-
kesebbek , szebbek , információs értékük nagy , de hiányzik be-
lőlük az a bizonyos „harmadik dimenzió ": a tárgyszerűség. 
Emlékszem , sok évvel ezelбtt Vojislav Despotov és belgrádi 
barátai elkészítették a NEUROART folyóiratot , amelynek 
anyaga (valбban anyag volt !) piaci szatyorban került „forga-
lomba" - ma olyan hálószerű  cekkerek már nincsenek , kiszo- 

V. Komikus kockák - alea 
iacta esti Képregények rajzolásával és elméle- 

.r tével a vizuális költészettel egyid ~-
ben kezdtem el foglalkozni - a „komikus kockákat " a film gra-
fikai megfelelđjének , egyenértékíi iker -műfajnak tartom: ezt 
párhuzamosan futó történetük világosan bizonyítja . Gyermek-
koromban töméntelen stripet olvastam - akkoriban tetđzött a 
Jugoszláviát elönti első  hullám -, ezek vizuális látásmódom 
elsđ  alakítói is. ,A rövid életű  ifjúsági képregény -magazinok (Buksi és Kekec) közepén általában egy 8 oldalas történet la-
pult , amely a történelmi múlt jelentós eseményeit és egyé-
niségeit , felfedezéseket és találmányokat mutatott be képso-
rok formájában - én a világot rajtuk keresztül kezdtem megis-
merni , rám gyakorolt didaktikus hatásuk tagadhatatlan. Már 
nem csupán Vakarcs és Antracit , Valliant herceg vagy Flash 
Gordon jelentette a dolgok netovábbját , új horizontok nyiltak 
elIttem , sok mindent megtudtam , amit a - rosszul kiválasztott 
- könyvek nem fedtek fel , és tudásszomjam csшapíthatatlan 
volt . Tulajdonképpen nem is igazi képregények voltak ezek, 
hanem életrajzok , szenzációk „képes regényei ", kockára sza-
bott képekkel , beszéd -felhđcskékkel stb., mint ahogyan az a 
műfaj klasszikus  formájára jellemzđ . Engem lenyűgöztek. Ta-
nítottak és megszerettették magukat. Az ötvenes években 
népszemiek voltak a diafilmek is - statikus képkockák kísér đ -
szöveggel - „képregényesített " mesék, amelyek rettentđen 
felcsigázták a képzeletünket . Egyik tanítónk , e filmek szerel-
mese, szombatonként vetítéseket rendezett a Jovan Miki ć  Ele-
mi Iskola nebulói részére . A tekercseket otthonról hozta, 
vagy valamelyik társunk kölcsönözte - akkoriban sok házban 
volt vetíti ; most is eltölt valami furcsa öröm , ha eszembe 
jut az elsó diavetítőm , amit apámtól kaptam . Ma már tisztán 
látom az Qsszefüggéseket a gyermekkori „kép-regények" -
falra , fehér vászonra projektélt vagy rotopapírra nyomtatott 
sorozatok - szeretete és a hetvenes években fellobbanó érdek-
lбdésem között . A didaxis vezetett - tudtomon kívül - a lát-
vány világába , és miután évekkel késđbb tudatosodott ben-
nem az alkotói kásérletezés lehet ősége és érettebben gondol-
kodtam a mfívészetrбl, feltámadt bennem avagy , hogy magam 
is létrehozzak „komikus kockákat". Természetesen nem a már 
ismert , hagyományos módon , de a háttérben valahol ott rejt đ - 



zött a felismerés , hogy el lehet mondani általuk a világról és 
az életrđl okos dolgokat . A hetvenesek elején szét akartam 
tlrni a képregény klasszikus  formáját, s mivel akkoriban fe-
deztem fel a vizuális költészet kifejezési lehet đségeit, úgy 
gondoltam , legegyszerübb lenne az „uj" comic stripet a vizuá-
lis nyelvre alapozni . Ebbđl a magból csírázott azután párhu-
zamosan ki költészetem és „szignalista" kockáixu sorozata. 
A klasszikus képregény „mesél", legendás hisökril beszél el 
izgalmas történeteket , pikareszk-anekdotikus szövete van -
én mindezt elhagytam , vizuális költemények egységeit he-
lyeztem egymás mellé, viszonylatrendszerükkel valami fontos 
ideát igyekezve ábrázolni . Művészi tevékenységem kezdetén 
az adott ideát egy A4-es lapon is ki tudtam fejezni , később 
azonban mondanivalóm mind összetettebb lett , s rájöttem, 
hogy csak „egyszerű" vizuális költeményeim sorozatai, egy-
mást kiegészítđ  variációi képeznek tökéletes egészet . Minden 
a képregény felé mutatott , s létrejött a szignalista vagy új 
stríp5 13-14 táblája - ezeket részben a Symp б  hasábjain, rész-
ben külföldi és hazai avantgárd folyóiratokban , galériákban 
jelentettem meg. Kísérleti jeflegük , két merđben különböző  
médium : a vizuális költészet és a strip , ti. a nyelv és a látvány 
ötvözése talán érdekessé teszi đket az új -  befogadói és mű-
vészgenerációk számára is . Formai szempontból átmenetet 

képeznek a „klasszikus " és a „modern" comic között : vannak 
kép-kockák , itt-ott felhđcskék, de megszüntettem a képek kö-
zötti sávot , amely egy pшanat alatt átugorja az idit és a teret, 
vagy megingathatatlanul rögzíti kozmikus végtelenségüket. 
(Erről az univerzális idő/tér-manipulátor sávról kellene írni 
egy esszét .) Én tudatosan megsemmisítettem , s a kockákat 
(költeményeket ) egyszerű  fekete vonalakkal választottam el: 
az egész tábla töretlen egység , a négyzetháló csak a könnyebb 
olvasatot célozza . Képregényeim következő  fázisa radikális 
változás eredménye : mikor a költészet hagyományosabb for-
máit művelve felismertem , hogy a szabadvers - akár a strip -
képes az idI roppant tartományát magába foglalni , megpró-
bájkoztam a szabadvers „képregényesítésével", az ún. strip-
projektumokkal . Kezdetnek Ladik Katalin néhány korábban 
lefordított költeményét dolgoztam fel - ezek szórt szürreális 
anyaga kitUnően megfelelt elképzeléseinek . A szignalista 
strip totálisan hermetikus nyelv volt , nem sikerült valódi mű-
vészi kommunikációt teremteni általa (sokszor a vizuális 
költészet mtívelđi is megkínlódtak , mig dekódolták). Kati ver-
seinek szertelensége , a „mesék" kaotikus világa , egy központi 
„rendezi elv" hiánya ennek éppen az ellénkezđjét tételezte. 
Elválasztottam egymástól az ablakocskákat , kitöltöttem őket 
a versre agyiteráló képekkel , majd sorokba tördelve a verset, 
beleszórtam a rajzok közé - de bármennyire is szerettem vol-
na, a szövegtörmelékek között nem jött létre a költemény ere-
deti kohéziós ereje . Ha a felhőben megjelent pl. a fiáz szó, ak-
kor a kockában szinte biztosan jelen volt valamilyen formá-
ban a képi megfelelője is. Ezt a romboló , semlegesíti ismétlést 
csak sokkal később fedeztem fel - kezdetben úgy gondoltam, 
sikerült tökéletesen megoldanom a problémát : felmutatni a 
strip klasszikus formáját és ugyanakkor - a szöveg által - ab-
szolút mértékben lerombolni . A világ arcába akartam vágni 
elégedetlenségemet. 
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• Szathmáry István Pálmák rianása 

Keresztes hadjáratokat vezetnek ellened, letépik rólad püspöklila mosolyod, 

arcodba villanó darazsakat nyomnak és his ćnekkel buzdítanak lányaid elátko-

zására. Eddig sohasem gondoltál gyermekeid lelki üdvösségére, pedig bogáncs 

hajuk titkos, csavaros, kusza vágtái néha kerít őkére emlékeztettek, akik csúfon-

dáros mozdulatokkal tessékelik beljebb a vendéget, gonosz fénnyel a szemükben, 

érzelmeiket tompán visszafojtva. 

Eladták, ami nekik talán kedves volt, aki talán az apjuk volt, véraláfutásos most 

az ének, szálkaként fúródik belénk, sehhelyes a lenyugvó nap. De az átoknak 

nincs helye a sziklák között. A sziklák ellent állnak, fontolóra véve a súlyt, mely 

K. a te szíved nyomja. 

Gyötri most is Barcelona falai, házai alatt, sefioriták orrhangú húja-bája mellett 

keskeny, szennyes sikátorok, száradó, leped ők, ócska rádiók, fű részporos tor- 

tillák. ezüstös halak, ficánkoló vének hastánca el ő tt, Kolumbusz szobra el ő tt, 

a Ramblas nyüzsgés ćhcn, a bérelt székeken, a borhan, a fényben, Gaudí riadt 

kis szívében. Cseppk őbarlang álmai, csipkés gondolatai. Csipkerózsika mosolya. 

a törрék nagyjai, szezám igéi, néger varázs, ittas önfeledt játék, homokvár 

orcája. csepegtetett lánya, sirályszárnya — — rokonod őrült nevctése, haláltánca 

hahfеhér köveken. Szahad volt, gerlékkel szemében gurgulázta az öröm mámorát. 

Volt egy másik K. is ć s Gaudik is vannak még. Ű  latint tanult és görögöt, panzi- 

okhan várt törökülésben, sejtésre és valóságra, lázra, mi szüntelen és forrás az 

egekig. Bugyborékolt isztamhuli kórházak ramadáni el őszohájáhan, behocsájtá- 



sért és napért, hüsért a lázra, a 40 fokos gyönyörrel kivert csipkebokrok lángc 

Iásának megszűnéséért. És lett hamu és nyugalom, és lett K. immár délos2 

fényben. 

És oly sokan vannak, akik alteregójukon keresztül néznek önnön magukkal fa 

kasszemet, akik lelkük mélységeiben sztepptáncosként rázkódnak halálra ije ~ 

ten. Aréna aréna mellett, Gaudi Gaudi mellett, a reszketeg szív ű  virágkehel: 

,Álmait szórta szét, cseppként szívta magába harmatos útjait. 

— Járok azon, amit építettem. 

— Enyém a világ összes cseppkője, kedvesem. Fodros kövek tulajdonosa vagyo 

másnis, pántlikás anyag az ölemben. Mindez az enyém. Mert szabad vagyol 

nekem szabad azt csinálni, amit másnak nem, mert csillag és k ő  és kő  és csilla 

az énem. Álmaim mint nagy madarak röpködnek az égen. Szívem a kéken pihei 

Gaudi vagyok. 

Látod K. vannak még mások is akik járják álmaik sorát, akik habk őbő l vájják 

önmagukat, hogy könny űek legyenek a szélben. Áldott a nevük. 

A Plaze Realon bombákat találtak. Csinos formájú rózsaszín űeket. Szecesszi 

reggelre ébredtünk, rézsútosan estek a nap sugarai, pihék lepték be a padok 

a levegő  pukkanására vártunk. 

Ki tépi ki belő lünk a múltat, ki az, aki elfelejti? Ki az, ki gyökerestül marcangol 

szét, ki az, aki lábbal tipor rá, ki az, aki elégeti, fölégeti, szúrja, leszúrja, tönk; 

teszi a valós fájdalmat? 

Ki az, aki enyhülést hoz, ki az, aki írral jön, aki vár, aki szeret, aki ért? És lób 

ton jönnek a rózsaszín ű  éjben, arcukat nem látni, csak sejteni lehet, puha mac 

rak az éjben, pálmák rianása az egész. 



0)  

„Jolán, a tested befogad, mint a sír." 
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az utolsó em 

Micsoda csönd . Micsoda csönd van erre. 

Micsoda por. Micsoda sár van erre. 

Valaki sóhajt . Valaki sóhajt erre. 

Valaki tekintete . Valaki minket figyel. 

„Amikor fölébredek . Amikor felöltözöm. 

Miután az a rövid álom. 

Az a tűnő  furcsa ajándék. 
Én a vesémben is! En a tüd őmben is!" 

„Az égen micsoda csapat! 
Micsoda különös héja-cn k 
Ahogy fölöttünk kering 

Csőrükben megvillan húsunk." 

„Valakinek az arcát tapogatom. 
Milyen fáradt szomorú test. 
Valaki száját tapogatom. 	~~ 

Keserű , sápadt és gusztustalan. 

„Én az utolsó élő  vagyok. 
Ne is keresd a szememet. 
Ez már valódok akire 
Nem az vagy 	

vártál." 

(„Valahol messze —bizonyosfajta — virágokat. 

Es jókedvet . És születést. 	 . 

,Mi biztosan mésziről jövünk.' 
És biztosan nem megyünk messzire.") 

i/ 
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Те  . Ја  Bach 
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Johann Sebastian Bach 

A zenetörténetben nincs még egy olyan szerz đ , akinek századunk 

művészete annyi ötletet, inspirációt köszönhetne, mint J. S. Bach-
nak. A számtalan kapcsolat majdnem áttekinthetetlen, f őleg a 

képzőművészetben, és legtöbb esetben egy alapvet đ  téma variá-
ciójának bizonyul: a matematika és az expresszivitás kett ősségé-
nek, amely meghatározza az újabb kori zenét és zeneelméletet. 
Ez különően kifejezésre jutott a századforduló Bach-reneszánszá -

ban , vagyis a Bach zenéjére annyira jellemz đ  szerkezeti és kifeje-
zésmódbeli egyensúly váltakozó intenzitású hangsúlyozásában. 

Az első  német Bach-ünnepségekkel (1901. Berlin, 1904. Lip-
cse) és a Bach-évkönyvek megjelenésével együtt (1904-t đl Arnold 
schering kiadásában) még két publikáció jellemzi Bach zenéjének 
újrafelfedezését Németországban: Hugo Riemanntól A fúgaszer-

kesztés katekizmusa (1890-94) és Albert Schweitzer Bach-mono-
gráfiája (1908.) Riemann e művében megjelentetett egy tudomá-
nyos-népszerűsítő  elemzéssorozatot Bach A jól hangolt zongora 

és A fúga m űvészete című  szeгzeményeirđl, A. schweitzer pedig 
az életrajzi-történelmi kérdések helyett az esztétikum, Bach zené-
jének szimbolizmusa felé fordul. 

A Schola Cantorum és Cart: Etude sur J. S. Bach (1899) bemu-

tatása tanúsítják Bach reneszánszát Franciaországban. Az 190516-
os év fordulópontot jelent, ekkor alakul meg M. Brit Bach-társa- 
sága, kiadják Schweitzer kötetét francia nyelven, R. Rohand tanul-
mányát Bach Maté-passiójáról, és Wanda Landowska Sur l'inter-

prétation des oeuvres de clavecin de J. S. Bach című  művét. 1906-
ban napvilágot lát André Pirro Bach monográfiája, majd egy év 
múlva L'Esthétique de Jean-Sébastien Bach című  elemzésében a 

szeгzđ  megkísérel rámutatni Bach zenéjének elbeszél đ-expresszív 
jellegére, mint ahogyan azt már Bach kortársa, Mattheson is jelle-
mezte: hangbeszéd, vagyis hang-elbeszélés. Eric Satie 1905-ben 
beiratkozott a Scola Cantorumba, hogy több szólamú szerkesztést 
tanuljon; közvetlenül az ezt követő  időszakból származnak korál-
és fúga-feljegyzései; Satie kísér đzenéje a Parade című  baletthoz 

egy korállal kezdđdik, majd a Piacassónak ajánlott fúgával foly- 
tatódik. 

Bach és a modern zeneszerzők: tenzalíveb- 
ben  foglalkoznak ebben az idđszakban Bachhal a német zeneszer-
zđk. Emlékezzünk Max Reger korai prelúdiumaira és fúgáira, va-
lamint a Fantasie und Fuge für Orgel über B A-C-H, opus 46-ra 
(1900). Reger német-olasz barátja Ferruccio Busom tervbe vette 
a Máté-passió színpadi elđadását és hét kötetben kiadta Bach zon-
goraműveinek feldolgozását, amely A jól hangolt zongora erđsen 
revideált változatát is tartalmazza. Busom „interpretáló" kiadása 
ténylegesen igazolt. „Azon művek között, melyek jogot formál- 
nak a művészi érték megjelölésre, még nem találtam egyetlenegy 
abszolút fúgát sem," írja A fúgáról (1915) c. munkájában, „éppen 
a bachi fúga... a leggazdagabb szabálytalanságokban és kivéte-
lekben." Ha a fúgát komolyan vesszük, változásokat okoz: „Elkép-
zelhetđ , hogy a mai fúgában az ellenalany gyđz a téma felett, vagy 
a formák észrevétlenül egymásba olvadnak, felhígítják, ahelyett 
hogy tömörítenék egymást; az is lehetséges, hogy a sokoldalú 
mozgásokból a téma mint végs đ  eredmény tűnik elđ ." 

Arnold Schönberg számára Bach zenéje jelentette az alapot, 
amelyből zenei lelkiismerete, formaérzéke kialakult. Kicsit tréfás 
kijelentését, miszerint Bach az els đ  dodekafбn zeneszerzđ , azzal 
magyarázta, hogy a 24-ik h-moll „kromatikus" fúga (BWV 869) 
olyan dux-szal kezdđdik, melyben jelen van mind a 12 hang, és így 
hasonlít egy dodekafón szerzeményre. „Az egyedüli jelent đs kü-
lönbség e fúga jellege és a modern kromatika között abban áll, 
hogy a modernek nem használják ki modulatorikus irányváltoz-
tatásra a többjelent đséget". Schönberg így jellemzi kapcsolatát a 
Mesterrel: „Bachtól tanultam: 1. a kontrapunktikus gondolko-
dást; ti. művészet megtalálni azokat a hangalakzatokat, amelyek 
önmagukat kísérhetik; 2. a mindent Egyb đl alkotás művészetét." 
Ez a viszony világossá válik Schönberg Bach-feldolgozásain ke-
resztül is. AJ. S. Bach, esz-dúr prelúdium és fúga orgonára (1928),  

vagy a Variációk zenekarra (1926-28) című  műveiben még utal is Bach nevére a B-A-C-H hangsorral. 
Schönberg mellett tanítványa, Anton Webern is megkísérli to-

vább fejleszteni Bach újításait. Schönberg megjegyzésében testet 
ölt az a kívánság, hogy felszabadítsák a Bachnál már jelenlev đt. Webern szerint a kortárs zeneszerz đkmek az a feladatuk, hogy 
áthidalják az „objektivitás és az alany közti szakadékot a nyugati 
zenében". Vagyis, hogy a bécsi klasszikusokon keresztül helyre-
állítsák Bach szintézisét a polifónia és homofónia között. A fúga 
lesz mintája annak a szemléletnek, amely a zenetörténet célját 
a szintézisben látja, abban, hogy „mindig több és több összefüg-
gést találjon". A fúga állandó strukturális feszültség és lazítás, 
témavezetés és közjáték, a polifón és homofón alakok változása. 
A bachi fúga Schönberg és Webern számára egy olyan m űvészet koronáját jelentette, amely mindent az Egyb đl alkotott. Egy elđ-adásciklus végén Webern idézte a SATOR-AREPO mágikus 
négyszöget, a maximális összefüggések beszédmodelljét: 

S A T O R 
AREPO 
TENET  
OPERA  
R O T A S 

A kombinatorikus költészet zenei megfelelđjének lehet nevezni a 
B-A-C-H hangsort is, amely Bachnál és a rá való utalásoknál oly 
nagy szerepet játszik -például amikor valamelyik permutációs 
alakjában (H-C-A-B), vagy pedig a bet űk számértékeit variálva Jelenik meg: A fúga m űvészete és Trónod elé állok c. orgonakorá-lokban az elsđ  sor 14, az egész dallam pedig 41 hangot ölel fel. A 
B-A-C-H szignatúrája és kvintesszenciája egy olyan zenének, 
amely ars inveniendi  it  combinatoria. 

Schönberg szerint „A zene olyan művészet, amely az idđben 
játszódik le, de a zeneszerző  elképzelése ettđl független; đ  az idđt 
mint teret látja. A lejegyzésnél válik a tér id đvé." Ezek szerint a 
zene képezi a teret az id đben, és léteznek más művészeteknél 
olyan kísérletek, ahol a zenei id đt - hogy Schönbergnél marad-
junk - téггé akarják változtatni. A Bachra támaszkodó képz đművé-
szetben ennek az átváltásnak-átfordításnak a tartalma és szerke-
zete éppúgy eltérđ , mint az eredetinél. Attól függđen, hogy mi ke-
rül elđtérbe (passió, kantáta, kései hangszeres m ű), és hogy mire esik a fđ  hangsúly, Bachot az „expresszív vagy a tiszta absztrakt" 
jelzđ  illetné meg. Beszél-e Bach zenéje valamir đl vagy pedig csak 
egy önmagáért való nyelv? „Mintha az örök harmónia beszélgetne 
önnön magával!" (Goethe) 

Bach a kubizmusban • kubizmust úgy jellemez- 
ték, mint öncélú festészetet, mint olyan művészeti stílust, amely 
saját magával van elfoglalva. Egy autonóm képösszefüggés konst-
rukciójára gondoltak, amelyre George Braque is céloz egyik korai 
képének, a Nagy aktnak (1908) magyarázatában: „Nem tudnék 
egy nđt természetes szépségében ábrázolni... Szükségem van ar-
ra, hogy létrehozzak valami újfajta szépséget, szépséget, amely a 
szemem elđtt bontakozik ki mint vonal, térfogat, tömeg és súly... 
A természet csak egy adott fest đi kompozíció ihletője, ezt formál-
ja az emóció. A természet felébreszt bennem valamilyen érzést, 
s én ezt lefordítom a művészet nyelvére. Én a riđi abszohltumot 
szeretném... ábrázolni." 

Ez a megjegyzés különben találó az 1908-14-es zenei képek 
sorozatára is: Braque ekkor - többek között - Bachra is utal, pél-
dául a Nature Torte Bach (1912), Hommage á J. S. Bach (1912) és Bach-ária (1913) c. műveiben. A Hommage á Bach megértésé-
hez szükséges Jean Marnold 1903-ban publikált szövege: Bach és 
a fart pour fart. Marnold kifejti, hogy Bach a fúgát „égyidej űleg 
determináltnak és szabadnak" tekintette, „abszolút polifón  for- 
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FÚGA KÉT SZÍNBEN (AMORPHA), 1912. 
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mává" alakította és vokális m űveiben is szabad volt, „független a szavak követelményeitđl." Bach az érzéseket expresszív sémára egyszerűsítette le, és velük egy adott lelkiállapotot [étit d'áme] 
tolmácsolt." Ez az állapot —akár a vallási téma is — csak ürügyül 
szolgált a mesteri polifóniához. Insztrumentális jellegű  műveiben 
az emóció esztétikussá vált. Bach zenéje az érzéseket önmaguk_ 
ban tökéletes formákra és hangzás-kombinációkra transzponálja, 
s Marnold szerint ebben fölülmúlhatatlan. „Ez zene a zenéért, a 
kristálytiszta zene." Ha összehasonlítjuk Braque 1908-as meg-
jegyzését Marnold szimbolikus gondolatával, akkor világossá vá-lik, hogyan fejlđdnek a pozíciók- a kubizmusra is érvényes a mo-dern  klasszikusok tétele: jelent đs vonásaiban és megváltozott alakban továbbfejleszteni a szimbolikus témákat. A természet, 
legyen objektív vagy emocionális, csak ürügyül szolgál; az érzést mű

vészetté alakítják, önmagában tökéletes, zenei vagy képz đ-mű
vészeti formákká (mint pl. a köbtartalom, vonal, súly), me-lyekbđ

l „új artisztikus szépség" keletkezik, egy „fait" (lásd Mar-nold nézeteit Bach műveiről!), egy „fait pictural" (Braque). Emellett a természet ;  mint ürügy — legalábbis ott, ahol abszolút karakterét hangsúlyozva összhangba hozzák a m űvészettel — azt a gondolatot szuggerálja, hogy végleg nélkülözni lehet a természet festményeken felismerhet ő  képét. Braque Hommage á J. S. Bach c. műve azért mégis másként mutatja ezt. Аttetszđ  színekkel és a képkonstrukció irányítottságá-val elért egy lebegđ  szabályosságot, a képanatómia és objektív 
világ szintézisét, kölcsönös egymásrahatását. Morice ezt írja: 
„Szemmel láthatólag egy mértani a prioriból indult ki, amelynek 
egész látását alárendeli." Igy megnehezül a kép szemlélése, már-csak azért is, mert az el őtérbe rántja azt, ami tulajdonképpen a (hát)térben v an

. Mint ahogyan a többi Bach-képnél, itt is meg kell 
alálni az aranymetszetet — de csak úgy, hogy keressük, és az köz-
~en nem határozza meg az egész képet. Er đteljesen előtérbe ke-ülnek a J. S. BACH betűk, a konkrétat felcserélik a fiktívekkel: 
:zek részei a képszerkezetnek, egyben jelölései a „természetnek", 
valóságnak: „szöveg" és „tiszta  forma".  

BRAQUE: HOMMAGE Á J. S. BACH, 1912. 

Ezekben az években Bach zenéje Párizs leveg đjében volt. A 
statisztikai adatok szerint 1912]13-as évadban el őadott 83 kompo-
nista közül a hatodik helyet foglalta el — ezt er đsítí meg a számos 
[képzđművészeti] hivatkozás is, amelyek közül csak néhányat 
emelünk ki: Kupka barátjának, Félix del Marle-nak triptichonja A 
fehér vonal —prelúdium, fúga, finálé (1925), Morgan Russel Crea-
vit Deus Hominem (Synchromie Nr. 4: Sz(n-kontrapunkt) (1914) és 
Marsden Hartley Zenei téma Nr. 2. (Bach prelúdium és fúga) 
(1912) c. műve. Russel alkotásán Cézanne stílusa, Chevreul szín-
elmélete és a Blanc-féle szinkronizmus megteremt đinek hatása is 
kimutatható. 

• 	Ezra Pound a „ritmikai szolídság", 
ti vorticlZmus. „formakombinatorika" és „strukturális 
szigor" kifejezéseken keresztül a vorticizmussaI is kapcsolatba 
hozza Bach zenéjét: többek között Antheil szerzeményeinek, 
Gaudier-Brzeska és Brancusi szobrainak, Wyndham Lewis fes-
tészetének tükrében. „Lewis egyes m űveiben jelen vannak ugyan-
azok a jegyek, melyek festészeti megfelel ői Bach zenei világá-
nak. A zene vorticisztikus volt Bach és Mozart idejében". 

A „vorticizmus" itt nem érzéki, nem irodalmi, tiszta alakzat. 
Pound — aki zenekritikusnak és komponistának is jeles volt — „vor-
tex of pattern"-rđl [am. a minta csomópontjai] beszél, Bach zené-
jét pedig mint ,pattern music"-ot jellemzi (hasonlóan Ernst 
Blochhoz, aki 1918-ban A szellem utópiája c. dolgozatában a 
fúgát a tökéletesség sz đnyegének nevezi). Pound gondolatai azért 
is érdekesek, mert bennük Bach zenéje, a fúga tökéletes forma, 
nincs „abszolút ritmus"-ra transzponálva, nem a képz őművészet 
paradigmája: érvként szolgál a vers libre, a költđi nyelv fel-
szabadítása mellett; Pound a Lantosnál, J. Joyce pedig az Ulysses 
szirénjeleneténél alkalmazta Bach fúgáinak szerkesztési elvét. 
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Az első , teljes egészében absztrakt 

gupka- es Bach • kép, amelyet 1912-ben állítottak ki 

PárizsUan, Frank Kupka 
Fúga két színben (Amorpha) című  alko-

tása volt. A kép egy kísérlet eredménye,aamely arra  zenei e 11  hasony 
„a festészet,  mint  zene csengjen", hogy 

f lineáris oh ciori ltaabszt aktságát Kupkat1911 ben ismerte meg 
fúga prop 
barátfa, a kitűnđ  Bach-interpretátor Morse-Rummel jóvoltábó , 

hogy azután ez legyen fejlő
désének irányítója a figuratív és abszt- 

rakt kifeén vilá
gost  a Leány labdával 
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a téma mozdulatvázlatain (1908 ké színben Iltképeen kereszül a 

Nem
olvasható Amorphoa~atu úzáró-fúgájáig. Az Amorpha II 

Nemzeti Galéria nag r 	1912 közötti képfelepítési különbsé- 
(1909-12) és az Amorpha ( 	) antro omorf" formátum g уб - 

mint ve~
hkális, „antropomorf' P 

get úgy írhattuk le, 	zetes formátum felett; az Amorpha a 

vоПal egy majdnem négy 
p 	a ké ma- vo~

atvezetést és felület-elosztást illet ően szigorúbb; az morp 

II-ben az aranymetszet a kompozícióba van é ítve, 
	P 

gasságának és szélességének viszonyát hatágro sémae g  szinte stati- 

kus

s  
Amorpha-diagramm természetesen csak  nt az általa biztosított 	 - 

 alap-proporció kevésbé fontos, 
letek mozgásinak játéka. Kupka megkísérelt létrehozenia fag 
szín-fúgát" , mint ahogyan azt Bach a hangokkal tette", 

 
olyan alakzat, ahol „a hangok reális fizikai egységek formában 

áj 

jönnek létre, összefonódnak, érkeznek és távoznak", mozgás-
sorozatok absztrakt szövevényét képezve. 

Kokoschka és Kandinsky . 

 °akar Kokoschkát 
az eddigiektđl tel-

jesen eltérő  Bach-kép ihlette meg, amikor az O Ewigkeit — Du 
Donnerwort (BWV 60) kantáta hatására elkészítette Bach- kantá-
ta (1914/16) c. litográfia-sorozatát. Bach zenem űvével ellentétben 
— ahol az alt jelképezi a félelmet és a tenor a reményt —, 
magánélete hatására Kokoschka másként osztja fel a nemek kö-
zött a szerepeket. Alma Mahlerral folytatott dramatikus szerelmi 
viszonyának tematikája mellett felleljük a sorozatban azt a meg-
győződést is, amely szerint „A m űvészben az ember halála egy-
beesik az isteni tetter ő  feltámadásával". A sorozat végén eredeti-
leg Kokoschka önarcképének kellett volna állnia. Ehhez az inter-
pretációhoz hasonlítható Jacques Riviére-é (J. S. Bach János-pas-
siója, 1910.): Bach zenéje „hevesen, felemelked ően és panaszo-
san lélegzik, reszket, mint az imával telített szív." „Az er ő  ve-
zet... de úgy érzem, igazságtalanul bánnak velem." „Szenvedés." 
„A hír tudatos egyhangúságában megjelenik maga a Válasz, s a 
tömegből szitkozódás tör fel." 

A romantikus zenétől és a korabeli szintetizáló kísérletekt ől be-
folyásolva Kandinsky Szellem a m űvészetben (1910) c. művében 
úgy értelmezi a zenét, mint a m űvészetek tanítóját, amely egyéni 
módszereivel és kutatásaival megkísérel eltérni a természet után-
zásától. Orientálódása a zene irányában szorosan összefügg „a n t-
musnak, és a matematikai, absztrakt konstrukciónak" a keresé-
sével, „az ismétlődđ  színes hang értékelésével, s azzal a móddal, 
ahogyan a színek mozgásba jUIHI' . , , ., by ~ ;u u úga (1914) 
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KANDINSKY~ FÚGA, 1914, — 

compozíciб
ja mozgahnas: alul világossárga határozottság, felfelé 

sz apróbb alakok kórkörös tánca, „a fehér vonalak egymást ke-

resztező  hálбja úgy hat, mint egy fonás, amely az er ők összecsapá-

sából jött létre". A cfmet Kandinsky akkor választotta, „mikor 

már meggубzđdött a kép polifó гІ  rendszeгérđl"; még „fegyelme-

zett improvizációnak" is nevezi, ahol azonban az „improvizació" 
egy kompozíció-típust jelent, melynek ő

sfonása a „belső  jellem 

fđleg tudat alatti, váratlan folyamatainak kifejezéen,II е  ét a át ós 
természet élményei". A Fúga vezérfonalának gerince 

 melyet kü-
vona lеК  (a eпlkereszteznek és 

 jobb 
zakítanak meg a б  biek.  Ugyan-

ez 	
utбla os szignatúra: 

ez jelentkezik a bal alsó sarokban is, álcár egy 	g 

mintegy a téma bevezett б  o évben é el  témanjei  jelentkezik  még 
kompozíciójában. Ugyanazon 	 rovi- 
egyszer, de kevésbé fegyelmezett feldolgozásban (35. 

imp 

záció). 

• 	Bach К ,d nsky és Kokosch- 

A konstruktivista 	•  ka szemléleti megkö- 

zelítése kivételt képez a mode rn  művészet és Bach viszonyában. 
Gyakoribbak azok a képek, ahol a konstuktivitás lép el őtérbe, 

mint például a stuttgarti művészcsoportnál, amely 1905-19. között 
az akadémián tanító Adolf Hölzel köré tömörült. Hölzel szerint, aki  Bach mes- 
maga is muzsikált, a zene — k uІёПёѕеП 

 a mбl  еn tis  oe  t Az ab szo- 
ter zenéje — szabályszerű , abszolút 

lút műnek, „zeneműnek, amely kizárólag önálló alapelemek lét- 

.-...r 	-- 	 -- 
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vényszerű  fazettálásának középpontja a fels đ  részen elhelyezkedđ  háromszög, melyet egymásba olvadó színfelületek együttese Ikot. (Egy más jellegű  felület-tagolást képvisel Paul Klee Die TonartFes-in-mur, 1928-29. című  rajza.) „Az alapszínek hármashangzata": 
sárga-piros-kék képezi „az átdolgozás elementáris alakbázisát", 
a témát, amely a képen kontrapunktikusan variálódik. Igy a Fel-támadás fúgára jellemzđ  emelkedđ  mozgás duplán jelenik meg: elđször az érezhetđeл  „hideg", sötét bal oldalról a világos, „élet-
teljes" sárga jobb oldal irányába; másodszor pedig alulról fölfelé, 
a téma-háromszögig; hiszen — „a zenével ellentétben a kép egésze 
állandóan a szemünk előtt van". Ez a háromszög éppen azon a he-lyen áll, ahol Hölzel Féltámadásábaп  (1912) Krisztus alakja és 

a Találkozás.Krisztussal (1917) c. képén a Megváltó feje. A ha- 
sonlatosság megmagyarázza a Feltárnadas fúga és Hölzel keresz-
tény-vallásos tematikájának összefüggéseit azokban az években, 
de ugyanakkor azt a nézetet is sugallhatja, hogy a Feltámadás ala-
nya más is lehet: a Művészet„ a művész maga. „Ahhoz, hogy jól 
dolgozhass," mondja Hölzel, „az emberek és a világ számára ha-
lottnak kell lenned." Úgy a művész, mint a festészet számára 
elengedhetetlenül szükséges átmeneti fokozat a „jelenkori" és 
a „világi" elhagyása — mint ahogyan az a Feltámadás fúgában tük-
rözđdik. 

Johannes Itten, Hölzel tanítványa így ír az 1916/19-es évekr ől: 
Bécsben együtt voltam Arnold Schönberg, Alban Berg, Josef 

Matthias Hauer zeneszerz őkkel... Az volt a meggyőződésem, 
hogy az elementáris, mértani formák és a spektrum színei: a fest ő  
legerősebb és legtisztább eszközei, csak ezekkel lehet világosan 
ábrázolni a természet és a világűr univerzális lényegét." Már a 
Bach-énekesnél (1916) — amely átmenet az „atmoszfér}kus" festé-
szeti mód és a tárgytalanság között — mérvadó ez a meggy őződés, . 
bár itt még tárgyhozkötött. Itten utólag így magyarázta ezt a 
művét: „A célom az volt, hogy tér- és színhatásokkal átéljem és 
élvezzem Bach csodálatosan objektív, és kozmikusan absztrakt 
zenéjét. Mindennap, munkakezdés előtt Bach kétszólamú fúgáit 
és invencióit játszottam." Itten szerint az objektivitás garanciája a 
színek éš mértani szerkesztés elementarizmusa. A felület felosz- 

ITTEN: BACH-ÉNEKES (tаПП iТány), 1916. 
tását egy „konstruktív vonalhálóval" éri el. 
maradt ennek az eljárásnak a kulcsa: a 	Mindmáig ismeretlen 
zéppontjainak távolsága a háromszögekeés négyzetek

skoпt a- punktja —, az aranymetszet alapján szerkesztett képf
őbb pontjai. A kompozícióról c. 

dolgozatában Itten a sakkarai sírkamra E tom, i.e. 2500) homlokzatáról a következ đket írja: „A kiről fe ' nek nagysága arányban van az aran 	
(gyep 

nyában építették az egész emlékm űvet etszettel és „ennek a h-éПekesnél is az aranymetszet 	fej nagysága  a Bach- dimenziókat me Ymetszet arányában áll, így a  proporciókat és GA 	 zó a. 	ghatározó forma az individuális kifejezés hordo- ZEi,;  FU 	, 	 .~ 	
j A vízszintes vonalak lényegesebb pontjai itt is az EjQI. 	 metszethez viszonyítva vannak elhelyezve 

	 l leirt  
sírkamra aránysémája szerint. 	 az Itten által leírt (EGY FELTÁMADÁS TÉMÁJÁRA), 1916 . nagyon értékessé? 	 teszi a fáraót számára olyan 
létezik!" 	„Ezáltal a 	y önmagáért és önina ában — ezt kívánja önmagának, mint m űvésznek, és allcotá- rehozásából és átdolgozásából keletkezik, nincs szüksége a tárgy- 	sának, a Bach-énekesnek 

is: autonómmá de egyben elkötele- 
ahogyan azt BachPs tette =s  a törvényszerű~aad tt f 1}rtatást ket éget, válni; a kép kifejez đ  teljességébe. építeni etörvényszer ű-resem: A hang hangot követét" —írja Hölzel. A Fúga (egy feltárna- 

Itten a színhatást szintén „objektívan" szeretné kifejleszteni. 
me trtkus-konstrukhvt  vonalháló. A pképfelületéilyentszenei-gtör- A kep színvilágának alapja a kompozícióba bal oldalon beillesztett 



színskála, Ahogyan Itten 1916-ban írta, benne „a kifejezéshez 
szükséges valamennyi színárnyalat magva" megtalálható. A domi-
náló színeket nem szabad önkényesen használni, hanem azoknak 
a spektrum kombinatorikus, ti. „kontrapunktikus átdolgozásá-
ból" kell eredniük, vagyis „a színkör-szabály szerint kell őket 
komponálni". Mint ahogyan az aranymetszet ,a térfelosztás, úgy 
„az erő teljesen kidomborított hat alapszín az aranymetszet-sor 
arányainak szabályozója". A színek és formák átmenetei „kroma-
tikus kapcsolatokat" alkotnak. 

A Bach-énekes programszerű  jellege — habár a szabályosság 
már eltérésekkel enyhített — biztosítja e m ű  helyét és rangját Itten 
életművében; karakterisztikus „lemeztelenített konstrukciója" 
pedig megkülönbözteti Braque Hommage á J. S. Bach c. képétől. 
A vállak szabályossága veszélybe hozza a kép muzikális lélegzé-
sét. A Bach-énekes 1915-ben, az I. világháború idejében készült. 

Népek, sorsok. Minden óriási méret ű , félelmet keltő . A mű  
vész menedéket keres a geometriai alakok kézzel fogható világá-
ban, a színskálában", írja Itten 1916-ban. „Bach absztrakt zené-
je" a fúga már nem sz űken a művészi módszerek emancipációjá-
nak modellje, hanem a fúga — aszó eredeti értelmében — menekü-
lés a történelmi viszonylatokból, kísérlet az újrakezdésre. 

Feininger — „a fúga szintézise". vol
~ach  

egyik alapköve a Bauhaus áhította „jöv ő  új építményének". Az 
irányzat első  hivatott mestere 1919-ben Lyonell Feininger. Hang-
verseny-zenész fia, ifjú korában csodagyermekként tisztelték, 
egész életét a zene töltötte ki. 1921. és 1927. között több fúgát 
szerzett, ezek egy részét el ő  is adták: fennmaradt egy 13 fúgát tar-
talmazó po rtfolio-mappa fedőlapjának fametszete 1921-22-b ől. 
A legfontosabb leegyszer űsíteni a kifejezés eszközeit. Mind job-

ban és jobban megvilágosodik bennem, ha Bachhal találkozom, 
hogy képeim közelednek a fúga szintéziséhez", írja Feininger 
1914-ben. Minden „fest ői szenvedély" nélkül vágyott a térfelosz-
tásban uralkodó szigorra, és ebben Bach muzsikája volt m űvészi 
irányadója; megkísérelte a direkt, konkrét természetet feloldani a 
festmény prizmatikusan összehangolt egységében: egy világos, 
áttetsző  formai összhangot kívánt elérni, „eltávolodva a meg-
kínzottól és szétdarabolttól. A végs ő  formát csak a teljes nyu-
galom állapotában lehet megragadni." Feininger fest ői variációi-
ban — mint amilyen a templom vagy a hajó motívumának ismét-
lése — a nyugalom egyben vibráló mozgás is. A Jachtok című  képén 
(1929) „a fúga szintézise" így realizálódik: egy képbe hangolni a 
történés varázsát — fényt, színt, a csillogó horizonttal enyhén 

FEININGER: JACHTOK, 

érintkező 
 és egybeolvadó hullámcsíkokat, a széllel szembefeszü

-

lő 
 vitorlásokat, a formák és intervallumok váltako гtеІ  jté S le-

tükröző
déseket —, hogy minden életben maradjon, formák nagy 

gyen.
„Szeretnék ... kapcsolatot teremteni a nagy 

ritmusok mindenségével, amelyek Báchhoz hasonlóan teljesen 
kitöltenek." — vallja Feininger önmagáról. 

Klee festészete Bach stílusában:°B tésé 
Delaunay megkísérelte áthelyezni a hangsúlyt a mulandóra — egy 
áttekinthetetlen, hosszú formátum választására", jegyzi Paul Klee 
naplójába 1917 júliusában. Nem tudni, Klee szerencsésnek talál-
ta-e ezt a választást — mindenesetre ő  másképp próbálkozott. A Fúga pirosban (1921) c. akvarellje a figurák csoportjainak tö-megét mutatja be: el đtántorgó szín- és formaprogresszíókat tér-beli-időbeli sorozatban, metamorfózisokban, konkretizációkban. 
Egyes szerkezetek úgy értelmezhet ők, mint a fúgaépítés elveinek 
festészeti megvalósulásai: a lekerekített és sarkos alakok mint té-
ma és ellentéma, aháromszög-motívum ismétlése mint egy fordulat, 

.r г . 	_ 	
- - 

KLEE: VONALFIGURÁK NO. 5б-57-59•,  
1921-22 • 

az ovális mint a részben visszajáró mozgás. „Az egyszer ű  mozgás 
banálisnak tűnik," folytatódik a napló gondolatmenete, „az id ő - 
beli elemet eliminálni kell. A tegnap és holnap mind egyidej űség. 
A zene polifóniája ennek a következménynek valamelyest eleget 
tett... Mozart és Bach modernebbek a XIX. század szerz đitđl. 
Ha a zénében áthidalható lenne az id ő , a múlandóság, akkor még 
elképzelhetnénk egy újabb felvirágozást... A polifon festészet 
ezért van fölényben a zenével szemben, mert az id đt itt felváltotta a 
tér. Az egyidej űség még gazdagabban jelentkezik." A Fúga piros-
ban c. képen a csilingelő  formák metamorfózisa és genézise egy 
pillanatra a múltban és a jelenben egyszerre látható, s ez a pillanat 
velük együtt mozog. Klee nem az időre fekteti a hangsúlyt, hanem 
megkísérli kisformátumú akvarellen „eliminálni" a puszta elmú-
lást, előtérbe hozni az egyidej űséget. Erre a képre is érvényes: 
„A kép mozgásból keletkezett, saját maga is meghatározott moz-
gás, és látása is mozgást vált ki (szemizmok)." A „meghatározott 
mozgás" itt az idđ  tömörítését jelenti a múlandóság leküzdésére. 

A Bauhausban végzett oktatási tevékenységével összhangban 
Klee — aki maga is zeneért đ  és tehetséges el őadó volt — egy 
zenei képzđdményt" alkotott: ,mikroszkopikus" átiratot Bach 

hegedűre és csembalóra írt 6. G-dúr szonátájának els đ  két üte-
mére. A diagram legfelül „a komponista 5 vonalból álló jegyze-
tét" ábrázolja, majd alatta annak térbeli bemutatását egy vonal-
térben, amely vertikálisan a három oktáv hanglépcs đjének jegy-
zésével, horizontálisan pedig a taktushosszúságok számértékével 
és tizenhatod-értékével van felosztva: a három hang sora grafiku-
san áttekinthető . Igy válik „a két vagy három hang — magasságot 
és hosszúságot illetđ  — viszonya világossá", hasonlóan a hangok 
individualizációjának" különböz đ  fokozataihoz. Klee számára 

fontos a dallamvivđ  hang „individuális jellegének" megkülönböz-
tetése a másik hang „strukturális karakterét đl". 

A Bach stílusában (1919) c. akvarellje eddig még nem vonta 
magára kellđképpen a figyelmet. Igazságtalanul, mivel e m ű  
a képi hangszerelés modellje: a bachi stílus mikroszkopikus ábrá-
zolása öt tizenhatodban. A Kleet foglalkoztató probléma magya-
rázatát A strukturális és individuális ritmusok kombinációja. Az 
ősmozgás mint a világűr normája című  1922-ben írt elđadásában 
találjuk: itt vázolja a személyiség és a szerkezet viszonyát. A 
vonal.., individuum és nem repetíció. Mindig az A-nál kezd ődik 

21 

1929. 



DOESBURG: IV. KOMPOZÍCIÓ, 1917. 
22 

minden." Az ezt 
le 	 követđ  fi g' `~ súlyos fü 	guranál „csatlakozik l  e . ~lee „gy eg elmezs vonal ot részre 	

a saru Egyám  jel- 

leg . 

 oszlik " Yl g jelké et 	y 	„a szerencsés dfl1  ay tгuk m agy törvényszerűsé p ' melyek széles síkon engednek a strukturális megtörne." geknek anélkül, ho 
Bach stíl 	 gY saját vdividuális karakterük 

usában c. képének középsđ  na etikus indivíduum aranymetszettel". illeszkedik be 
	nagy „hangalakja" egy „ a képsíkba 	A dz еtta pris [g y  one szerint (a kép baI sarkában levđ   a "dallam bevezetése" ' rövid, erő teljes vonal). Igy 	 ezett 

gY meghatároz- 

kimértek". Ugyanez vonatkozik Wiking Eggeling és Hans Richter 
tekercsképeire és absztrakt filmjeire is. Dada-fejek c. művének 
fekete-fehér kotrapunktikus alap- és alakviszonya kapcsán Rich-
ternek 1917-ben Busoni azt tanácsolta, hogy mélyedjen el Bach 
kontrapunktikus művészetének tanulmányozásában. Eggeling és 
Richter 1918-ban ismerkedtek meg és nemsokára kidolgoztak egy 
képzőművészeti ellenpontozást, amelyet „a festészet generálbasz-
szusának" neveznek. Hosszú papírtekercseken született meg 
1919-ben Eggeling Horizontális-vertikális zenekar és Richter Pre-
lúdium c. műve. Richter tekercsképe, a Fúga 1920 egyben filmter-
vezet is; a kontrapunkt-fúga szerinte „az önmagáért való élet 
képe", s a reális id đben múlik el. 

Bach álmának Doesburg -i tolmácsolása. 
Eggeling és Richter munkáiról The van Doesburg 1929-ben A 
film mint csupasz konstrukció című  jegyzetében így ír: megvaló-
sult „Bach álma, hogy megtalálja a zenei szerkezet id őbeli felépí-
tésének optikai ekvivalensét." Doesburg m űvészi alkotásaiban is 
jelentős szerepet játszik a fúga. Például Kompozíció IV (1917) c: 
triptichonja Leering megítélése szerint Bach egyik fúga-témája 
alapján készült. Doesburg triptichonja kétszólamú, síkfelosztásá-
nak ritmusa megfelel egy rák-kánon (pl. Bach Zenei áldozat) 
hangjegyképének. Pár hónappal halála elđtt Doesburg naplójá-
ban Saint-Saéns gondolatait idézi: „A művészet szépséget és jelle-
met kell hogy tükrözzön. Az érzékiség csak kés őbb következhet 
és vele egyidőben jelentkezik a dekadencia és a halál. A jól han-
golt zongora elsđ  fúgájában nincs érzékiség és mégis, ez a legma-
gasabb művészet. A zene, akár a festészet és a szobrászat, ön-
magáért való, az emóciótól elválasztva létezik. Ezért a fúga mezí-
telen zene." 

KLEE: BACH STÍLUSÁBAN, 1919': 

ható a „hangalak"   l es kémrendszerrszerkezet be, J. S. Bach három- 

hаng
o sá lla 	j 	p 	

egy 	gj g eldán 1912) c. képén 
hangú dallamának bemutatása e haj e yp " 	( 
az adott relációszerkezeteket képzómuvészeti elemekkel szaba '

с  

don hangszerelte: a fels đ  síkot, amely megfelel a kottavonalak -

nak, háromszögekkel, csillagokkal és egy fermáta-ábrával; a dal- 
lambevezetést egy X-alakú figurával (amely

övekvő, 
 int zardak- 

- eredetileg zenész, Klee barátja és a Bauhaus-kör alkotója -köz-

kord is visszatér); a szerint and el óvendđtt" fejezi ki. Ez a kép a 

A fúga mint idobell folyamat . Neugeboren 

bal, amely Klee szerint az „ l 	az individuális és saruk- ' 

vetlenül dolgozta fel Bach motívumát J. S. Bach es-moll fúgája 

52-55. taktusának plasztikus jelképe c. művében; fennmaradtak a 

bachi stílus mikroszkopikus ábrázolása, „ 

megfelelő  grafikai jelképek. Ábrázolásmódján er đteljesen kiüt-
közik a korabeli zeneirodalom -például Knorr A jól hangolt 

turális ritmusok kombinációja", kozmikus elemekkel hangszerel-
ve (csillagok, újhold), amely utal Bach stílusának és az „

ős-

fúga, mint időbeli folyamat szó szerinti értelmezése Neugeobo-

mozgás, mint a világűr normájának" rokonságára. 

zongorára írt fúgák képzőmúvészeti bemutatása (1912) - hatása. A 

ren, Klee és Delaunay mellett jellemz đ  Josef Albers Fúga (1925) 

c. művére is. A kompozíció „magassága azonos hosszúságú egye-
nesekkel szabályozott, szélessége pedig különbözđ  távolságban el-
helyezett vertikálisokkal - mely távolságok szintén szabályosak, 

~ ~~ 	 • 	 Heinrich  
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A Fúga és kéke 	„ Schönberg zenéje, de még Bergé 
• sem ,független' az id ő tő l ... A lineár technikai ökröződése is csupán eszközt jelentenek és nem esz 

tétikai valóságot. Egyes kísérletek a zenét visszafelé-folyatni 
akarják (Schönberg: Pierrot lunaire, Berg: Allegro misterioso) 
nem rendelkeznek az abszolút térrel, hanem zenén kívüli ,folya-
matos idő ' határán sínyl ődnek, melynek törvényei a tükör mágiá-
jának segítségével megsemmisülésig tagadják. A tükörkép vissza-
futó mozgása nem alakítja át a zenei cselekményt, hanem megkí-
sérli azt meg nem történtté tenni. De mégis, a zene félelmetes ha-
tása éppen abban rejlik, hogy a visszafutó mozgás ellenére imma-
nens marad a ,folyamatos idő ' pszichológiai tapasztalata." (Döhl) „Ha a zenében az idő t át tudnánk hidalni egy, a tudatig hatoló 
visszafutó mozgással, akkor még elképzelhet ő  lenne egy másod-virágzás" - írja Klee. đ  megkísérelte „eliminálni az időt", mint 
ahogyan Saint-Saéns és Doesburg is a „halál csírájától érintet-
lennek" definiálták a fúgát. Mindebb ől világosan következik, 
hogy a fúga egy konstruktív rendszer, önmagával összefonódó, 
mozgásnak és ellenmozgásnak, tükröz ődéseknek és kifordítások-
nak, hang és ellenhang feszültségének, alanynak és ellen-alany-
nak egymást váltogató játéka. A fúga  -mint  művészi téma és for-ma - egyetlen ellentéte a múló id ő , s egyetlen ellen-alanya a halál. 

A fúga és képei különféleképpen magyarázhatóak: szökések 
egy kaotikus időből, társadalmi ideológiák és utópiák m űvészi ref-
lexió, mint ahogyan az Klee gondolatából is kicseng: „Az indivi-
duum aláveti magát a strukturális törvényszer űségeknek, anélkül, 
hogy elvesztené egyéni jellegét." A fúga és képei a m űvészi auto-
nómia modelljei, a múlandóság ellen-figurái. 

Fordította FERNBACH ENDRE 	 
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љт . 	 .. 	 ... 	 . МАRЈАЅ : Több  mint 30  éve  mar,  hogy  
Earle Brown  megírta  a December 1952-t,  
az elsó grafikai zenem űvet. Merre  tart a  
zереі  notációnak ez málfaja? 
KIRÁLY: Ezt lehetetlen tejességében fi-
ўёІёmmё l kísérni.  A  mű faj  a  70-es évek - 

e  ґ  ben mar  nem számított avantgárdnak ,  fi  
kern  mégis  volt  alkalmam ьі lеkбѕtііn і ,  a 
Cluster  együttes zenéjén kегеѕ ztL і . 

MÁRIÁS:  A  grafikus zene  a  szerialis és az 
elektroniki'& zene tot ális ellenórizhetősé-
gébói való kiábrándultság eredménye, -  
amely magával hozta az indetermin áltsá  
got  is. Meg  tudják-e az előadóművészek 
vаІбѕ itаярzеіёѕеіdеt, mennyire kell 
ráhagyatkozni improviz ációs készségük-
re? 
KIRÁLY:  Az  előadó képességeitő l függ, 

_ 
 

hogy  a  szerző  mekkora szabads ágot en- s 
gedélyezhet számára.  A  Clusterben ba-

;rátokkal dolgoztam együtt, részletesen 
— - meg tudtuk beszélni  a  mü realizá l ását,  6k 

is  tehettek ajánlatokat. Rajtuk kívül egye- 
"" dül  a  zágrábi Acizantez érzett rázenei 

világomra, akik Újvidékén  a  Grafika  II-t  
adták elő . Éz egy profi együttes, amely va- 
lóban  a  Iegmagasabb szinten muzsik á l. 

MÁRIÁS: Tavaly Darrnstadtban jártá l, 
ahol valaha az európai szerializmus nagy-
jaj: Stockhausen és  Boulez  dolgoztak. 
KIRÁLY: Először néhány 1983-ban ké-
szült szerzeményemet küldtem  el,  ame-
lyek megnyerték  a  szervező  bizottság tet-
szését. Ösztöndíjat kaptam, s igy részt 
vehettem  a  biennális nyári szemináriu-
mon. Rendkívül tanulságos  volt,  de nem 
leplezhetem enyhe csalódotts ágomat  a  ё -
mаvlaѕztаѕ  miatt: én neoromantikus 
ѕzегzеmёnуе kеt vártam, hiszen  a  jelen 
pillanatban ez  a  legérdekesebb irányzat. 
Jugoszláviában Frano Parac és  Marko  

.. Ruzdak művelik. Alaptörekvése, hogy  a  
túlzottan komplikáltá vált zenét leegy-  
szerűs ítse, mindenki szбmбra бгthіtбvб  
tegye. Darmstadtban azonban továbbra  is 
a  poszt-szerializmussal foglalkoztunk,  a  
tanulmбnyok vіѕѕzаtеКі ntб , historikus jel-
leget kaptak. 

MARIAs:  1984  őszén beiratkoztál  a  bu-
dapesti  Liszt  Ferenc Zeneakadémia zene-
szerzési tanszakára. 
KIRÁLY:  A  tanulmányi feltételek kiválóak.  
Minden  létező  anyag: könyv, lemez, parti-
túra rendelkezésünkre áll.  Az  oktatás fi-
lуаmаtбban alapkövetelmény  a  zenei al- 

kotások lényegének megismerésed . A  ta-nároktól távol  611,  hogy nёvеnсіёkеіk szer-zеmёnуеіге  ráerőszakolják  a  saját stflusu-kat.  Az  alkotómunkát nem befolyásolják бs semmit sem tjltanak, csupбn azt tartjбk fontosnak, hogy a  kész mű  megfeleljen az а laрvеtб  zenei követelményeknek.Ennek 
érdekében sok stílusgyakorla totkell vé-
gezni, amely lehetővé teszi  a  mesterség-
beli fogasok alapos kitanulását: Palestrina 
ellenpontja,  a  barokk kor kedvelt е k5јб-tёКаі ,  a  klasszikus kor sorai,  a  XIX. szб -
zadban bevezetett szabványok 

-  mind  előkerülnek. A  gyakorlatoknak szigorúan meg kell felelniük  I  követelmények min-
den részletének.  

MARlAЅ 5a  modern  zene? KIRÁLY:  A modern  zenével egyelőre Csak hаіgvеfѕе flуІК1R tаІаіКоzёrn Sokat elemezzük ВагІбК  és Ѕztгavinѕјј  mű-vert, ám az utolsó  25  esztendő  f rmése 
nincs benne az idei tantervben Harmadik-
tól azonban mб r kötelező  tárgy az elektro-
nikus Zene. Addig maradnak  a  koncertek, lemezek legutóbbpl. Steve  Reich  alko -tásai kerültek bemutatбsra MÁRIÁS: 

Te milyen szerzeményeket írsz? 



ott, vagyis pentató- niák sorozatától 	ezekenlehetőséget találnom a távolbhangnemek 	

t 

	

egészen természetes összekapcsolásá- 	s 
hoz. Tudtommal eddig a C-dúrt és Fisz 

	

dúrt — a C-lidet és Fisz-lídet — lehetetlen- 	
m 

ség volt úgy társítani, hog y  
ságban ne keltsen enyhén v šszatašzító 

	

érzetet. A hangnemek, melyek a dúr-moll 	
ko 

	

rendszerben harmonikusak, itt füfsért бek. 	
a 

A tercek a diatonikában természetesek, a 	
alt 

pentatóniában 	 cs 
— logikai alárendeltségük 

miatt — idegenül hatnak. Feljegyezték régi 
korok komponistáinak olyan irányú t бгеk-veseit, hogy a héthangú skálát 12-re, 
vagyis kisebb hangközökre, szinte mikro-
hangközökre osszák. Szerintem a kiutat a 
másik irányban kell keresni: én a hét 
hangból csak ötöt használok fel, a kim-
pozíciónak megfelelően váltogatva öket. 

lennium számára is elegendő  forrást biz- 	
ЗΡ 

tosíthat. Ennek ellenére az általános vál-ság a zenem űvészetben is érezteti hatá-
sát: már csak egy új izmus vagy hang-
effektus megjelenését tartjuk fontosnak. 
Mivel az emberi fül hangérzékelése 20 
ezer herces határra van korlátozva, a hangszínkombinációk is adottak. A vál-
ság egyik oka, hogy e véges tartomány-
ban már szinte mindent kiaknáztak. Ami a külső  jegyeket illeti, valóban kevés újí-
tásra számíthatunk. Az én zeném sokak-
ban olyan érzést vált ki, mintha klasszikus 
harmóniákat alkalmaztam volna. A  hang -

nemek váltakozását csak akkor vesszük észre, 
ha megtaláljuk az összefüggése kit, amelyekből akár egy új hangrend- szert is ki lehet építeni. 

A MUS/CA /l. öt-fokú rendszerb'.'...-- 

MÁRIÁS: Miért távolodott el a közönség a 
modern komoly zenétő l? 
KIRÁLY: A nagyközönség mindig is kon-
zervatív volt, nehezen fogadta be az újat—
fő leg ami az atonális zenét illeti. Én igazat 
adok neki, mert az olyan zene, melynek 
nincs hangneme és témája, nem fejezheti 
ki eléq meghitten az ember érzelmeit, lelki. 
állapotát. Ez most teljesen ellentmond 
azoknak a kutatásoknak, melyeket a grafi-
kus zene terén végeztem; gondolkodó 
somban 1979-ben radikális fordulat állt 
be, és visszatértem a hangnemekhez. (gy 
született meg a Darmstadtba küldött  dal -

ciklus. A zene két szomszédos hang kö- 
zötti feszültség kitalálása — mint az atom 
részecskéinél a neutron és proton viszo-
nyának felderítése. Minél jobban ki tudom 
apogatni a hangok közötti összefüggése 
ket, annál nagyobb az esélyem, hogy a 
zerzemény jelentsen az emberek szó 
ára valamit. A zene egyik lényeges mo-
entuma a tematizálás. megtalálni a mó- 

ot, hogy a pillanatnyi hang az el őzőbő l "vetkezzen. Az atonális zenéb ő l hiányzik 
hangok folyamatos kapcsolata. A szeri-
zmusban ez a kapcsolat fellelhet ő , de 
ak ritkán. Talán Webern az egyetlen, aki 

Ha a '  kózönseg nem sérozi a korunkig ueraol kodó erős és mindent összetartó hang-
kapcsolatot, képes a zenem űvet megbé-
lyegezni, bukásra ítélni. Az atonális m ű -
vek ennek legmarkánsabb példái. Én egy 
olyan természetesen hangzó kapcsolatot 
szeretnék kialakítani, amely ennek elli-
nére nem fog az agyongyötört dúr-moll 
rendszeren alapulni. 

KIRÁLY: Kísérletező  fázisban vagyok: 
szeretnék visszatérni — ha nem n is a dúr- 
hoz, vagy a mollhoz — a pentatóniához, 
vagy a frid meg a lid skálához. A darabo-
kat 5-5/8-os ritmikában írom, mert ez ma-
gában is aszimmetrikus, és így egy elkop-
t ott, régi eszközzel esetleg újabb v Іtі -
zatot hozhatok létre. A szerzeményt MU-
SICA /f-nek neveztem el, és vonósné- 
gyesre íródott. A MUSICA 1-et szóló fu-
volára alapoztam, hamarosan hallhatjuk 
Lévay Laura elöadásában, az Újvidéki Te 
levízió m űsorában. A sorozat többi darab 
ját igyekszem minél változatosabb formá-
ba önteni, nem csak vonósnégyest vagy 
vonósötöst alkalmazni. Kerülöm a formai 
kötöttséget, eddig ismeretlen tartalmak 
után kutatok azt hiszem, régi tartalmú 
és alakú zenét nem szabadna többé alkot-
ni. A stílusgyakorlatok elemzései azt bizo-
nyítják, hogy szinte lehetetlenség megkö-
zelíteni a klasszikus alkotások min ősé-
gét... 

MÁRIÁS: Ma, amikor ismerjük a klasszi-
kus, romantikus, modern, avantgárd ze-
nét, sőt eljutottunk Cage csöndjéig is, le 
hetséges-e újat alkotni? Van-e még fel 
táratlan terület, ahová szabadon be lehet 
hatolni és háborítatlanul bolyongani, vagy 
vissza kell térni a már megszokotthoz? 
KIRÁLY: A „mindent feltalálás" nagy hul-
láma Amerika felfedezésére emlékeztet: 
a meghódított területek kutatása túlságo-
san felületes volt — s ez történt a zenében 
is. Rengeteg a kihasználatlan lehet бség, 
amely mellett az alkotók mohón elhalad-
tak; az elmúlt 50 év zenéje talán egy mil 



„Isten keze ... érzem az 
röttem..." 
Patti leesik a szí—ínpadról 
fekszik eszméletlenül, és 

ujját... isten keze... örvénylik k 

s e som 
Törött nyakcsigolyával hét napi 

hét hónapot tölt gipszben, szint 

`L- 

i az elveszett nyelv 

Az asztalomon könyvek , kották , interjúk , lemezek; épül a szen-
tély, negyedik éve halmozom, kuporgatom őket. A NEW WOMEN 
IN ROCK '82-es londoni OMNIBUS kiadvány. 
Patti smith Chicagóban , 1946 decemberében született - másolom 
a 24. oldalról, noha én pontosan tudom: Pa tti smith hétéves volt, 
amikor New Yersey-ben megszületett. 

„Amikor kislány voltam, úgy hétéves, Little Richardot 
hallgattam . És éreztem, hogy egy új generáci бnak vagyok 
a tagja, melynek mindent újra kell értelmeznie. az  Istent, 

a szexet, a romlottságot. És éreztem, hogy e kúldeté= 
beteljesítéséhez — az elveszett nyelv, a Bábel eldtti idб  
бta — a legalkalmasabb médium a rock 'n' roll." 

1977. január. A rock 'n' roll: Florida hétméteres színpadágy 
A nézők közt Káin , Jézus , Lucifer , kivetett angyalok és én. 
Paton szíík , piros farmer , s az elmaradhatatlan fekete koc 
kás mellény. AIN'T IT STRANGE... 
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mozdulatlanul. A zenekar mыnkаnёfldиі  segélyre kényszerül 
Patti korábbi nyilatkozata miatt („A szabad Amerika rádiói-
ban az emberek nem használhatják azt aszót, hogy 'fuck'."), 
az adók sem sugározzák felvételeit. 

„Úдy éreztem, egy sötét labirintusba jutottam. Elvesz-
tettem az öntudatomat , de aztán hirtelen fényt láttam. És 
ez kivezetett ebb ől az đllapotbll, tudatosult bennem, hogy 
továbbra is tartanom kell a kapcsolatot a srácokkal a kon-
certeken. Azt akartam , hogy érezzék, reménykedhetnek 
bennem . A mozdulatlanság id őt adott, hogy megtaláljam 
magam. Egyre határozottabban éreztem a felelősségem." 

És Patty nem enged „Isten hívásának". Még gipsz v an  a nyakán 
amikor hozzákezd a „feltámadás albuma", az EASTER felvételéhet 
Amíg a tű  a korongra ereszkedik, a borítót nézem. Emelt, minth 
±elkötött kar..., lefelé ível ő , Patti Smithtől szokatlan, gyanúsa ј  
játékosnak ígérkező  tekintet, kislány-váll és kombiné, egyszem 
kacér és esetlen. 

„Ezzel a képpel is örömet akartam szerezni a srácok-
nak. Primadonna vagyok, mint Judy Girland, vagy Edith 
Piaf. Azt szeretem a legjobban, ha szeretnek." 

Piros stempli figyelmeztet: THIS ALBUM CONTAINS LANGUAG: 
WHICH MAY BE CONSIDERED OFFENSNE - óvakodjon mec 
hallgatni, aki slangre érzékeny. 

„Igen, tudom, az EASTER sokkal merészebb, sokkal per-
verzebb és erkölcstelenebb, mint a RADIO ETHIOPIA 
volt. De ezáltal az egész emberiséggel akartunk kap-
csolatot teremteni, felszabadítani Harlem népét a rab- 
ságbбl." 

ROCK 'N' ROLL NIGGER. A „nigger": művész -mutáns, fajtán -felen 
Nigger a lázadó sátán, nigger az Isten, nigger Jackson Pollock É 
Jimi Hendrix, niggerek a társadalmon kívühek. 

„nigger a szilt nem a színre kell érteni hanem a csapásr 
a szбt (művészetet) újra kell értelmezd az összes rut 
az újszülöttek akik szemöldök mandula néІ rül jöttek 
világra logikán kívül túl a matematikán keresztelkedése 
Is  mozgási betegségeken minden ember ki felülemelke 
dik a normákon az nigger mindeki aki félelem néІ rül él 
fбlemeІ redik mint rinibaud és kemény arany ritmusá 
veri ki a puha szelid szarbll s nyelve könny ű  akár 
fény és sugárfegyverekkel körülcikázik egy pusztul 
rohadб  vegetácf бn köpködve nyomul előre selyem nyo 
mot hagyva hátra és vibгбlб  fehér tejtavait az élvezetne 

Is  új nyelvet teremtve a rock 'n' roll-ért szerelmet kor 
bácsolok a nyelvemmel én nigger" 

1978. A rock 'n' roll ritmusára korbácsolt szerelem szárnyán Pa 
kiemelkedik a labirintusból, hogy megtalálja a lélek csöndjét, 
test talpalatnyi, de összetéveszthetetlen helyét a világban. 

„Azt hiszem, a szex egyike az ember legnagyszerüb 
érzéseinek. A kielégülés a Teremtővel vall találkozás 
nak a pillanata.” 

Lenny Kaye - a zenekar teoretikusa - nyilatkozata a ROLL' 
STONE magazinban: „Olykor egy férfi Patti istene. Olykor maga 
élet, az alkotás szikrája, vagy a drog." 

„a szőloskertek közt van egy klubhelyiség / fehér ruh 
lány fiú szúrj be koklt / hát nem tudják hogy bárki be 
száfltat / és jönnek és sz бlnak és a padlбra zuhannak! há 
nem látod mikor rám nézel hogy egyre magasabbi. 
szállok / egyre magasabbra" 

ii rekonstrukciós kísérlet 
Az asztalomon könyvek, kották, interjúk, lemezek. Sokadik 
kifutásom már ez Pattinek, de ha a végére is érek, üressé 
érzek. Hogy felkeressem Amerikában, vagy fan-clubot ala, 
sak Pesten - Pattihez mért vágyaim beteljesülésére nincsen e 
lyem. Megszállott akartam lenni, s csak ezekhez az informáci 
hoz jutottam: 
A hatvanas évek elején Patti Smith munkásként dolgozik 
New Yersey-i gyárban. Keresetét hazaadja, közben Dyl an  é 
Stones kíséri pszichedelikus látomásait. 
1965-ben gyereke lesz. A szülés megzavarja, hiszen n őnek 
lennie, s Patti egyedül a szexben érzi n őnek magát. Identi 
hiányát sem tudja összeegyeztetni az anyaság felel ősségé 
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„A PSG absztrahálandó fogalom... akárcsak a RADIO 
ETHIOPIA... az együttes: a felfedezés tere." 

„Olyan messzire távolodom, amennyire csak lehet, mtg el 
nem veszítem a visszatézés fonalát." 

„oh jézus kívánom öt. mocskos gazember. 
nyaldossa a kezem . józan vagyok. menj 
gyorsan az anyád vár. kék szeme közönyos 
pillantása összetör. ő  ki tétovázik 
hogy az enyém legyen. ágyban már. 
késem lágy torkán . hadd csepegjen. 
ölelkezünk. skalpját benyelem. dagadt 
tetvek mint egy bébi-ulj. 
tetvei koponyán kaviár." 

(RIMBAUD ÁLMA) 

Adoptáltatja gyermekét, majd öt dollárral és fecskend őjével New 
Yorkba települ. 
Egy  brooklyni művészeti iskola előadását hallgatja - Jackson 
Pollock, Brancusi, Rimbaud, Rillce, Genet, Borroughs hat rá a leg-
inkább. 
1969-ben hugával, Lindával párizsi tanulmányútra indul. Napokig 
nézi Godard EGY PLUSZ EGY-jét, melyben a Stones is játszik 
(SZIMPÁTIA AZ ÖRDÖGGEL). A film hatására Patti prófétikus ál-
mo'at lát: holtan Brian Jonest. s az apját kórházi ágyon. Haza-
utazik, közben apját infarktussal kórházba szállítják, rövidesen 
Brian Jones is medencéjébe fullad. 
1970-től Patti újra New Yorkban, a Chelsea Hotelben tanyázik. An-
dy Warhol társaságával. (Jefferson Airplane, Janis Joplin, Lou 
Reed, Nico, Iggy Pop, John Cale.) Lenny Kaye - a NUGGETS c. 
pszichedelikus pre-punk album szerzője - kocsmákban, föld-
alatti klubokban tartandó felolvasásokra invitálja, s gitáron 
kíséri. Patti ekkor fekete ruhában, fekete hajjal, fekete napszemü-
vegben jár, Al Capone imágójaként. 
1973-ban  a rock-publicista Jane Friedman bevezeti az akkor 
fénylő  zenekarok fókuszába, a Mercer Arts Center-be. Arra biz-
tatja, hogy r'e csak olvassa, hanem énekelje is a verseit. A próbák-
ba bekapcsolódik a zongorista Richard Sohl, Ivan Kral basszusgi-
táros és Jay Dee Dougherty, a dobos - megszületik a PATTI SMITH 
GROUP. A zenekar 1975-ben jelentkezik az ARISTA kiadónál első  
albumával. 
A HORSES [LOVAK] - az amerikai zsargonban narkós jelentése 
is van - decemberben jelenik meg. „A rituális szavalat, a sziц-
reális képzelet, s a rock alapjainak csodálatos keveréke" -írja 
róla a Rolling Stone, a Melody Maker a rock- történet legjobb 20 
albuma közé sorolja. Producere John Cale (ex Velvet Undergro-
und), gitáron közreműködik Tom Verlaine is, Patti barátja. Rim-
baud és Verlaine viszonya támad fel kapcsolatukban? Az album 
legsikeresebb darabja, a HORSES LAND lesz Patti első  amerikai 
és európai turnéjának a címe. 
A PSG 1976. őszén hozzákezd második albuma felvételéhez. A 
RADIO ETHIOPIA decemberben jelenik meg, de sem kritikai, 
sem közönségsikert nem ér el. 

„A RADIO ETHIOPIA tulajdonképpen mező ... és ököl... 
a gyönyör lüktetésének első  rohama : az ökölviv б  és a 
táncos üunepe..." 

„Szellemi telepátia.., az alkotás á lapotának tükröződése 
a zenében..." 

A „felfedezés tere": nar гáció keverése az énekre, recitatív 
előadás, fluktuálás és monotónia; egy „élmény szimfóniájának" té-
telei alkalmatlanok popularitásra. 

„Indulj... kérdezd meg az angyaloktól kit szбlongatnak / 
eredj kérdezd meg az angyalokul téged szбцtanak-e / 
kérdezd meg az angyalokul / amikor alábuknak / Iiröl is 
van szó..." 

ASK THE ANGELS. A lemez megjelenését követő  hónapban Patti 
„alábukik" a színpadról. 

iii jöjjön el a te országod  

„Amikor a színpadon vagyok, mindig az Istennel valб  
kapcsolatot keresem . Tudom, hogy ez nagyon veszélyes, 
hiszen az Istennel való tökéletes kapcsolat maga a halál. 
De fejemet a művészet szolgálatára adtam , s a művész 
Isten stigmája, ki dögvészre teremtetett." 

Jézus meghalt valakinek a bűnéért, de nem az enyémért." 
Lassan ereszkedik a tű, s a GLORIA első  sora - az Agytotó és a 
Kreatúra ellentmondása ez? -szembesülésre int: Patti Smith hét-
éves volt, amikor megszületett; én most huszonhét vagyok, és nem 
tudom, élek-e, amikor életében a helyemet keresem. 
Patti a kereszténységben végül megtalálta, és saját képére for-
málta az univerzumnak azt a feliiletét, amit legméltóbbnak talált 
az azonosulásra. 
Ez az áhítat emeli negyedik albumát, a WAVE-et az oratóriumok 
magaslatára. A borítón Patti fehér ruhában, fehér galambot tartva 
ágy. Arca fáradt, története van. A WAVE lebegés a szerelem ör --
vényében, rohanás a fájdalom szorosában; felszámolódás a búcsú 
apokaliptikus suttogásai közt egy transzcendens világban. 

S ez a távolodás a megtérés, a megváltatás útja - nem lehet 
folytatása. Patti nem ad ki több lemezt. 1980 márciusában, a det-
roiti Mária-templomban házasságot köt Fred 'Sonic' Smith-szel 
(ex MC5). Antik fehér esküvői ruhát visel. Rövidesen ismét, s 
végképp: anya lesz. Utolsó nyoma, az AKARAT ÉS VÉGRENDE-
LET, a koncertek benyomásairól írt kötet. 

iv silver-reed , részlet 

Egy pszichedelikus est, s a WAVE kitölti járataimat, el-
oszlik testemen . Az élmény a letisztulást követően is tart, 
- távolodásomhoz Patti a legígéretesebb. Az antiférfi és 
az antinö találkozása ez. Magnóra veszem lemezeit, jel-
vény-képével a mellemen felkutatom könyveit, kiáltvá-
nyokat, verseket, interjdkat forditok le. Már biztos, a 
viszony több elvakult rajongásnál - önsimogatás, mitikus, 
de megélt vágy. Patti nemcsak az egyedüli zenét jelenti 
- szövegeim mögé lopakodik, majd közli: szerelemre is 
igényt tart. Ha milliók hemperegnek is a hangjával, csak 
az enyém . Patti megfoghatatlan , tehát igaz, s uralkodás-
ra kész . Egyetlen esélyem , hogy beilmavatkozzon: üj-
jászdletésem iránti vágyam médiumául választom. 

v rock ' n' rimbaud 
Az asztalomon könyvek... SEVENTH HEAVEN, KODAK, WITT, 
BABEL, HA! HA! HOUDINI! ... Mint költő , Patti kevésbé ismert 
Európában. A kötetek mellett N. Y. -i underground lapokban 
(DOG-NEWS, CROWDADDY) publikál. A rock ritmusára lüktet-
nek ezek a versek. Ha nem is jók igazán, őszinték és azonosak 
Patti világával. Kivetett angyalokat idéz meg, Mária Magdalénát 
és a Sátánt. Jim Mornsont, Maria Faithfullt; Brian Jonest, Jimi 
Hendrixet, vagyis a rock-apostolokat. Pasolinit és Robert Bres-
soft. A heroint és a kokaint. Picassot, Brancusit, Jackson Pollock-
ot és Modiglianit; Rilkét, Genet és Rimbaud-t, mindenütt . 

„Gyerekkoroniban a Biblia pörgetett fel, erlsebben vert 
tőle a szívem ... mégsem észem 'klasszikus ' keresztény-
nek magam. Inkább mint az Ótestamentum tévelyg ői: 
]fáin, Éva, Lucifer. Tudom, hogy Lucifer nem volt bá-
rány. De ördög sem volt, inkább forradalmár." 

A slang-nyelv, a szex, a drog, a biblia, a rock 'n' ro ll ... - szem-
csék, stációk az isteni templom, a katartikus letisztulás felé vezet ő  
úton. 
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mind több és több diplomás szakemberre 
lesz szüksége: ezek megfelelő  előkészí• tését, színvonalas iskoláztatását és ké-sőbbi elhelyezését biztosítani kell. 

A felsőfokú oktatás minőségének 
szempontjából kulcsfontosságú a szigo-
rú felvételi vizsga bevezetése. 

A modern nevelés és oktatás szá-mára nélkülözhetetlen az optimális káder-
létszám és korszerű  technikai felszerelés. đsztöndíjazással, új kollégiumok 16-

tesítésével, többnyelvű  tankönyvek kiadá-sával meg kell szűntetni a szociális és nemzeti egyenlőtlenséget. 
Az oktatásban minél kevesebb időt fecsérelni az „ex cathedra " előadásokra, és nagyobb jelentőséget tulajdonítani a la- 

bor-munkának, gyakorlatnak, tudományos 
kutatásnak. 

Minden elavult, fölöslegesen részle- tező , ismétlődő  anyagot kiszelektálni a programokból. 
7• Egységes jugoszláv tanterv kidolgo-

zására van szükség – a felsőoktatás nem-
zetközi eredményeinek felhasználásával. 

Kielégítve az alapvető  egzisztenciális 
föltételeket, serkentve az egyetemisták 
aktív részvételét és az alkotóképességet, 
a hallgatók többé nem kényszerülnének 
rá, hogy előre körülírt min őségeket fogad- 
janak el, hanem saját értékeit bontakoz-tatnák ki. 

KORUNK 
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Az EGYETEM MA 
nemzetközi szeminárium 
30. ülése Dubrovnik, 
1985 augusztusa 

Az európai felsőoktatási intézmények több 
mint hat évszázadra visszatekint ő  múltja 
alatt számtalanszor felmerült a kérdés: 
mi az egyetemi hallgató szerepe és helye 
az adott társadalomban . Mint ahogyan az 
előző  korok tudósai, így a dubrovniki nem-
zetközi szeminárium résztvev ő i sem tud-
tak erre a kérdésre határozott és egyön-
tetű  választ adni – utalva ezzel a jelenség 
egyedi voltára és arra , hogy az egyetemek 
társadalmi -nevelő  szerepének továbbfej-
lesztése nem az új felfedezések számától 
kell hogy függjön, hanem attól, mekkora 
teret tudnak biztosítani a hallgatóknak 
e felfedezések létrehozásában. Vonzere-
jük ne a tudás elsajátításának lehetösé-
gén alapuljon , hanem a teremtés örö-
mén": ebben az irányban kell „hozzá!ga-
zítani" az intézményt az egyedekhez – és 
nem fordítva. 

Az egyetemista népesség heterogén, 
kisebb-nagyobb formális és kötetlen cso-
portokra oszlik, melyek meghatározott, de 
egymástól eltérő  értékrendszereket képvt- 
selnek . Hazánkban nagy a hallgatók lét-
száma , és túl sok releváns tényez ő  ját-
szik szerepet az egyetemhez való alkal 
mazkodást kialakító szemlélet megformá-
lásában : például , ha egy fiatal sportolni 
akar, az elsősorban személyes érdekl ődé-
sétő l és motorikus képességeit ő l függ, 
ugyanakkor (esetleges ) kapcsolatát vala-
melyik felsőoktatási intézménnyel legke- 

vesebb tíz tényező  határozza meg: egyéni 
intelligenciája, érdekl đdési köre, munka-
bíró képessége, neveltetése, alapm űvelt-

sége , a középiskolában elsajátított tudás, 
szociális körülményei , társadalmi és tár-
sas élete , a (későbbi ) foglalkoztatási lehe-
tőség , a foglalkozás társadalmi státusa. 
Pillanatnyilag sem a szociológia, sem a 
pedagógia , sem a pszichológia nem tud 
megbízható választ adni , hogyan forrnak 
ezek a tényezők össze „világnézetté", és 
milyen helyet foglal el ebben a „világné-
zetben" az egyetem. Az ellentmondás k!-
rívó: az egyetem jelentős történelmi, kul-
turális stb . hagyomanyokon alapuló érték-
rendszere összeütközésbe kerül a hallga 
tók – más eredetű , irányultságú – érték-
rendszerével. 

A megoldás – mint ahogyan ez a vitá-
ban is elhangzott – az egyetemisták fáj-
dalom- és konfliktusmentes, felel ősség-
teljes reszocializációja : a társadálom (ti. 
az  egyetém) életében való hatékony rész-
vételhez szükséges szabályok, normák 
elsajátítása . Mások szerint lehet egysze-
rűbben is: véget kell vetni a túlságosan 
demokratikus beíratkoztatási politikának,  

az egyetemisták számát radikálisan csök-
kenteni kell, és bevezetni minél több sze-
lektáló szigorlatot. Rendkívül fontos a 
család , az alap- és középfokú Iskolázta-
tás előkészítő  szerepe is: fő leg tő lük függ, 
hogy megfelelő  érettség ű  és képzettség ű  
fiatatok kerülnek-e az egyetemekre. 

Sajátos kompromisszumot kínálnak a 
pedagógiai -pszichológiai tanácsadás szó-
szólói : elfogadják a felsőfokú oktatás je-
len létezési formáinak szükségszer űsé-
gét, de beismerik káros következményeit 
is. A tanácsadó szolgálat szerepe az len-
ne, hogy már elő re felkészítse a jelölteket 
az egyetemi követelményekre, eloszlassa 
félelmeiket és a számos tévhitet , a tanul-
mányok folytatása alatt pedig kisegítse 
őket az egzisztenciális krízisek, vizsga 
előtti neurózisok és különféle más konflik-
tusok labirintusából. Nem nehéz elképzel-
ni, mekkora apparátusra lenne szükség, 
ha becsületes munkát követelnénk ezek-
től a tanácsadó -szolgálatoktól ! Feltételez-
zük, hogy minden huszadik hallgatóra jut 
egy tanácsadó – akkor például Belgrád-
ban ötezer pedagógus-pszichológust kel-
lene foglalkoztatni ... ( Ez enyhítené az ál-
talános munkanélküliséget , a segítőkész-
ség sem vitatható, de az egyetemek re-
formjához igen keveset járulna hozzá.) 

Véleményünk szerint a fels őoktatási re-
form megvalósításához nincs szükség 
sem korszakalkotó ötletekre, sem forra-
dalmi víziókra ; a helyzet elemzése magá-
tól értetődően kínálja a megoldást: 

1. A társadalomnak – ha fejlődni akar – 



AM Ű VÉSZI PÁLYÁRA 
JELENTKEZ Ő K 
KIVÁLASZTÁSA 
ÉS ÉRTÉKELÉSE 
TANULMÁNYAIK SORÁN 

KbNTp 

egyedüli lehetséges ál áspont: ha már nincs lehet
đség felvenni 

a mű
vészi pályát élethivatásul választó valamennyi érdemes je- lentkezđt, az első

bbség azoké, akik a legtöbb tehetséggel, tudással és felkészültséggel rendelkeznek; e gy  
lekciót kell végezni, amely csak a 1  gére esebb jelöltelket engedi át, s ezzel — vé 	 sze- gsđ  soron — a művész-céh általános fejl đdését biz-tosítja. A problémát annak az összetett, érzékeny és sajátos vala_ 
minek gyakorlati és józan elbírálása okozza, amit — me

ghat  vészet iránti — tehetségnek neveznek. Ezt a felmérést természete- sen nem lehet összehasonlítani 1. 	
. mű- 

gáján 
kapott matematikai feladat rtéke é ével mameíy đ  

Vagy  vagy sem. Már a művészeti stúdiumok kezdeténekialakul tehát egy olyan problémakör 
tanra alatt lesz idđszerű 	°ami nemcsak e tanulmányok tag- 
útját is vé ' 	, hanem a művész egész aktivitását, élet- &gkíséri: hogyan lehet felismerni és min đsíteni a mű-
élkotás, a mű

vészi aktus és megjelenítés valódi értékét? gyáltalábaп  megbízható, tárgyilagos, egyértelm
ű  — 	

Létezik-e 
abszolút érté- 

Ha valahol érvényes a mondás, hogy „sokan vannak a meghí-
vottak, de kevesen a kiválasztottak", akkor ez az ember m űvészi 
tevékenységének terén van. Ritka az olyan emberpalánta, akinél 
nem jelentkezik a spontán igény, hogy önmagát — ilyen vagy olyan 
módon —művészileg is kifejezze. Az emberiség gyermekkora —
már az altamirai barlangtól kezdve — ezzel az igénnyel van meg-
jelölve. A tegnapi és mai amatđrök, aktív műkedvelđk milliói 
nem hivatásszerűen, hanem életük szebbé varázsolásának remé-
nyében foglalkoznak a művészettel, minden önhittség, gyakran 
valódi tehetség nélkül, szinte kilátástalanul és értelmetlenül, 
sokan pedig kollektívan művelik, elđre felkészülve az anonimitás-
ra. Mindez csak alátámasztja az ember m űvészet iránti mély, tar-
tós és pótolhatatlan igényét értsen ez alatt bárki amit akar —, 
mely életünk állandó kísérđje. 

A művészetet élethivatásul, vagy mint az élet egyetlen értelmét, 
rendkívül kevés ember választja. S közöttük is elenyész őnek 
mondható a kiválasztottak száma, azoké, akik m űvésztre termet-
tek. Hogyan felismerni tehát az igaziakat? — fogas kérdés ez és 
nagy felelđsség a művészeti fđiskolákra jelentkezđk válogatását 
végzđk számára, hiszen ez az a pont (legalábbis a többség részé-
re), ahol végleg eld đl, életútjukat milyen irányban folytatják to-
vább. A kérdés és a felel đsség annál is érzékenyebb, mert egy 
meghatározott művészettel való eredményes foglalkozás különle-
ges és összetett pszichofizikai képességek egységét föltételezi, me-
lyek, mint pl. a tehetség kiteljesedési ideje és módja, de f đleg 
az érése rendkívül individuálisak. Természetesen a tanulmányok 
folytatására való puszta felvétel más hivatások esetében sem 
szavatolja a sikeres elđmenetelt és eredményes fejl đdést, még 
kevésbé a szakmában késđbb elért kiemelkedđ  szerepet; ám aг  
esetleges középszerűség sehol sem annyira lényeges tényezđ , 
mint a művészetben, nem úgy élik meg, mint az életpálya dönt đ  
kudarcát. És e kudarc lehet đsége itt a legnagyobb — a követke-
zđkben ennek okait kutatom. 

Be kell ismerni, hogy a felvételin — mind a jelölt felkészültsége, 
mind pedig a vizsgáztató szempontjából (legalábbis néhány m ű-
vészeti fđiskolán és szakon) — jelent đsen megkönnyíti a dolgot 
az előzetes szakosított oktatás: részesült-e a jelölt zenei oktatás-
ban, amely megfelelđ  általános és középiskolai szinten, tíz tanév 
alatt minden tehetségnek alkalmat nyújt, hogy legalább a felis-
merhetđségig kifejlđdjön; vagy járt-e képz đművészeti középisko-
lába —szakosítás jelenlegi szintjén csak középfokú képz đmúv. 
oktatás létezik, de az általános iskola a közismereti tárgyak kere-
tében sokkal eredményesebben és alkotói módon tudja irányítani 
a fiatal tehetségeket a zeneiskolánál — végezetül elmondhatjuk, 
hogy a színművészetre jelentkez đk vannak a legrosszabb hely-
zetben, a színművészeti középiskolák megalakítáša igen ritkán 
kerül szóba, a szervezett oktatás és színészképzés gyakorlatilag 
még mindig. csak önképzđköгi vagy iskolán kívüli tevékenység-
ként van jelen. Mindezek mellett a m űvészeti tevékenység egyéb 
területei a felsđfokú képzést megelđzđen többé-kevésbé elhanya-
goltak, az érdekeltek saját amat đr kísérleteikre vannak hagyatva. 
Igy megtörténhet, hogy idđnként elszalasztjuk az értékes pilla-
natot, és a kellđ  idđben felderítetlen tehetség fejl đdése — mivel 
nem foglalkozunk vele, nem segítjük kibontakozását — végzete-
sen lelassul vagy abszolút nem érvényesül. Melléfogásaink f đ  oka 
leggyakrabban az az el đítélet, hogy néhány művészeti tevékeny-
ség (mint például a zeneszerzés, dramaturgia, rendezés) m űvelé-
séhez elengedhetetlennek tartjuk az élettapasztalatot — pedig 
ezt a történelembđl vagy a jelenkorból vett példák könnyen meg-
cáfolják. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a meglevđ  szakirányú ok-
tatásnak számos rendszerbeli fogyatékossága van (nem beszélve 
az ilyen tantervek alapján végzett gyakorlatról), akkor kiderül, 
hogy jelentđsége a művészi pályára való felkészítésben és a tehet-
séges jelöltek kiválasztásában igencsak relatív. Az oktatási 
rendszer tökéletesítésével és kiegészítésével e tekintetben sokkal 
több eredményt lehetne — tehát kellene is — elérni. 

Bárhogyan is van, (rendszeres el đkészítéssel vagy anélkül), a 
művészeti tanulmányokra jelentkez đtđl mindenki elvárja, hogy 
az „általános feltételeken kívül kell đ  tehetséggel és más adott-
ságokkal is rendelkezzen", s hogy az ún. „külön feltételek meglé-
tét ellenđrzđ  vizsgán", amely —magától érthetđdđen — selejtezđ  
jellegű , ezeknek bizonyítékát is adja. Ám ha a jelölt nem is eli-
minálódik, a vizsga pontozási rendszere a ranglista olyan helyére 
szoríthatja, ahol gyakorlatilag (legalábbis azokon a m űvészeti 
ágazatokon és tanszékeken, melyeken gyakori a túljelentkezés) 
a művészi pályára való szervezett felkészülés lehet ősége a követ-
kezđ  alkalomig — vagy talán örökre — zárva marad! És ez nem 
képez kivételt a felvételi vizsgák általános gyakorlatában; az 
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ét valamennyi kor és a művészet 

ennek a lehetđség 	 elda komo- 
kelés? Sajnos, 

a. A régmúlt idđkből e alkotás tévesbll 
ѕгТ 
 nd- ~~nden területén elđ

forduló számtalan változatos 

lyan kétségbe vonj 	e művész vagy 	 is meg- 
uvészet minden ágában. Az talan eset tanúskodik egy-Igy  " a kritikusok ítélete vagy a közön-

-ívül eltérő  elbí еgуá тe 1, h  gy ára, 
történt már nemegy hatott a m űvész további munkásság t, s 

ség reba  a~ gátlótag a történelem 
sőt néha a szó s бgt  te, em maradt számára ot y  a t  a~koт  az 
még az a nagy eléltté azsá alafság is és az  em- 

ber 	

— korrigálja ~ ig ~ 

később filozófia , pszicholbgia , művészetszociolbg ' 
ok számos 

esztétika 	sé ét vriиsgáló különböző  tudomány 
et 1 

 aOcotótevékeny g 	 aТбtus rek  fej- 	neheze 
ó elпnének és t~dós~ak köszönhetđen maximálisan ~ 

ti ragyog 	 ai~ak analitikus app elismert d 	gond 
lődtek , lntkOL a művészet ágnem atka eset , hogy 

óhoz nem fér  az isk 
vul tökéletes és kidolgozott , 	a  osság 
кбtOб  _ akiknek a  mk vitásáhoelenség 	

g 
et el

~nvélletlenül sem ha - mentes 
kétség — ngyanbzk ј  (báг  a  gyakorlatban még 
kelik! Nem térön 	 Fordíto 

nyagolhatбk e1) azokra az esetekre , amikor az effajta értékelésre különbözđ  szubjektív és a művészettđl idegen okok gyakorolnak hatást . A fogalmak és mércék általános relativizációja — korunk egyik isme~etđjele — sehol sem talált olyan alkalmas táptalajra, mint a művészet kertjében . A tö~énelmi távlat szükségessége —
mely a jóval egzaktabb történések és jelenségek esetében is hang-súlyozott — a művészetben különösen gyakran bebizonyosodott: 
a kortársak tehetetlensége, hogy egy m űvészeti jelenséget, alkotást vagy irányzatot reálisan értékeljenek, annál nagyobb volt, minél jobban eltért vizsgálatuk tárgya a már ismert , szabványos, meg-alapozott , kipróbált művészeti és esztétikai gondolkodástól — sok-szor okozva művész vagy alkotása végzetesen téves értékelését, 
melyeket azután már csak a történelem tudott „az đket meg-illetđ  helyre tenni". 

A történelem igazságosságának tudata 
semmiféle segítséget , amikor az ifjú tehetsé azonban nem n dukcióját kell a jelen pillanatban (itt és most) elbírálni és értékel t ni; különösen ha ezt az ítéletet mé 	

'művét vagy pro- 

gyel (osztályzattal 	meghatározott érdemjegy- gyel  (j ztбnуđsége ~~
ny pvoantszámmal ) is ki kell fejezni , melynek elemének det б~i ghavan,  vágy 

lehet . A m űvészet néhány alkotó-  — fü 	 g , a belđle sugá~ó katartikus ggve a megfelelđ  képzettségű  befogadó és értékelđ  szen- zibilitásától — az oka, hogy (különösen az iskolai) értékeléskor gyakran az egyéb szempontok , 
az egzakt technikai komponensek kerцlпek elđtérbe , válnak esetenként kizáró:agossá . De bánneny-nyire is nélkülözhetetlen el đfeltétele napjainkban a m űvészettel való igényes foglalkozásnak az alkotás technikája

, mégsem ez 
a művészet lényege! Ha az értékelés e 

 legalább két veszélyt rejt magában
: tökéletességét hang- 

	

gyetlen mércéjeként 	 - súlyoт
va alaptalanul nagyra becsülünk átlagos t

еhеtѕйgй  lyeket és műveket annak minden következményével e у szemé-
bíciók és elvárások felcsigázása , hamis értékek avatása , fedezet 
nélküli „na 	 gyütt (am- 

tökéletlenség miatt -'
amelyre számos magyarázat lehetséges, bele- 

) ~ gy ellenkezđleg , a technikai értve a tanár felel đsségét is! — felületesen ítéljük meg,  értékeljük a valódi , talán rendkívüli tehetséget . A fiskolai mű-bírálat általában akadémizmussal terhelt
, mert hajlamos  démiai mércék és követelmények kielégítésének fokát 

elđtérbe he-
lyezni . Elegendđ  fellapozni eldául ~ 	

1 arcos a~ aka 

melyet a párizsi 	p 	Római Nagydíj történetét — Akadémia a múlt század végétđl ítél oda a kép-
zđművészet szobrászat , grafika , építészet és zene terén elért kimagasló alkotásokért —, és nyilvánvalóvá válik laureatusa késđbb kizárólag ennek köszönhetđen a művészettörténet kézikönyveibe — ha e 	

'hogy számos 
tik róluk • u 	 került be 

gyanakkor pedig mennyi — késđbb neves és elismeпZ 
művész harcolt érte többször is eredménytelenül! A — mindkét irányú — tévedéseibđl vaskos példatárat ]hete 6ssze-
állítani : megtörtént már ez különböz đ  versenyeken bíráskodva (emlékezzünk Ivo 1?ogoreli ć  zongoraművész esetére ), pályázatok, fesztiválok díjainak kiosztásakor , művészek vagy  különbözđ  célokra történ đ  kiválogatása alkalmával ... Az ilyen 

tévedések a 	műalkotások 
-kor a legbántóbbak — 

embert érintenek, 
aki maga is bizonytalan,   lesújtóak —, ha fiatal geit illetđen. Gyakran hangoztatják, o akaratát' és lehet ősé-érték — a helytelen minđ

sítések és igazságtalan osztályzatok elle-nére is — elđbb vagy 
 nagy művészi 

Ebben az álбí b  va ycsagba mindig felszínre tör és érvényesü ј . azokról tudunk , akiknek ez s érül"  de fеltehetđen '  nem kevés 
azoknak a művészeknek a száma sem , akik tehetségük és t dósuk ellenére elbátortalanodtak , személyiségük nem volt elé képes , 

s ezért fordítottak örökre hátat apályának. Mindezek ellenére am űvészetet — 	
g elle~álló- 

vékenységhez — különbözđ  módok a ésna alkalmakkor, de kike-rülhetetlenül alá kell vetni 
és mindig is alá fogják vetni az értéke-lésnek. Az értékelésbđl — mészetébđl következđen émás karokra 	 intézményének 

hason.. 
lóan — a művészeti fđiskolák diák • ail  sem a

mara  kh tnhason-Ugyanakkor természetes , hogy 1  maradhatnak kn törekedniük kell a művészete e f
điskoláknak minden szinten lelđ  elméleti és hivatásul választó jelöltek megfe- 

 ~ 	 gyakorlati felkészítésére, műv. technikai komponenseinek — 
kulön figyelmet 

tévesztve egy pillanatra sem szem el đl , hogy 	 .nem sz ényegi jegyei , csak alap - 
 gY ezek nem a azt  a n megragadható ,tö bleteteli illeti,

l ételei! Ami pedig azt 
fokozott 

dal és óvatossággal kell 
különbséget tennie a tehe ségelen es olázatlan, a tehetséges és a jártas között. 

Ezek összecseré-az é~ékelđ  mindig hálátlan , érzékeny és tévedésektđl sem szerepében — a legveszélyesebb! 
tta: BÁNYAI LAJO, 

•AsZL Ó 



Dragao Šlarlynin 
-2ada Nikolií' 

E 
HALLGATC 
TUDOMÁN` 
KUTAT6MUNKÁJA 

Az egyetemi hallgatók társadalomban el-
foglalt helye általában, különösen pedig a 
felsőoktatási intézményekben az idősze-
rű  és jelentős egyetemi problémakörbe 
tartozik, a viták tartamát és ellentmondó-
sait tekintve az egyetemi élet rendkívül 
bonyolult kérdéseinek egyike. Ez a vita 
megköveteli a felsőoktatás és tudomá-
nyos kutatómunka koncepciójának, az 
egyetemistáknak a társadalomban és az 
ifjúság körében elfoglalt helyének és sze-
repének, az egyetem keretein belül létre-
jövő/létrehozandó viszonylatrendszerek 
ismeretét. 
Az ember társadalomban elfoglalt való-
ságos helye sokban függ a munkafolya-
matban elfoglalt helyétő l. Az egyetemek 
sajátságos munkamódszere az oktatás, 
ennek jellemző i határozzák meg a hall-
gatóknak az egyetemek és karok munka-, 
önigazgatási, társadalmi-politikai valamint 
egyéb alapvető  funkciói összfolyamatá 
nak alanyaként betöltött szerepét. 
Az eddigi felmérések' azt mutatják, hogy 
gyökeres változásokat els ősorban az „is-
kolás tanítás" eddigi elavult koncepció јб -
nak és gyakorlatának túlhaladásával le-
hetne elérni — az egyetemi hallgatók tudo-
mányos kutatómunkáját a tudásszerzés 
és képzés legfejlettebb és alapvető  for 
májává fejlesztve. E radikális változások-
nak olyan jelentős tudományos-oktató in-
tézmények alapvető  sajátosságaiban kell 
bekövetkezn!ük, mint amilyenek a kü бП -

böző  karok és egyetemek. A haladás lé-
nyegében valós társadalmi karakterük 
megvalósulása, felszabadulás az el-
avult isko!aszemlélet alól, a tudományos 
kutatómunka valamennyi — elsősorban 
oktatási és nevelési — folyamat alap- 

• vető  és lényegi formájaként történ ő  meg-
valósítása. Mindez nem új követelmény: A 
[Belgrádi Egyetem] Társadalomtudományi 
Karának hallgatói 1976 óta hangoztat-
ják fontosságát, és intézményesítésére az 
1980/81-es tanévben került sor. Az ei-
képzelés gyakorlati oldala ennek elle-
nére a mai napig kidolgozatlan. Ez az oka 
a téma számos homályos pontjának. 
Az egyetem nem veszítheti el oktatási-
nevelésj funkcióit. Felmerül a kérdés: le-
hetséges-e megváltoztatni — és ha igen, 
hogyan — az oktatási-nevelési folyamat 
realizálásának módját és a közben létre- 

jövő  viszonyokat. A véleménykutatás útján 
kapott válasz: lehetséges, de csak azzal a 
feltétellel, ha az egyetemi karokon vala-
mennyi tevékenység és funkció alapja, az 

:elsődleges oktatási-nevelési feladatok 
megvalósulásának lényegi eleme, vala-
mint a hallgatók aktivitásának formája a 
tudományos kutatómunka lesz, radikális 
változások történnek a karok és az egye-
tem lényegének, különösen pedig a ta-
nár—hallgató közötti viszony, az egyete 
misták helyzetének tekintetében. 
Adottak-e a feltételek ennek az elképze-
lésnek a jelen helyzetben történ ő  valóra 
váltásához? A status quo ellentmondásos. 
Alapvető  jegyeit a kutatások következő -
képpen foglalják össze: 
I. A tanárok és hallgatók eszmei szfé г- 
fában egyaránt jelen van az egyetemi ka-
rok tudományos-oktató intézményként 
való felépítésének és ténykedésének 
szükségességét deklaráló tudat. Hasonló 
a helyzet a társadalmi-politikai szerve-
zetek, a társadalmi-politikai közösségek 
szervei, az önigazgatási érdekközösségek 
és a társult munka kinyilatkoztatott tudat-
formáival is — bár ezek csak elvi felépíté-
sű , általános állásfoglalások, melyek csu-
pán kiegészítik az egyetemr ő l, mint fel-
sőoktatási intézmén угб l már stabjlizál б -
dott felfogást. A tudományos kutatómun-
ka nem feltétele, csak kiegészítése az ok-
tató-nevelő  munkának. Az elméletbő l kö- 

vetkezik, hogy a hallgatók tudományos 
kutatómunkája nem határozható meg úgy, 
mint az egyetem és a tanárok tudományos 
kutatómunkájának szerves része, még ke- 
vésbé, mint az oktatási-nevelési folyamat 
alapvető  formája. A probléma nincs adek 
vátan körülírva az általános társadalmi 
tudat szintjén, és kutatási tárgya sem pon- 
tosan rögzített. A jugoszláv andragógusok 
legutóbbi kongresszusán történtek is er- 
rő l tanúskodnak. 
Bár az uralkodó társadalmi és tudomá-
nyos tudatban ez a kérdés háttérbe szorul, 
mégis — mint ahogyan a már említett Tár 
sadalomtudományj Kar hallgatóinak kö-
vetelései és e dolgozat is bizonyítják — a 
hallgatók tudományos kutatómunkájának 
és az egyetemnek, mint tudományos-ok-
tató intézménynek a kérdése fokozatosan 
előtérbe kerül. 
Ii. a helyzet, természetesen, a normatív 
szabályozás terén sem lehet jobb, mint az 
eszmei szférában. Sőt, mondhatjuk, hogy 
az elő írások jelentésüket, irányelveiket és 
tényleges hatásukat tekintve is rendkívül 
korlátozóak. Elegendő  a Szerb SZK ón-
igazgatási megegyezése alapján pénzelt 
munkaformákat elemezni, és megállapít-
hatjuk a következőket: 

a tud. kutatómunkát nem pénzelik, az 
egyetemisták kutatómunkája pedig meg 
sem említődik; 

az egyetemi tanárok normái és a hallga-
tók nagy létszámú csoportjai nemhogy a 
közös munkában való szorosabb köt ő -
dést, de még tanár és diák megismerke-
dését sem teszik lehetővé; 

az egyetemi karok szabályzataiban és 
a tanulmányok folytatását irányító rende-
letekben nem léteznek a hallgatók tud. 
kutatómunkájával kapcsolatos normák; 

a tantervekben (kevés kivételével) nem 
szerepel a tud. kutatómunka, mert disz-
ciplína; 

a pénzügyi tervekben és zárszámadá-
sokban nem szánnak tételt a hallgatók ku- 
tatómunkájának. 	. 

Ennek ellenére —közvetve és általánosan 
— mégis létezik normatív alap az egyete-
misták tud. kutatómunkájának önálló, a ta-
nítás alapvető  formájaként való fejleszté-
sére. 
Ilyen értelm űek az egyetemi hallgatók leg-
színvonalasabb teljesítményeit jutalmazó 
díjakra (Belgrád város Októberi díja, a 
Belgrádi Egyetem Novemberi díja stb.), 
valamint a kutatómunkára vonatkozó ál-
talános normák. Hasonlóképpen magya-
rázhatók azok a normák is, melyek a hall-
gatók kötelességeit meghatározott szá-
mú laboratóriumi és egyéb gyakorlat, sze-
mináriumi és diplomamunka elvégzésé-
ben szabják meg. E normák fogyatékos-
sága! különösen három pontban kifejezet-
tek: 
1). a normákban nincs definiálva, hogy a 
gyakorlati, szemináriumi és diplomamun-
káknak tudományos-kutató jelleg űeknek 
kell lenniük; 

tanítási segédformaként (gyakorlatok, 
szemináriumi munkák), vagy a tudás és 
képzettség igazolásának formáiként (dip-
lomamunka és néhány szemináriumi dol-
gozat) határozzák meg бket; 

a jelenleg érvényes normák szabta óra-
szám, amely a szemináriumi, illetve dip-
lomamunkák kidolgozásakor a hallgatókra 
való foglalkozásra vonatkozik, továbbá a 
tanulmányok folytatásának rendje kor-
látozzák vagy rendkívül megnehezítik a 
szakmairól a tud. kutatómunkára való át-
térést szorgalmazó törekvések megvaló-
sulását. 

Az említett okok feljogosítanak rá, hogy 
az egyetemisták tud. kutatómunkájának, 
mint az oktatás alapvet ő  formájának és 
társadalmi helyzetük lényeges tényezőjé-
nek fejlesztésére vonatkozó normatív fel-
tételeket ne tekintsük ösztönzőeknek. A 
fennálló normák e folyamatot nem stimu-
lálják közvetlenül, de nem is akadályoz-
zák meg — szabályaik értelmében elég 
tágasnak és rugalmasnak bizonyulnak, 
hogy a hallgatók kutatómunkájának fej-
lesztését elősegítő  tartalommal is feltöl-
tődjenek. 

Az eszmei és normatív állapothoz vi-
szonyítva a gyakorlat változatos és va-
riánsokban gazdag. A gyakorlati formák 
végsőkig ellentmondásosak. Tanítási gya-
korlatunkban nem létezik semmi v. szinte 
semmi intézményes és rendszeres formá-
ja az egyetemisták tud. kutatómunkájának 
— és az egyedüli lehetősége adott tantár-
gyak, ill. tudományos diszciplínák oktatá-
sának. 

A hallgatók 
tudományos 
kutatómunkájának 
néhány időszerű  
jellegzetessége a 
Belgrádi Egyetemen 

A hallgatók tud. kutatómunkájának né-
hány formájával minden egyetemen talál-
kozhatunk. A felmérések eredményei 
azonban azt mutatják, hogy az egyetemek 
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zási elaborátumok, munkaszervezési ta 
nulmányok, normatív rendeletek, fejlesz 
tési tervek és vetületek, alapvet ő  és spe 
ciális tudományos vívmányok ismereté 
alapuló applikatív megoldások, különbö 
ző  nyilvántartások és meghatározott elem 
zések stb. elkészítése, melyek a fels őfo 
kú oktatásban részesült szakemberek ha 
őskörébe tartoznak, konkrét elméleti é 
ódszertani tudást, és e tudásnak a gya r 

orlatban való alkalmazását biztosító kéW 
ességet, ismereteket is feltételeznek. р zагоіаg az oktatás kiegészítő  vagy segéd-
Isorolt feladatok bármelyikének végre "formájának tekint ő  jelenlegi gyakorlat radi-

ajtása — bizonyos mértékben — kutató ~ ` `'kális bírálata. E gyakorlat gyökere a tud. 
unkát is igényel. Emellett tény az is; kutatómunka és a tanárok oktató-nevel ő  

munkája között feszül ő  hagyományos el-
lentétben rejlik. A kutatómunka fejletlen-
sége, a tanár — „tanító" pályaképét kie-
gészítő  követelményként való kezelése, a 

tlásszerzés, az el ő írt óraszám által nem 
gátolt, érdekl ődéssel és szellemi anga-

sб ltsбggal kísért intenzív önképzés for-
tnбјбnak fejlesztésével túlhaladni azt. Az 
-fő írt óraszám — bár kényszernormaként 
elentkezik — mégsem valósul meg. A hall-
atók annyi előadási órán és más kötelez ő  

anítási formán vesznek részt, amennyit 
7zükségesnek, értékesnek ítélnek. 

A tudományos kutatómunkát végz ők el-
#ökéltsége a hallgatók kutatómunkáját ki- 

többségében idényjelleg ű , kevés hallgatót 
foglalkoztat, megfelel ő  nyilvántartás és 
feltételek nélkül folyik. Néhány hely Wi

en tud. kutatómunka szerepét egy 
kívüli alanyok veszik át (pl. Ifjú kutatók), 
vagy olyan szervezeti formák, mint a Szá-
mítógép-programozók klubja és agy-
klubok — ami az egyetemisták kutatómu 
kájának serkentése és fejlesztése sze 
szögébő l rendkívül hasznos, de semm 
lyen befolyást nem gyakorol az egyete 
oktatás alapvető  jellegzetességeire, ebb 
következően a hallgatoknak a tanítás  to  
lyamatában elfoglalt helyére, és az egye 
tere n betöltött társadalmi szerepéne 
összességére sem. 

Az egyetemeken eddig alkalmazott sok-
féle gyakorlat a legkülönbözőbb és egy-
mással szemben álló álláspontok, irányel-
vek alapja. Néhány közülük fő akadálya az 
egyetemi hallgatók tud. kutatómunkája fej 
lesztésének, ezért külön ki kell térnün 
rájuk. 

Először is ilyenek az ETK fejlesztési le 
hetőségeirő l kialakított álláspontok. Azo 
koncepció megvalósításának lehet őségé 
rő l, amely szerint a hallgatók kutatórum 
kájának kellene az oktatás alapvet ő  for 
májává válnia, fő leg a tanárok körébe 
jelentkeznek ellentétes vélemények. So 
a téma iránt közömbös, bármilyen állás 
foglalás nélküli tanár, de olyanok is akad 
nak, akik nem akarnak beszélni róla. 
körkérdés során azokkal is találkoztunk 
igaz ritkábban —, akik ellenzik a hallgató 
tud. kutatómunkáját, vagy hasznosna 
ítélve egyértelm űen támogatják. Kevés t 
nár törekszik az egyetemisták kutatómun 
kájának serkentésére és el őmozdításár 
— ideértve bekapcsolásukat bármilyen fi 
adatakörben az egyetem és az el őadó 
kutatási programjaiba. Legritkábbak azo 
akik a tanítás alapvet ő  v. hangsúlyos  to  
májaként a gyakorlatban is fejlesztik ezt 
kutatómunkát. 

Az egyetemi hallgatók tud. kutatómu 
kájának mint az oktatási-nevelési folyam 
alapformájának fejlesztését és célszer 
ségét megkérdőjelező  álláspontok a k 
vetkező  érveken alapulnak: 

először, nem készül minden hallgató t 
dósnak, hanem elsősorban bonyo 
szakmai teend ők ellátására a társultmu 
ka-szervezetekben; 

másodszor, nem minden hallgató eg 
formán tehetséges és intelligens, nin 
mindenkinek hajlama a kutatómunka irá 
— bár nagy többségüknek megvan mind 
adottsága, hogy jó szakemberré váljon; 

harmadszor, a változtatás zavarná 
oktatási-nevelési folyamat megállapod 
rendjét és kipróbált gyakorlatát, amelyb 
az egyetemisták kutatómunkája mint 
gyakorlati oktatás kiegészít ő  formája sz 
repel; 

negyedszer, nincsenek meg az ilye 
munkamódszerhez szükséges feltétele 
mert ez számos speciális képzettség ű  k 
der alkalmazását igényli. 

Igaz, hogy a hallgatók többsége szak 
mai teendők ellátására készül fel, de az i 
igazság, hogy ezek rendkívül összete 
feladatok, melyek az önállóság, elemz ő  
készség, kreativitás és társadalmi felel ős 
ség magas fokát igénylik. Megfelel ő  társa 
dalmi fejlődés eléréséhez feltétlenül sz ű k 
séges a fennálló helyzet alkotói magköze 
lítése és konstruktív bírálata. A beruhá 

derek szelektalására és affirmációjára? 
Igazolt az az állítás, hogy nem mindi 
Ilgató egyformán tehetséges, el őzeti 

Ikészülési szintjük és érdekl ődési körű  
lönbбző . A képességek, munka és run 

óhoz való hozzáállás alapján történ ő  sze 
ktív társadalmi törekvésnek feltétlenü 
eg kell valósulnia az egyetemeken is. 
dományos-technikai forradalom, az in 

ormatika realizásának folyamatai és a tá 
adalom posztinformatikai id őszakána 
őrejelzései megkövetelik az alkotói p 

enciál felgyorsított fejlesztését, és rad 
álisan szűkítik a „rutinos intellektuali 
us" terét. Azok számára, akiknek ninc 

ajlamuk és tehetségük az alkotó munk 
ránt, hamarosan nem lesz hely az egyet 
miken — vagy az egyetemek vesznek bel 
saját középszerűségükbe. 

A hallgatók tud. kutatómunkáját elli 
zők harmadik érve is csak részben pinto 
A megkövesedett gyakorlatot nem mód 
sítani, hanem túlhaladni kell — új min ősé 
tartalom és forma bevezetésével. 

Az oktatási-nevelési folyamat szerv 
zésének és realizálásának jelenlegi gy 
korlata az osztály- és óraterves tanító 
klasszikus elméletébő l és tapasztalataibó 
épült fel, amelyben világosan és élese 
szétválasztották a tudás továbbadó јбna 
(és létrehozójának) szerepét a tudás be-
fogadójának szerepét ől: osztályozó és 
osztályozott, nevelő  és nevelt szembeke-
rültek egymással. Semmi szükség ismét 
visszatérni az annyiszor bírált ex cathedra 
oktatáshoz, e módszer tökéletesítésének 
számos sikertelen kísérletéhez. Evidens 
jónéhány, pedagógiai szabványókból ki-
következtetett mechanisztikus hozzáállás, 
melyek értéke — kiragadva őket keletke-
zésük feltételeibő l — rendkívül kicsi. Jelen-
leg olyan tantárgyaink vannak, amelyek 
egyes felfogások szerint a tudományos 
diszciplínák egészét, vagy ezek részegy-
ségét alkotják. E tárgyak el őadására meg-
atározott óraszám és el őadó, kötelező  
zak- és ajánlott irodalom, esetleges gya-
orlatok és szemináriumi munkák vannak 
lőrelátva. És a hallgatók csoportjai — az 
rvényben levő  szabványok alapján néha 
50-en is látogatják az el őadásokat —
endkívül szűkös kommunikációt tesznek 
hetővé diák és tanár között: egymás ne-

ét még egy év elteltével sem tudják pon-
san.  ‚re,  ezek a megállapodott, kipró-
ált rendszer „el őnyei". Nem módosítani 
ell tehát, hanem az egyetemisták kutató-
unkájának, mint az alkotó és komplex tu- 

gy a hallgatók táborából kerül ki a jöv 
ományos kutatóinak jelentős része`' 
ezik-e megfelel őbb mód az egyetemes==. 
tud kutatómunkájánál a tud kutato 

nkával való foglalkozás ösztönzesere,<>' konzervatív (és konzerváló) oktatás tudo-
alkotó munkára kifejezetten alkalmai mányhoz viszonyított függetlensége a 

szórványosan jelentkez ő  újítások mellett—
Vagyis az a tanítás, amely nem az egye-
tem, a tanárok gyümölcsöz ő  kutatómun-
káјбból ered, vitathatatlanul nem tud teret 
biztosítani a hallgatók tud. kutatómunká-
járól vallott eszmének, mely nem „begya-
koroltatásukat", egyszer ű  és unalmas se-

édteendők ellátását, vagy a (nem mindig 
gjobb) tanár tapasztalatainak és gyakor 
tónak ellesését és utánzását, hanem új 
dományos és szakmai ismeretek kritikai 
rtékelését, verifikálását és létrehozását 
ja elő  — miközben ezek az ismeretek 
ár keletkezésük folyamán a vizsgált 
yag tartalmává, a stúdiumok tárgyává 
nak. 

Pontos ugyancsak a — gyakran jóindula-
tú — tartózkodók véleménye, akik szerint a 
jelen pillanatban nem adottak a szükséges 
feltételek a hallgatók tud. kutatómunkájá-
nak, mint a tanítás alapvet ő  formájának 
valósulásához. Am ezt az állítást is kritiku-
san felül kell vizsgálni: 1) melyek az egye-
temisták kutatómunkájához nélkülözhetet-
len feltételek, és miben különböznek a ku-
tatómunkához általában szükséges felté-
telektő l? 2) fennállnak-e az egyetemeken 
és karokon a tud. kutatómunka feltételei? 
3) mibő l állapíthatjuk meg a szükséges 
feltételek meglétét vagy hiányát? 

A kérdés eszmei, normatív és tudo гб-
yos kutatószférában elfoglalt helyét már 
egvi lóg í toltuk. 
Az érvényben levő  normatív szabályo-

ás a tudat jellegzetességeit szabványok-
al fejezi ki. Az új el ő írások tervezetében a 
allgatók tud. kutatómunkája az egyete-
ek és karok kötelességeként, mint az ok-
ási-nevelési folyamat intézményes for-
ája jelentkezik. A felkínált megoldások 

zonban nem fogják fel a tanítás bázisát 
épező  kutatómunka realizálási lehetбsé-
ét. 
Sem az andragógiai kutatások — ahová 

z az anyag elsősorban tartozik —, sem a 
derfejlesztés és -képzés kutatásának 
mén nem vált még komoly elemzések 
rgубvá az égyetemisták kutatómunkája, 
ért nincsenek róla tudományos felisme-
seink. Vitathatatlan, hogy ezek a ku-
tómunkához szükséges feltételek a jelen 
Ilanatban kedvezőtlenek, de nem függet-
nek a társadalmi gyakorlattól. Ellenke-
leg: feltételes voltuk egyértelm ű , a gya-
rlat irányvétele pedig pozitív számukra. 
Az anyagi-m űszaki feltételek a legke-

ésbé kielégítőik. Elméletünk teljes mér-
kű  realizálásához nélkülözhetetlen a 
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megfelelő  anyagi műszaki alap. Ezek el 
sősorban a kutatómunkának mint a tani 
tás! folyamat alapformájának kivitelezé 
séhez szükséges tudományos-informá-
ciós és multimediális rendszerek. A Belg-
rádi Egyetem nem rendelkezik ilyen 
rendszerekkel, és a kiépítésükre sem tör-
téntek intézkedések. 

A kedvezőtlen feltételek közül meg kell 
még említenünk kettőt: 1) a rendelkezésre 
álló tudományos-tanító káder jellegzetes-
ségeit; 2) a felvételi szelekció módját, és a 
tényleges egyetemi hallgatók karakterisz-
tikumait. 

Mindkét tényező  csak feltételesen fog-
ható fel zavarónak. A tud. kutatómunk 
fejlesztésére való törekvés és a gyakorlat 
ban elért eredmények elsősorban a hall 
gatók és a tanárok lelkesedésének kö 
szönhetők. Ennek ellenére tény, hogy a 
tanárok jelentős része már igen régen dol-
gozik olyan egyetemeken, ahol a tud. ku-
tatómunkát háttérbe szorító klasszikus ok-
tatás dominál. A tanárok életkora és a 
nyugdíjazás feltételei azonban rámutat 
nak a tudós-tanári keret felújításának nyílt 
folyamatára — feltételezve az eddigi gya-
korlat megváltoztatásának lehet őségét 
azokon a felsőoktatási intézményeken, 
ahol a tanárok karakterisztikái a hallgatók 
kutatómunkájának kerékköt ő i. 

Az egyetemisták jelenlegi beiratkozási 
módja nem teszi lehetővé a jelöltek helyes 
szelekcióját. A felvételi politika általában 
restriktív, de ez nem jelenti azt, hogy min-
dig a legtehetségesebbek kerülnek be. 
Ahhoz, hogy az új tudományos-tanítási 
tervezet már induláskor eredményes le-
gyen, a jelöltek hosszabb és sokoldalúbb 
ellenőrzésére, hatékonyabb felvételi vizs-
gákra lesz szükség. 

A Belgrádi Egyetem 
hallgatói tudomanyos 
kutatómunkájának 
konceptuális modellje 

Az egyetemi hallgatók tud. kutatómun-

kája eredményes bevezetésének és való-
ra váltásának tehetséges modellje az 
alábbi minimális követelményeket el őfel- 

tételezi: 
1. Kedvezбbb eszmei és akciószférát 

kell teremteni a kutatómunka kielégítő  el-

fogadtatásához. Elsбként megakadályoz-
ni az alaptalan vitákat, melyek a hallgatók 
tud. kutatómunkára való képességével, ill. 
képtelenségével foglalkoznak. Ehelyett 
ösztönözni kutatásaikat, és biztosítani a 
feltételeket a teljes társadalmi felel ősség-
re tudományos megállapításaik és eljárá- 
saik terén. 

2. Hozzá kell látni a kutatómunka nor- 
matív szabályozásához, s 

kбt  il ni az  
egyetemeket,  karokat 

 б ábiеtб  és 
intézményeket, hogy ék be az egyetemis-
szabályzataikba vegy 
ták tud. kutatómunkájának szervezésér ő l. 

feltételeiről, céljairól, tartalmáról és meg 
való°ításának módjáról szóló pontos és 

köte,~ző  érvényű  normákat. 

3. egyetemi hal gat k tudományos 9 
az egy 
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tatómunkája szerves részévé váljon a tu-
dományos-oktatási terveknek és progra-
moknak. 

Mindent meg kell tenni a folyamatos 
s rendszeres munkához szükséges 
zakemberek, műszaki és pénzügyi felté-
elek biztosítása érdekében. 

A rendelkezésre álló évi óraszámból 
lő relátni az egyetemistáknak min. 120, a 
nároknak pedig min. 60 órát (valamelyik 
név folyamán) a kutatás gyakorlatának 
Isajátítására. 

Biztosítani a gyakorlatban, hogy 
mennyiben a tud. kutatómunkát kollektí-
en, teamben végzik, egy tanár ne dolgoz-
on 30, az egyéni kutatómunka esetében 
edig 10 hallgatónál többel. 

Lehetővé tenni a kutatómunka hoz-
óférhetőségét és folyamatosságát: a hall-
atókat a negyedik szemeszter végéig 
gyéb oktatási formák keretében, a ku 
tós módszertanának tanulmányozásával 
Ikészíteni adott kísérleti programok cso-

ortos realizálására; a hatodik szemeszter 
efejezése után pedig kötelez ővé tenni a 

anítás egy részének individuális kutatási 
rojektumaik általi megvalósulását. 

A kutatási témákat a társadalmi gya-
orlat más alanyaival — a társult munkával, 
rs.-pol. szervezetekkel, társ.-pol. közös-

égek szerveivel, önigazgatási érdekkö-
össégekkel stb. — konzultálva kell kivá-
sztani, összekapcsolva az  oktató-nevel ő  
italmakkal, hogy feldolgozásukkal sor 

erüljön az el őzetes oktatás során szer-
elt elméleti-módszertani ismeretek szin-
zisére, és a társadalmi gyakorla ttal való 
tegгбс ióra. 

Az osztályozás módját meg kell vál-
ztatni: a hallgatók kutatómunkájában 
sszpontosuló erőfeszítések és eredmé-
yek alapján értékelni és osztályozni. Az 
rdemjegy a tudás közösen megállapított, 
rsadalmi és tudományos érvényessége 

s értéke — nem pedig valami hierarchikus 
ntőbí гбsаg terméke. Az egyetemisták 

unkaeredményeinek értékelését meg-
öntetni igyekvő  követelés helyett objek-
izálni, s ilyen értelemben szigorítani kell 
mércéket. 

A tanár—mentor teljes felel ősséggel 
rtozik a hallgatók tud. kutatómunkája va-
mennyi szakaszának végrehajtásáért, 
s e munka eredményeiért — az irányítós-
an, tanácsadásban, vezetésben övé a f ő  
erep, de az abszolút és csalhatatlan 
intőbírói elemek mell őzésével. Ezekben 
folyamatokban —érthet ően — az autori-
s és szakmai tekintély túlsúlyba kerülhet 
részvevőkkel szemben. 

Az egyetemek káderpolitikájában 
igorításokat kell alkalmazni —úgy a hall-
tök beiratkozásakor, mint a tanárok és 
ás munkatársak felvételénél. A szelek- 

leglényegesebb mércéjének a meg-
е lб  módszerekkel kimutatható alkotó-
pességet kell elfogadni. Ez feltétlenül 
ükséges — nem téveszthetjük szem el ő l 
ő iskolai szakképzés és a tudományos-
ató intézményeken (egyetemek) foly-
tt tanulmányok közötti különbségeket. 

Kétségtelen, hogy a modellbe nem ke-
t be valamennyi felsorolt mozzanat, 
k azok, melyeket az eddigi gyakorlat 
r evidensen igazolt. 

modell alkalmazásának eredményei: 
. Képesítené az egyetemi hallgatókat a 
koncepciója, valamint a társadalmi k ő-
ség egyéb tényező i iránti kritikus és al-
ó viszonyulásra. 

Kimunkálná és felszabadítaná kreati-
vitásukat és bírálatukat a tantervek és 
programok iránt — ennek alapját a hazai és 
külföldi szakirodalom szélesebb és elmé-
lyültebb ismerete képezné, mert felhasz-
nálásuk szükségszerű  az elméleti és em-
pirikus kutatásokhoz, alkotó jelleggel kell 
tárgyalni róluk a kutatási projektumok —
különösen a tudományos elgondolások 
tervezetének —kidolgozásakor. 

Felkészítené őket a tanár és a hallga-
tó tud. kutatómunkájára támaszkodó, azt 
alapformaként realizáló oktatási-nevelési 
folyamat alkotó és kötöttségekt ő l mentes 
elfogadására. Ezt a felkészülést és eman-
cipálódást maga a kutatómunka követeli 
meg, amelynek minden fázisa során a 
hallgatók már nem a tanárnak (vagy nem 
csak neki), hanem önmaguknak, közös-
ségüknek, a tudományos, szakmai és tár-
sadalmi nyilvánosságnak tartoznak fele-
lősséggel. 

Képesítené és bátorítaná a hallgató-
kat az egyenjogú kommunikációra, min-
den szakmai és önigazgatási folyamatban 
történő  részvételre, mert megsz űnne a 
függőség tudatalatti érzése és a vizsgák-
tól-osztályzástól való félelem — ezek a tud. 
kutatómunka valamennyi részvev őjének 
közös feladatává válnának: minden hall-
gató egyéni angazsáltsбgának, munka-
eredményének és képességének érték-
mérőjévé. Ez különösen érvényes a ku-
tatómunka nyilvános megvédését elbíráló 
bizottságok esetében, mikor összetételü-
ket három vagy öt — azonos területen — ki-
váló tudós, vagy különböző  egyetemekrő l 
delegált tanár képezi. A Politikai Tudomá-
nyok Karán alakult egyetemista kutatócso-
portok gyakorlata is alátámasztja ezt. 

A hallgatók alkotói, konstruktív és kri-
tikai készségének, önbizalmának fokozó-
dása, a társadalom és az egyetem egysé-
gesen alkotó és felelős közösségéhez va-
ló tartozás érzésének kialakítása kifeje-
zésre jutna a dinamikus és gyümölcsöző  
társadalmi-politikai tevékenységben is. A 
társadalmi-politikai szervezetek ilyen eset-
ben a tanárok és hallgatók — az össztársa-
dalmi fejlödést és az egyetem fejlesztését 
irányító — kreativitásának és felel đsségé-
nek újabb kereteként és eszközeként je-
lentkeznek. 

A modell bevezetése fejlesztené a 
hallgatók perspektíva-érzékelését saját 
társadalmi hasznosságukról, a társult 
munka, és más szervezett társ. egységek 
köreibe való bekapcsolódás lehetőségei-
rő l — melyekkel tanulmányaik és a kutató-
munka során már közvetlen egyéni, kol-
lektív intézményes és egyéb kapcsolato-
kat teremtettek. 

Megítélésünk szerint a felsorakoztatott 
érvek elegend őnek bizonyultak ahhoz, 
hogy kitartóan, következetesen és a tudo-
mányos ismeretek gyakorlatára támasz-
kodva törekedjünk az egyetemi hallgatók 
tud. kutatómunkájánaktanítási alapforma-
ként való realizálására! 

Fordította BÁNYAI LAJOS 

a Belgrádi Egyetem hallgatói 
" Ez a tanulmány Az egyetemi hallgatók tudomá-

nyos kutatómunkája mint oktatásl  forma  és tár-
sadalmi helyzetük tényezбјe tematikájú kutatás 
adatai alapján készült, melyet a Belgrádi Egye-
tem Politikai Tudományok Karának negyedéves 
hallgatói végeztek. A projektumot és eredmé-
nyeinek prelimináris jelentését 1985. május 30-
án hagyták jóvá. 
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VISZONYULAS 
Az egyetemi hallgatók társadalmi angazsáltsága társadalmi 

viszonyulás környezetük és egyéni viszonyulás önmaguk iránt. Az 
ember a társadalmi viszonyok összességét tükrözi, vagyis annál 
inkább nembeli lény, minél tartalmasabb kapcsolatokat épít ki 
személyisége és környezete irányába; és fordítva: annál kevésbé 
emberi, minél jobban elszegényíti és csökkenti e kapcsolatokat. 
A társadalmilag nem elkötelezett ember csonka, minden humá-
nus viszonyulást nélkülöző  szigetelő-rétegek veszik körül. Ezek-
ben a rétegekben lehetetlen a létezés, itt csak az er őszakkal lét-
rehozott és megkövesedett viszonyokat elt űrő  „alattvalók" eg-
zisztálnak. Az egyetemista, aki aláveti magát a kényszer ű  és 
mozdulatlan állapotnak, inkább alattvaló, mint teljes ember: 
olyan lény, aki szociális okok miatt tű r és szenved, mert nem el-
lenőrizheti és befolyásolhatja alakulásukat 

Ha a társadalmi angazsáltság sajátos társadalmi viszony, a kör-
nyezet és önmagunk iránti viszonyulás mutatója, akkor felvet ődik 
a kérdés: milyen a tartalma és formája az egyetemi hallgatók tár-
sadalmi angazsáltságának; mi determinálja aktivitásukat; miben 
rejlik ennek a társadalmi aktivitásnak az értelme; milyen az ösz-
szefüggés az egyetem (mint környezet) és a hallgatók társadalmi 
tevékenysége között? Ezek lennének a leglényegesebbnek t űnő , 
a figyelem középpontjáha п  álló kérdések, amelyek kielégít ő  vá- 
laszra várnak. 

A (korszerű ) egyetem, mint a társadalmi folyamatok és viszo-
nyok együttese, nem serkentő  szociális és intézményes környezet 
a hallgatók teljes és permanens társadalmi angazsálását illet ően, 
bár első  pillantásra gyökeresen eltérő  gondolatok is felvetőd-
hetnek (az egyetem, mint a társadalmi tevékenységek gyakorlá-
sára kifejezetten alkalmas környezet). A jelenkori egyetemek 
megkövesedett, többségükben institucionalizált - bürokratikus 
intézmények - vagy a túlhaladott intézményesség létesítményei -, 
melyek sem az egyetemisták, sem a tanárok szabad társadalmi 
tevékenységét nem serkentik (pedig az utóbbiak státusa lényege-
sen különbözik az előbbiekétől). A végletekig fokozott, túlhang-
súlyozott intézményesség következtében az egyetemeken csökken 
a hallgatók kezdeményez őkészsége és aktivitása, elhatalmasodik 
a közömbösség, amely néhol és néha már apátiába torkollik. Az 
egyetemisták tervszer ű  társadalmi tevékenysége rendkívül erőt 
len, nem képes szembeszállni a merev és túlfejlesztett intézmé-
nyességgel, amely félelmet és tehetetlenséget ébreszt a hallgatók 

en (főleg első  йvbеn.1 első  tanítási napa 

4 Á kórszer ű  egyetemi intézmény az institució és a, jogszabály-
rendszer túlhangsúlyozásával igyekszik az (els ő  évfolyamon levő ) 
szervezetlen hallgatók tömegét „intézményesíteni", ti. megtaní-
tani őket úgy viselkedni, ahogyan azt az intézmények és jogi nor-
mák megkövetelik. Így a jelenkori egyetem az igazgatás egy külön 
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stílusát - az engedelmességre nevelést - műveli, mert nem tud más 
igazgatási formák létezésérő l - az alázatosság nélkülž igazgatás-
ról. Az engedelmességet előtérbe helyező  modell nem serkenti 
az egyetemi hallgatók társadalmi tevékenységét, különösen ked-
vezőtlenül hat a kezdeményezőkészségükre és önálló aktivitásuk 
kifejtésére, és feltételezi az irányított (rituális, intézményesített 
és procedurális) angazsáltságot. 

Az egyetemi önigazgatás gyakorlata egészen más képlet - a. 
alázatosság nélküli igazgatás - alapján valósul meg, minél keve-
sebb engedelmességet követel (a kisebbség aláveti magát a több-
ség akaratának, de ez önkéntes és a demokratikus többség elve 
alapján történik). Ezért az önigazgatású egyetemek (különbsé-
get kell tenni az önigazgatású és az autonóm egyetem között) 
rendkívül kedvezđ  szociális színterei a hallgatók társadalmi anga-
zsáltságának, elsđsoгban az egyetem önigazgatási szerveiben való 
döntéshozatal szempontjából. Az önigazgatású egyetemek egy 
olyan új igazgatási modell kifejlesztésének történelmi lehet őségét 
rejtik magukban, amely fokozatosan kiszorítja az alázatos en-
gedelmesség, és fejleszti az önkéntes beleegyezés elemeit. A ter-
vezett szociális modell - az önigazgatású egyetem, illetve önigaz-
gatás az egyetemen - képtelen minden elképzelt el őnyét önmagá-
ban, az egyetemi hallgatók tömegesebb önigazgatási alapjának 
társadalmi tevékenysége nélkül bebizonyítani. Ezért id đszeгű  
feltenni a kérdést: honnét jött, meddig jutott és merre tart az 
egyetemi önigazgatás, milyen min őségű  a hallgatók önigazgatási 
gyakorlata az egyetemeken, amelyek már bevezették az önigaz-
gatást? A választ a hallgatóktól kell kérni - ami ugyancsak az 
önigazgatási magatartást szemlélteti -, mérjék fel és min ősítsék 
saját cselekvéseiket, társadalmi angazsáltságuk tartalmát és szint-
jét a döntéshozatal önigazgatási rendszerében. 

Ha az egyetemi hallgatók igazgatási és döntéshozatali rend-
szerben való társadalmi angazsáltságának alkotmányos és jogi 
lehetőségeit vesszük figyelembe, a (korszer ű) egyetem két szo-
ciális modelljét különböztethetjük meg. Ezek - feltételesen 
mondva - a szociális angazsáltság  es  lehetőségek participáci~ós 
és önigazgatási modelljei. 

Azokban a környezetekben is, ahol az önigazgatás nincs konsti-
tuálva, létezik több-kevesebb lehet őség a hallgatók egyetemi ak-
tivitására (döntéshozatalban való részvételére), de jogok és a dön-
tésekben való teljes egyenrangúság lehet ősége nélkül. Itt az 
egyetemisták a szemlélődő  szerepét töltik be, a publikumét, 
amely időnként és elhanyagolható mértékben részt vesz ugyan 
a döntéshozatalban - mert a vezet őréteg kikéri a véleményét -, de 
nem hallgatják meg, vagy csak részben. A helyzetükkel elégedet-
len egyetemisták azt állítják, hogy részvételük (részesedésük) 
a döntéshozatalban vagy minimális, vagy triviális: a résztvev ők 
szűk körére és jelentéktelen kérdésekre szorítkozik. Hasonló 
helyzetben van az egyetemi demokrácia azokban az országokban 
is, melyekben nem vezették be az önigazgatást (minimális vagy 
közhelyszerűen triviális). 

Az egyetemi hallgatók részvétele a dö п téshozatalhan és de-
mokratikus irányításban a korszer ű  egyetem nagy vívmánya, s 
ezért értékelni kell minden olyan fejl ődést, törekvést és er őfe-
szítést, amely céljául a széles néptömegek döntéshozatalba val б  
bevonását tűzte ki. A participáció és politikai demokrácia azonban 
(az egyetemi hallgatók esetében is) csak korlátozott szociális 
ambientus a tartósan és szilárdan elkötelezett hallgatók részére. 
Ezzel, és nem különösebb ideológiai okokkal magyarázható a tö-
rekvés, hogy az önigazgatást és társadalmi igazgatást bevezessék 
az egyetemeken, ahot a fiatalok megtanulhatj бk az (ön)igazgatás 
tudományát. Az önigazgatás eszméje viszonylag fiatal, az ön-
igazgatási intézmények pedig éppen csak startoltak, bizonyítva 
létezésüket. Ezért nem kell csodálkozni, hogy els ő  lépéseik néha 
bizonytalanok és botladozóak, mint a járni tanuló gyermeké. Sok 
idő  és tapasztalat, még több bátorság kell ahhoz, ho: az embe-
rek megtanuljanak egyedül járni, ti  döntést hozni. 

&.Az önigazgatás olyan különös -közvetlen és nyílt - társadalmi 
viszony, amelyben az önigazgatók nyomást gyakorolnak a fölös-
leges közvetítőkre: a politika, az állam és az adminisztráció gépe-
zetére. Az oktatás, különösen pedig az egyetemi oktatás kedvez đ  
szociális környezet a politika, az állam és politikai közvetítők ki-
halásához - ez lehetővé teszi az embereknek (egyetemi hallga-
tóknak) kőzvetlen viszonyrendszerek létesítését, és hogy társadal-
mi tevékenységüket is e közvetlen viszonyok segítségével (vagy 
a politikának és az államnak szükségszer ű  minimális közremű- 
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ködésével ) fejlesszék . Az egyetem tehát rendkívül nagy lehet ő-
séget kínál a hallgatók közvetlen és mindennapi társadalmi ak-
tivitására — tőlük függ elehet őség teljes mérték ű  realizálása, 
minden kínálkozó alkalom megragadása. 

Az embereket irányító egyetem nem alkalmas talaj a hallgatók 
társadalmi tevékenységéhez , mert tárgyként kezeli , megalázza és 
rendszabályozza őket , manipulál velük , ellenükre cselekszik (in-
nét ered az egyetemisták állandó lázongása és elégedetlensége). 
A korszerű  igazgatás (önigazgatási modellje ) egyre inkább a dol-
gokat irányítja az emberek helyett . Nem minősíthető  tehát kor-
szerűnek az olyan egyetem , ahol főleg az embereket irányítják 
(ilyen pedig elég sok van a világon ). Az emberek irányítása a szo-
Eiális regulázás legprimitívebb és — tradicionálisabb formája. A 
dolgokat szabályozni képtelen egyetemi vezet ők rendkívül nagy 
hajlandóságot mutatnak az emberek szabályozása , leigázása és 
alattvalókká degradálása iránt. Jeles tudósok és pedagógusok, 
akik csalhatatlan ismer ői a természet jelenségeinek , folyamatai-
nak és viszonyainak , nem tartanak igényt az emberek irányításá-
ra, megelégednek a tárgyak és jelenségek (közlekedés , termelés, 
természeti és társadalmi törvények) szabályozásával. A kor-
szerű  bürokrácia képtelen a dolgok igazgatására, ezért igen szí-
vesen áttér - az emberek manipulálására. 

A passzív, illetve társadalmilag angazsálatlan egyetemi hall-
gatók rendkívül könnyű  prédái a bürokratikus manipulációknak. 
A társadalom időszerű  kérdéseit elhanyagoló hallgatók tömege 
magára vonja a társadalom (ti. főleg a bürokraták ) figyelmét és 
aktivitását . A nem politizáló egyetemi hallgatók a (reakciós és 
bürokrata ) politika áldozataivá válnak — ezért nyugodtan állít-
hatjuk , hogy sokkal jobb , ha ők foglalkoznak a politikával, mint-
ha az foglalkozik velük . Ha pedig egy napon minden hallgató po-
litikával (közérdekű  teendőkkel ) kezd foglalkozni , akkor a poli-
tika fölöslegessé válik , elhal. Ezért a jelenkori — participációs és 
önigazgatású — szakaszban szükségszerű , hogy az egyetemisták 
politikával foglalkozzanak , mert csak így védhetik meg magukat 
a reakciós és bürokrata politikától . A politikai angazsáltság nem 
öncélú ; a társadalmi tevékenység eszköze és feltétele, az önigaz-
gatású angazsáltság sajátos eszköze és feltétele. 

Nem könnyű  társadalmilag aktívvá válni, de még nehezebb 
tartósan aktívnak maradni az egyetemen. A társadalmi tevékeny-
ség sok szabad időt követel , a hallgatók pedig egyre kevesebbel 
rendelkeznek , s időszűkében (a szorgalmasabbak ) csökkentik tár-
sadalmi aktivitásukat , hogy a stúdiumokra több idejük maradjon. 
A társadalmi aktivitás a kollektív és egyéni bátorság magas fokát 
is feltételezi , és mivel sok tanár igyekszik őket megfélemlíteni, 
nem csoda , hogy az egyetemeken egyre inkább csökken a bátor, 
és napról napra gyarapszik a rémült és gyáva hallgatók tábora. 
Ezért főleg a kitűnő  előmenetelű  (ti. jól dolgozó ) egyetemisták 
bátrak , és mint ilyenek , csak ők képesek társadalmi aktivitást is 
kifejteni . Illuzórikus a társadalmi munka terén min őséget köve-
telni a megfélemlítettekt ő l , nehéz elképzelni egyenérték ű  rész-
vételüket a döntéshozatalban , a demokrácia és önigazgatás fej-
lesztésében . (A demokrácia a bátorság aktusa. — Periklész.) 
A humánus , humanizált és önigazgatású egyetemek bátorítják az 
egyetemistákat , tanítva a demokrácia , participáció és önigazga-
tás gyakorlására. A bürokraták, bürokratizált és technokratizált 
egyetemek ennek az ellenkez őjére törekszenek. 

A társadalmi angazsáltság a nevelés egy sajátos formája, 
önnevelés . Társadalmi tevékenység : önkéntes , öntudatos és köz-
vetlen angazsáltság nélkül nincs teljes és humánus nevelés sem. 
A társadalmi öntevékenység sajátos, az embernek önmagához 
való viszonyulása . A jelenkori egyetemek egyre kevesebb társa-
dalmi teret hagynak a nevelésre és önképzésre , és mind többet 
az oktatásra . A korszerű  oktatás egyre inkább háttérbe szorítja —
néhol és néha pedig teljes mértékben lehetetlenné teszi — a neve-
lést és önképzést . Az egyetemi önigazgatás célja, hogy integrálja 
az oktatást és nevelést : az oktatási formákon kerešztül neveljen, 
s nevelés által oktasson (önigazgatású oktatás vagy az önigazga-
tás szükségletei szerinti képzés). 

Az egyetemisták társadalmi angazsáltsága cél, eszköz és indí-
tóok ; néha főleg cél , néha fő leg eszköz , de csak ritkán indítóok. 

A társadalmi angazsáltság lehet szükséglet , de más igények kielé-
gítésének a módja is. Akkor a leghumánusabb, ha önmagában is 
szükségszerű , nem eszköze valamilyen egyéb szükségletnek. Egy 
hallgatónak például belső  szükséglet lehet , hogy fejlett művészeti 

igényét kielégítse : énekeljen vagy zenéljen , és ezáltal társadalmi 
aktivitást fejtsen ki az egyetem művelődési-művészeti egyesületé-
ben. Az aktív éneklés vagy zenélés a hallgató bels đ  vágyait elé-

gíti ki , és így a társadalmi angazsáltság szükségszer ű : egyszerre 

cél, eszköz és indítóok . Más a helyzet , ha a hallgató utazgatni sze-
retne a világban , de acélját pénz hiányában nem érheti el. Ekkor 
beiratkozik egy művelődési egyesületbe , ahol megtanul népdalo-
kat énekelni vagy muzsikálni , de mindezt kizárólag azzal a szán-

dékkal , hogy az egyesülettel külföldi vendégszereplésre indul-
hasson . Ebben az esetben a , társadalmi angazsáltság nem szük-
séglet , csupán nyers eszköze valami más kívánság kielégítésének. 
Ilyen esetben — mikor a cél és az eszköz szerepet cserélnek — kerül 
sor a társadalmi tevékenység dehumanizálódására . Sajnos, nem 
kicsi azoknak az egyetemistáknak a száma , akik kizárólag az 
anyagiak miatt válnak társadalmilag aktívvá — sportolás a könnyű  
jövedelemforrás és egyéb kedvezmények végett stb. Ha ehhez 
még hozzáfűzzük , hogy az ilyen „aktivisták " általában gyenge 
tanulók és elhanyagolják alapvet ő  munkájukat az egyetemen, 
akkor nem nehéz leszögeznünk , hogy a társadalmi tevékenység 
ezen formája és tartalma romboló hatású, s mint ilyen — nem 
kívánatos. 

A társadalmi angazsáltság a politikai kultúra"sáj`. tos mútatola. 
A passzív ember politikai analfabéta, vagy pedig alattvaló, poli-
tikai (nem)kultúгával. 
Egy ember kultúrája — még ha politikai kultúráról van is szó —
nem arról ismerhető  fel, amivel munkaideje alatt foglalkozik, 
hanem arról , amivel a szabad idejét tölti ki. Nem mondják ok 
nélkül , hogy ha semmit sem tudsz egy embe ггб l , nézd meg mit 
csinál szabadidejében . A szabad idő  az emberi önkifejezés és 
verifikáciб  legnagyobb lehetđsége . Ez az egyetlen oázis , ahol az 
ember azt választhat , amit szeret vagy bír; ezzel szemben tevé-
kenysége a munkaid đ  alatt hivatásszerű  és intézményesített. Kor-
tünet sajnos, hogy a szabad id ő  egyre szervezettebbé és intézmé-
nyesebbé válik , szakosodik és uniformizálódik , az ún . szórakoz-
tatóipar rákényszeríti saját tartalmát és stílusát az emberek sza-
badidő-tevékenységére , s így a „szabad " idő  megszűnik szabad 

lenni. 
A mai egyetem valóságos inváziót vezet a szabadid ő  e parányi 
oázisa ellen . A tudományos és műszaki információ -robbanás 
egyre jobban veszélyezteti , a hallgatók idejét teljes mértékben 
lekötő , állandóan bővülő  tantervek , programok , előadások, gya-
korlatok és tanulmányok pedig negatív hatással vannak társadal-
mi tevékenységükre . Az egyetemista szervezetek és klubok túlsá-
gosan hosszúra sikerülő  és ésszerű tlen ülései tovább kurtítják a 
szabad id ő t, s ezzel áttételesen veszélyeztetik a hallgatók m űvelt-
ségét, különösen pedig politikai kultúráját. 

Az egyetemi hallgatók társadalmi tevékenysége — mint álta-
lában a fiataloké — racionális és emocionális egyszerre. Nincs 
társadalmi angazsáltság érzelmek és spontaneitás nélkül. A szer-
vezett tevékenység nem áll ellentétben az érzelmek kinyilvání-
tásával , mert az ember nemcsak ésszer ű , hanem érzéki lény is. 
Napjaink egyeteme azonban egyre kevésbé alkalmas szociális kör-
nyezet az emotív társadalmi angazsáltság részére. Fokozza (a tu-
dományos és egyéb ) ambíciókat , háttérbe szorítja és elnyomja 
az érzelmeket . Racionalitásra (szuper-nemzetköziségre ) törek-
szik , de ez egyre kevésbé sikerül neki , mert nem az érzelmekre, 
hanem emóció-ellenességre épít. Az az egyetem lesz igazán kor-
szerű , amely képes magába olvasztani az ambíció , ész és az ér-
zelmek egységét . Az egyetemi ifjúság racionális és ambiciózus, 
de ugyanakkor emotív . Nemcsak az ésszerűség , az érzelmek is 
társadalmi tevékenységre serkentik . A kizárólag ésszerűségen 
és ambíciókon alapuló aktivitás elszürkíti önmagát . A társadalmi 
tevékenységben az érzelmek ötvözik össze az értelem és akarat, 
az ambíció és eszme, a cél és eszköz, a képzelet és számítás el-
lentétpárját. 

Az önigazgatású társadalmi tevékenység a tudományt és de-
mokráciát , az akaratot és tudást , a szabadságot és fegyelmezett-
séget integráló közvetlen társadalmi akció. A korszer ű  egyetem 
akkor maradhat továbbra is korszerű , ha rendszerében sikeresen 
egyesíti a tudományt és demokráciát , az akaratot és tudást, az 
önigazgatású — demokratikus érvelést és az aktuális társadalmi 
problémák tudományos megközelítését. 

Fordította BÁNYAI 
 LA  ЈІЅ  
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ÉRTELMISÉGI 
SZEREPÉS A 

TÁRSADALMI 
NYILVÁNOSSÁG   

Az értelmiség társadalmi szerepe igen sokféleképpen határozha-
tó meg; annak ellenére, hogy magát az értelmiség fogalmát — mi-
vel komplex és több rétegű  — meglehetősen nehéz egyértelm űen 
definiálni. Am amire nagyobb szükségünk kellene, hogy legyen 
a pontos fogalomértelmezésnél, az épp a kérdés felvetése. Mert 
gyakorta jobb csupán szkeptikusan kérdezni, mint nyomban biz- 

* A szerző  megfigyeléseit a magyarországi társadalmi helyzetbál merítette — A szerk. 
megj. 
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tos válaszokat keresni. És ez nemcsak az értelmiség lehetséges 
társádalmi szerepének pozitív értékelése céljából fontos, hanem 
mindenekelőtt azért, mert elvont követelmények alapján — még 
ha azok politikai jellegűek is — lehetetlen pontosan megjelölni 
azokat a tevékenységeket, melyek az értelmiség társadalmi szere- 
pével állnak kapcsolatban. S ha nyilvánvaló tényként fogadható 
is el az a megállapítás, hogy társadalmunk* szocialista vonásai- 
nak erősítésében jelentós szerep hárul az értelmiségre, szükség- 
képpen vizsgálnunk kell e szerepvállalás bels ő  és külső  feltételeit. Mert nem elegendő  csupán kinyilatkoztatásszerűen felsorolni a 
feladatokat, hanem sokkal inkább azokat a társadalmi tényez ő-ket kell szemügyre venni, melyek el ősegítik vagy hátráltatják az 
értelmiség társadalmi funkcióinak megvalósulását. Csakugyan ké-
pes-e társadalmunk mai értelmisége olyan követelményeknek 
eleget tenni, mint például a szocializmus új értékrendjének ki-
alakításában és elfogadtatásában való példamutató részvétel? 

Ha nyíltan vetjük fel a kérdést (és a szkepticizmuson való kissé 
naiv csodálkozás nélkül), akkor úgy fog t űnni, hogy a keményebb 
kérdések is helyénvalóak. Egyáltalán lehetséges-e értelmjségj-
ként élni, ha — mint tapasztaljuk — a mindennapi megélhetés gond-
jai jóval erősebb motivációs mezőt képeznek , mint például a kul-
túra közvetítésének szándékai és igényei? Kedvez-e az értelmj-
ségi magatartásnak az a helyenként még mindig uralkodó szem-
léletmód, amely szerint már egyáltalán „gyanús" az, aki 
bátrabban és kritikusabban gondolkozik, s amelynek követ-
kezményeképpen az iskolák is „bólogató jánosokat" nevel-
nek autonóm személyiségek helyett, akik képesek lennének a kriti-
kai értékelésre? A komformitás és a passzív alkalmazkodás ér-
tékként való elfogadtatása épp a gondolattalanság egy sajátos 
módján át válik veszélyessé. Ha az értelmiségiek gondolkodás-
módjában a sztereotípiákká vált talmi bölcsességek válnak ural-
kodóvá, az fékez ő  hatással lesz az önálló eszmélkedés és a bele-
érző-bíráló magatartás kifejl ődésére is. S ennek kiegészítő  ellen-téteként az értelmiség szerepét „el ővételező" társadalmi követel-
mények is csak vérszegény és ellenszenves sematizmusokként je-
lennek meg. Ezen a helyzeten változtatni valóban csak úgy lehet, 
ha különféle intézmények, szervezetek türelemmel kezelik a 
gondolati nonkonformitás megnyilvánulásait. Aminthogy csak a 
tolerancia segítheti el ő  a kritikai magatartás tudatos pozíciójának 
kialakulását is. 

Nem egy példát lehetne ugyanakkor felhozni arra, hogy az ér-
telmiségi megnyilatkozások hányszor és hányszor fulladnak bele 
az érzelmi-indulati reflexiók áradásába. Az a lélektani válság-
szituáció, amelybe napjainkban az értelmiség nem kis része 
belekerült, az alkotó gondolkodás cs ődjében is kifejeződik. Le-

egyszerűsítve úgy is lehetne fogalmazni, hogy egyre gyakoribbá 
válik az az értelmiségi magatartás, mely vagy a fennálló helyzet el-
utasításában nyilvánul meg , vagy kényszerű-kelletlen elfogadásá-

ban . S ez azzal is összefügg, hogy egyre szélesebb értelmiségi 
körökben a rendezett meditáció helyett a tétova asszociációs gon-
dolkodás vált sikeressé és elfogadottá, a mély felismerésekr ől ta-
núskodó eszmélkedés helyett a fokozott er ővel elđretöгő  gunyo-
ros vélekedés. De a kritikai eszmélkedés visszaszorulását nem-
csak a mindennapi megélhetés gondjaival összefügg ő  válságszi-
tuáció indokolja, hanem általánosabb tényez ők is. Talán min-

denekelő tt az a tény, hogy az értelmiségi foglalkozások presztí-
zse — eltekintve egy-két preferált vagy divatos pályától — társa-
dalmi méretekben jelent ősen csökkent. Az értelmiségi szaktudás 
kihasználatlansága, a társadalmi döntésekben való részvétel mini-
málisként érzékelt lehet ősége egyaránt az értelmiségi magatartás 
belső  ellentmondásosságát er ősíti. Az értelmiségi lét nagy dilem-
mái ott kezdődnek, hogy az egyéni fontosságtudat ellentétbe kerül 
a társadalmilag megvalósíthatóval, s ez a hasadás a magatartás 
sokszor tragikus ellentmondásaiban fejeződik ki. Mivel sokak 
számára eleve reménytelen, hogy valóban értelmiségként éljenek, 
s ha ezzel tudati szinten számolnak, szükségképpen el őlép a meg-
hasonlás, a „nincs mit tenni, mint nem értelmiségi módon meg-
szervezni életemet" tragikus felismerése. 

A valódi értelmiségi magatartás kerülésének másik oka azzal a 
felismeréssel is kapcsolatban áll, hogy a társadalmi fejl ődés jelen-

legi szakaszában előnyösebb, ha a bíráló attitűd helyett a pasz-
szív elfogadás és alkalmazkodás válik meghatározóvá. Ez persze 
önmagában is felemás állapotot jelez. Kiváltképpen azért, mert 
az egyéni helyzeten — ha tudomásul is vesszük a megváltozhatat-
lant — a társadalmi antinómiák elfogadása nem sokat változtat. 
Nem szólva arról, hogy bizonyos ellentmondások, pusztán szavak-
kal és gondolatokkal, feloldhatatlanok. Az értelmiségi szerep 
meghasonlottságát nem enyhíti és nem enyhítheti semmiféle 
belátás és elmélkedés; hogy ez a meghasonlottság mennyire sz űk-

ségszerű  vagy véletlen, társadalmilag vagy egyedileg meghatá- 



rozott. Az elđzmény (az értelmiségi szerep vallása és vállalása) és 
a következmény (a szerep megvalósíthatatlansága) kend đzetle-
nül, a maga kibékíthetetlen ellentétében áll egymással szemben. 
S épp ebben rejlik az eszmélked đ  magatartás és gondolkodás hi-
ányának magyarázata. A marginalizálódott értelmiségiek vakvá-
gányra futó gondolatai, vádaskodásai és menteget đzései a maguk 
ellentmondásosságában figyelmeztetóek is. A társadalmi nyilvá-
nosság síkján többet, jobban és meggy đzđbben kellene felszínre 
hozni az értelmiségi sorsok lényegét meghatározó vagy éppen-
séggel befolyásoló problémákból; bátrabban és đszintébben kelle-
ne szembenézi a „kényes" kérdésekkel. Inkább inspirálni kellene 
az eszmélkedđ  gondolkodást, semmint akadályozni. 

A nyilvánosság síkján az inspirálás eszköze a felszínre ke гülđ  
gondolatok szembesítése a tényekkel, vagy annak legitim elfo-
gadtatása, hogy egy-egy értelmiségi csoport gondolatai bizonyos 
részigazságokat mindenképpen kifejezhetnek. Éppen ezért a poli-
tikai irányítás részérđl súlyos félreértés lenne, ha a preferált társa-
dalomkritikai magatartást бl eltéгб  vagy-csak látszólag külön-
bözđ  értelmiségi megnyilatkozásokat csak azért, mert eleddig ta-
bunak tetsző  ellentmondásokat bírálnak , ab ovo ellenzékinek tar-
tanak. Az ellenzékiség értelmezése csak az adott értelmiségi ma-
gatartás és a kinyilvánított politikai célok összevetése alapján le-
hetséges, mely egyszersmind meghatározza az általánosítás reá-
lis határait. Az általánosítás persze mindenkor függhet az adott 

politikai helyzettől, de nem abban a mértékben, hogy mindenkori 
lehetđségként csak az elhallgattátás lép fel. S ebben az össze-
függésben kell elemezni az értelmiségi magatartás „eszmékt đl va-
ló vezetettségének" kérdését is. Vagyis azt a körülményt, hogy az 
értelmiségi magatartás pozitív vagy negatív irányú alakulását 
mennyire vezethetjük vissza az eszmék közvetlen hatására. Noha 
gyakran fogalmazódik meg az a leegyszer űsített ítélet, hogy az 
értelmiség bizonyos része — f đként a „technokrata" gondolkodá-
súak — igyekszik megszabadulni az „ideológiától", maga a megál-
lapítás csak látszólagos érvény ű . Mert ha úgy véljük is, hogy az 
értelmiségi magatartás kevéssé vagy egyáltalán nem motiválják az 
ideológiailag is hangsúlyozott közös célok, a társadalmi eszmék, 
vagy hogy az egyéni érdekek, hajlamok, célkitűzések csak nagyon 
áttételesen kapcsolódnak a társadalmi folyamatokhoz (el đrevivő  
vagy gátló tényezđkké válva), a cselekvés síkján épp az eszmék-
tđl való függőség a meghatározó. 

Maga az értelmiségi hivatás is — amely ideológiailag befolyásolt 
— érzékeltetheti, milyen kötelezettségtudat f űzi az értelmiségiek 
bizonyos csoportját olyan feladatok végzéséhez, melyek társadal-
milag értékesek, de amelyeknek végrehajtása egy sor retrográd 
jelenséggel való elméleti leszámolást jelent . S ez nemegyszer 
a konfliktusok végigharcolásával párosul. Ugyanakkor az a felis-
merés, hogy az értelmiség tagjai helyzetükb đl adódóan töreksze-
nek az alkotó tevékenységre, mély igazságot fejez ki. Nevezetesen 
azt, hogy az alkotói magatartás kibontakozását nagyrészt a rossz 
társadalmi mechanizmusok , a jelen visszásságai gátolják . Az alko-
tás és a rutinfeladat , a megszokotthoz való ragaszkodás és az új 
utakra vivő  lendület lépten -nyomon összeütközik , konfliktusba ke-
rül egymással. 

A különbözđ  értelmiségi szerepeket és funkciókat semmiképp 
sem lehet valamely kizárólagos politikai követelmény köré cso-
portosítani. Mint ahogy „küldetésekben" sem lehet meghatározni 
az értelmiségi tevékenység különbözđ  formáit. Az értelmiségi sze-
repeket mozgató belsđ  hajtóerők, a magatartást méghatározó 
társadalmi, pszichikus mozzanatok nemcsak megvalósításuk jelle-
gére vonatkozóan tárnak fel jellemz ő  vonásokat, de — amennyi-
ben személyiség-specifikus jellemzđiket elismerjük — társadalom- 

I
lélektani vonatkozásban is érdekes következtetésekre adnak mó-
dot. Már az imént utaltam arra, hogy minél inkább nem értelmi-
ségi módon kell egy értelmiséginek megszerveznie életét, annál 1 	 ni 

: nagyobb mértékben üresedik ki életformája, s ez a kiüresedés a 
mindennapi életét gépies cselekvési automatizmusok rendszerévé 
szűkíti le. Igy az értelmiség bizonyos „rétegeinek" sorsát ismeret- 

i 
 

len erđk által alkotott színfalak közti imbolygássá változtatja. 

I 
, A neurózis a társadalmi elidegenedettség egyik szükségszer ű  ve-

lejárója ugyan, de ez az értelmiségiek esetében hatványozott mér-
` 	I tékben jelentkezik. 
k 

 

Am  a küldetéskritika jogosultságát az alkotó értelmiségi tevé- 
! 	h kenység oldaláról is körvonalazhatjuk. Ha a művészi alkotó tevé- 

~,'t i kenység eredményéb đl indulunk ki, látnunk kell, hogy az egyes 
n  műveket — lett légyen az festmény, szobor vagy vers — korsze гű-

ségükben semmilyen filozófiai 'tétel vagy politikai direktíva a 
posteriori illusztrációjának nem lehet tekinteni. Hiszen éppen ko-
runk számos haladó művészeti áramlatának lényeges jellemz đje 
az a nyilvánvaló törekvés, hogy kikerüljön bármely, mindent át-
fogó eszme meghatározó koordinátái alól, amely egynem űsítené 

a teljes alkotói folyamatot, s ugyanakkor mintaként szolgálna 
valamennyi műalkotás számára. Még ha szükség is van valamiféle 
„általános гendezđelvre", a valóságfeltáró és emberformáló m ű-
vészi szempont előtérbe állítására, az értékelés kizárólagos krité-
riumává a feldolgozott tartalom vagy téma korántsem válhat. S itt 
nem csupán az egyéni ízlés és stílus indokoltan hangsúlyozott 
szabadságára kell gondolnunk, hanem a m űvészi megformálás fel-
tétlen szuverenitására. A naiv szemlélet számára — mint ahogy ezt 
többen kimutatták — a forma gyakorta úgy jelenik meg, mint vala-
miféle „doboz", amibe beleteszik a tartalmat. Ha némelyest ki-
nđttünk is ebbđl a naiv elképzelésbđl, igazából a mode rn  eszté-
tikai kutatások bizonyították be, hogy az egyes rétegek a m űalko-
tásban egymásra épülnek, s ami „lefelé" formai elem; az ugyan-
akkor „felfelé", a következđ  réteg számára már tartalmi mozza-
nat: a kettđ  tehát egyszerre és egymásban él. 

Éppen ezért,,ha csupán a „mi" a fontos (amely többnyire apolo-
getikusan kijelölhet ő), és a „miként" másodlagos sajátossággá de-
gradálódik, óhatatlanul fellép az ideologizálás veszélye. Más-
képpen fogalmazva: valamely m űalkotás tartalma úgy jelenik 
meg, mint ami lehetđvé teszi az ideológiai szempontból kielégít ő  
egybehangoltságot a konkrét és változatlannak hitt társadalmi 
állapottal , azzal , ami van , s aminek lennie kell . Persze ezzel 
a megállapítással a legkevésbé sem akarom kétségbe vonni annak 
a felismerésnek a jogosságát, hogy a mai társadalmi helyzetben 
valóban döntő  fontosságú olyan művek születése, melyek „törté-
nelmi utunk és mai valóságunk reális, elđrevivđen kritikus ábrá-
zolására" vállalkoznak. Csupán arra szerettem volna utalni, hogy 
a modern és napjainkban oly sok vitát kiváltó m űvészeti törekvé-
seket sokszor csak mint formalisztikusokat utasítják el. Mintha 
azok az esztétikai vélekedések, melyek egyedül a tartalmat érté-
kelik, nem épp formális szempontból volnának összehasonlítha-
tatlanul konzervatívabbak; mintha a m űvészetben a forma egyál-
talán elválasztható lenne a tartalomtól, s mintha a lázadónak mi-
nősített formák nem hordoznának magukban szükségszer űen új 
forradalmi tartalmat is. 

Kétségkívül cseppet sem könnyű  megvonni a határt, amelyen túl 
a forma kísérletezés a semmitmondás leplezéséhez vagy a vállal-
ható értékek látványos tagadásához vezet; legfeljebb a széles kör ű  
nyilvánosság és a különbözđ  kritikák, vélemények konfrontáció-
ja adhat támpontokat a határok többé-kevésbé pontos megvoná-
sához. De ugyancsak a nyilvánosság teremti meg annak az értelmi-
ségi magatartásnak, létformának a feltételeit is, melyek a tágabb 
értelemben vett alkotómunkával állnak összefüggésben. A külön-
bözđ  érdekek „lent" és „fent" politikai eszközökkel való képvise-
lete cselekvési szabályként kell hogy megjelenjen; olyan „orientá-
ciós mezđként", melyben a szocializmus vállalása kétségbevonha-
tatlan tény. A közelmúlt bürokratikus nyilvánossága — melyet tel-
jes egészében távolról sem tudtunk meghaladni — minoennél éke-
sebben bizonyítja, hogy a monolitikus szemlélet egyenérték ű  egy 
merev társadalmi gyakorlattal, amelyben minden „felülr ől" rögzí-
tett és megváltoztathatatlanul köt đdik a fennálló társadalmi-poli-
tikai viszonyok konzerválásához, amelyben a szabad választás-
nak, kezdeményezésnek, az újszer űségnek és az el đre nem látható 
kísérletezésnek semmiféle nyoma nincsen. Olyan társadalmi gya-
korlat, amelyik az értelmiségi foglalkozásúaktól is azt követeli, 
hogy az adott struktúra politikailag kialakított normatíváinak 
minden mást feláldozzanak. 

Ezzel szemben a 
tóban 	

ybehangolásának folyamata 

egyre inkább 
a közöss 

гdekek „cseréjének" és e 	kiteljesedő  gyekrđ
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пiökrácia és az autonómia , a demokrácia és a participáció bels ő  
egységeként jelenhet meg. A demokratikus participáció új lehe-
tđségéinek és dimenzióinak elđfeltételei és egyben biztosítékai is 
a társadalom alapjainak és különböz đ  összetevđinek szuverenitá-
sa. A participáció ennélfogva folyamattá lesz az értelmiség és a 
nem értelmiségi egyének, ill. intézmények tevékenységében, a 
munkában és más gyakorlati tevékenységben, ahelyett, hogy szór-
ványos részvétel lenne, amely csupán a társadalom elszigetelt 
érdekszerkezeteinek részérdekeit és egyeduralmát akarná érvé-
nyesíteni. 

Mindezt szem elđtt tartva, az érdekek különböz đségével és az 
alkotó munka szabadságával számot vev đ  nyilvánosság helyet ad 
az alulról jövđ  kritikának csakúgy, mint azoknak a törekvések-
nek, melyek a cselekvési alternatívák kiterjesztésében öltenek tes-
tet. Elfogadja az egységet ott, ahol rátalál, de egyáltalán nem tö-
rekszik arra, hogy a szellemi törekvések nagymérték ű  különfélesé-
gét egyetlen aktuálpolitikailag racionális mintába kényszerítse. 
Az értelmiségi szemléletmód sajátossága az, hogy különböz őkép-
pen közeledhetünk valamely társadalmi igazsághoz, különféle 
meggyđzđdések alapján, de ennek lehetséges vállalkozásnak kell 
lennie valamennyiünk számára. Ha saját elveinket ésszer űen al-
kalmazzuk, érvelünk ezek mellett az elvek mellett, és mások 
érveit empátiával kezeljük, értelmiségi szerepünknek teszünk ele-
get. A szellemi nyitottság teremti meg egyedül a racionális dis-
kurzust, s éppen a racionális diskurzushoz van szükség a nyilvá-
nosságra. Ám ehhez az is szükséges, hogy a politikai mechaniz-
mus mind inkább olyan bđvülđ  „keretként" jelenjék meg, amely 
lehetđséget nyújt az alapvetđ , közös társadalmi értékek és elvek 
által közvetített érdekek különböz đségeinek és ellentmondásai-
nak szabad kifejezésére és egybehangolására. 

A különféle részérdekek mozgásterének növekedésével válik 
elengedhetetlenné a hierarchikus szervezettség felszámolása ab-
ban az értelemben, hogy például megsz űnjék az információs for-
rások monopóliuma. Ezért sem lehet a szocialista nyilvánosság-
nak más feladata, mint teret adni azoknak a jellegzetes egyéni 
kezdeményezéseknek, melyeknek a szerepe a társadalmi érték-
információk cseréje szempontjából fontos. Mivel az értékinfor-
mációk cseréjét nagyrészben az értelmiségi réteghez tartozók köz-
vetítik, az általánosság foka attól függ, mennyire sikerült a nyil-
vánosság szféráját kitágítani. A kiteljesed đ  szocialista demok- 
rácia érdekszerkezetének alapját az egyének konkrét érdekei 
alkotják, nem pedig egy olyan illuzorikus politikai közösséghez, 
egy olyan államhoz való tartozásuk általános érdekei, amelyben 
korlátok közé szorítják és redukálják társadalmi és politikai szub-
jektivitásukat. Ennélfogva a nyilvánosság elválaszthatatlanul ösz-
szefonódik az érdekérvényesítésnek azzal a szintjével, amellyel 
a közvetlen gyakorlatban találkozunk. Az értelmiség konkrét 
érdekei sem csupán az anyagi érdekekben, illetve a jövedelmi el-
osztásokban kifejeződđ  napi érdekek. A szocialista értelmiség 
törekvése csakis a távlati és történehmi érdekekkel való tartбs kap-
csolatban rejlik , ami annak a társadalmi gyakorlatnak folytonos-
ságát biztosítja , amely megváltoztatja és túlhaladja az ember és a 
közösség , a külön és a közös érdekek közötti ellentmondásokat. 
Ha ezzel összefüggésben fogjuk fel a nyilvánosság tartalmát, nagy 
a valószínűsége annak, hogy az átalakulás során megváltozik a po-
litika lényege és társadalmi tartalma is; a politika egyre kevésbé 
a szakosított irányító csoportok dolga lesz, és egyre inkább tár-
sadalmi ügyként jelenik meg. 

Csakhogy az értelmiség szerepének ilyen irányú meghatáro-
zásával semmiképp sem kerülhetjük meg azokat a társadalmi 
egyenlđtlenségbđl származó okokat, melyek más és más lehet đ-
séget biztosítanak a munkamegosztás különböz đ  területein dol-
gozó értelmiségieknek. Mert az egyneműsítés, anélkül, hogy tuda-
tában volnánk, csak sablonos célmegjelölésekhez vezet, melynek 
különösebb jelentđségét a társadalmi gyakorlatban aligha lehet 
kimutatni. Nem beszélve arról, hogy az értelmiség szerepeit el đ-
vételező  célok gyakran azért ütköznek meg nem értésbe, mert a 
kívánt magatartás messzemen đen a valóság adta lehetőségeken 
múlik. Ha például az értelmiség egy részének arra kell vállal-
koznia, hogy szellemi tevékenysége mellett a második gazdaság-
ban keresse meg a létfenntartásához szükséges javakat, nem 
valószínű , hogy ez a „réteg" aktívan részt vesz a szocializmus 
új erkölcsi értékrendjének kialakításában és elfogadtatásában. 
Éppen ezért — Hegel egyik megállapítását hasznosítva —, ha tár-
sadalmunk szocialista vonásainak erősítésében változásnak kell 
történnie, akkor valamit meg kell változtatni. S ez a valami nem 
más, mint az értelmiségi lét feltételeinek megteremtése azok szá-
mára is, akik nem a szellem munkásai, hanem legfeljebb csak 
napszámosai. 

Ez a megállapítás kétségtelenül elgondolkodtató; arra a tényre 
utal elsđsorban, hogy az értelmiség szerepe az adott történelmi 
helyzetben csak akkor teljesedhet ki, ha ehhez a társadalmi fel-
tételek rendelkezésre állnak. Az a körülmény, hogy az értelmiség 
szerepvállalásának lehet đségei korlátozottak, arra enged követ-
keztetni, hogy a passzivitást, a „kívülrekedést" korántsem lehet vé-
letlenszerű  és elszigetelt jelenségként felfogni. Sokkal inkább olyan 
szimptómának, mely a politikai irányítás szempontjából is figye-
lembe veendő . A passzivitásra kárhoztatott értelmiségi magatar-
tások elszaporodása többek között azt is jelzi, hogy az adott tár-
sadalmi helyzetben szükségképpen számolnunk kell a rögzült al-
kotóerđkkel, fel nem használt vagy elvetélt lehet đségekkel az emberi kiteljesedésben. 

Még ha ez a következtetés els đ  pillantásra elhamarkodottnak is tűnik, a társadalmi tapasztalat ezt a következtetést nem ritkán 
igazolni látszik. Szemérmesség nélkül számos példát lehetne fel-
hozni a jobb sorsra hivatott, potenciálisan értékes emberi ener-
giák neutralizálódására vagy épp destruktív formákban való ki-
törésére. A marginalizálódás jelensége épp az alkotó er đk és cse-lekvési lehetđségek „elvetélđdését" tanúsítja, nem csekély számú 
értelmiségi csoport kiszorulását a társadalmi tevékenység eleven 
áramlatából, mellékvágányokra siklását, gyakran a „társadalmon-
kívüliségbe" vagy éppenséggel a társadalomellenességbe való le-
süllyedését. Nem a belsđ  tartás, hanem a megfelel ő  irányulás hiá-
nya jellemzi elsđsorban az ilyen értelmiségi magatartást megtes-
tesítđ  személyeket. Továbbmenve, azt a következtetést is levon-
hatjuk, hogy ez a jelenség itt és most a társadalmi dezorientált-
ságnak valóban meglevđ , az értelmiség bizonyoš csoportjaiban 
megjelenő  problémájára hívja fel a figyelmet. Ez a dezorientált-
ság a realitás síkján mint az életcélok és életforma labilitását ki-
váltó tényezđ  jelentkezik, s nem egy esetben a cinizmus magatar-
tásmóddá válásában is kifejez ődik. Azoknak az egyéneknek a 
magatartásában figyelhet đ  meg, akik napi és látszólagos érde-
keik kedvéért nem pusztán a társadalom érdekei ellen „vétkez-
nek", hanem saját létérdekük ellen is. Ám ez a felismerés csak 
úgy tehetđ  nyilvánvalóvá, ha a társadalmi nyilvánosság síkján ez 
a probléma is megjelenik. Hasonlóképpen azok az ellentmondá-
sok, melyek az értelmiségi szerep valóra válthatóságát akadá- 
lyozzák. ❑ 
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úј  FesтÉSz T_11 і  
A nyolcvanas  évek osztrák 
képzőművészete Belgrádban 
(Modern Művészetek 
Múzeuma, 1986. 
január-február) 

SZOBRASZAT? 

„Amióta az eszemet tudom, nem vagyok 
képes mást csinálni, mint festeni" — mond-
ja Hubert  Schmalix, a 80-as évek osztrák 
„új múvészetének" egyik képviselője, aki-
nek ezek az ars poeticának is beilló szavai 
— ha a posztmodern törekvések esetében 
„hitvallásról" (még így, idéz őjelben is) be-
szélhetünk — kifejezik egész nemzedéké-
nek az alkotáshoz való viszonyát, hiszen 
profán kijelentése kitűnően érzékelteti: 
egyéni projektumukba vetett hitük mentes 
a kötelező  érvényű  ideológiától. Schmalix 
és társai: Alois Mosbacher, Siegfried 
Anzinger és Joseph Kern képezik a 
magvát a csoportnak, amely 1980-tól mint 
az osztrák Ui festészet hordozója vált 
nemzetközileg ismertté. Később Erwin 
Bohatsch, Alfred Klinkan és Herbert 
Brandt, a következő  nemzedék tagjai is 
csatlakoztak hozzájuk. A tevékenységük -
kel foglalkozó Wilfried Skreiner professzor 
nem a berlini és mühlheimi „vadak", ha-
nem az olaszok törekvéseihez sorolja 
őket, bár expresszivitásukat és a m űvé-
szettörténettel zajló párbeszédüket a 20-
as évek osztrák képzőművészete inspirál- 

ta. 
Csak egy pillantást kell vetnünk életraj-

zaikra, s máris helytállónak tekinthetjük 
Zoran Gavrić , a belgrádi Modern M űvé-
szetek Múzeuma custosának megállapí-
tását: egyetlen más európai országra sem 
jellemző , hogy csupán a legfiatalabb nem-
zedék hordozója az „új m űvészetnek". 
Ezek a zömmel az 50-es évek elején szü-
letett fiatalok a 70-esek vége felé kezdtek 
feltűnni önálló, ill. csoportos kiállításokon 
és alig néhány év alatt bekerültek a m űvé-
szeti élet országokat, kontinenseket átfo-
gó vérkeringésébe. Gyors sikerüknek nem 

csak művészeti, hanem egyéb — Közép-
Kelet-Európában megszívlelend ő  — okai is 
vannak: az osztrák galériák és akadémiák 
nyitottsága, az új m űvészeti törekvéseket 
támogató kultúrpolitika. A M űvelődési Mi-
nisztérium rendszeresen vásárol alkotá-
saikból, anyagiakkal segítik a kiállítások 
szervezését és a katalógusok nyomtatá- 
sát. M űtermeket bocsátanak a rendelke-
zésükre, hazai és külföldi ösztöndíjakat 
osztanak, külföldi kiállításokra küldik őket. 
A támogatás terén a magángalériák sem 
maradnak el: 50-80 százalékos részese-
déssel árusítják alkotásaikat, de ellen-
szolgáltatásul kötelesek bel- és külföldön 
kiállításokat szervezni, katalógusokat 
nyomtatni — végső  soron ez a saját érde-
kük is. A kedvező  klíma hatására nem hú-
zódott el évtizedekig a képzőművészek 
pályakezdése, a köztudatba való bekerü-
lésük, hanem első  lépéseikkel egy id őben 
ment végbe. Ezt könnyedén bizonyítja a 
katalógus bármelyik szerz ő i jegyzete: 

Andreas Pfeiffer (szül. 1954. Graz) 
Önálló tárlatok: 1981. Brüsszel, 1983. 
Graz. Csoportos kiállítások [válogatás]: 
1978. Villeparaisis; 1979. Párizs, Lissza-
bon; 1980. Grenoble, Párizs [háromszor], 
Toulon; 1981. Párizs [kétszer]; 1982. Cre-
teil, Plessy-Robinson; 1983. Párizs [két-
szer]; 1984. Lyon, Mitry-Mory, Párizs, 
Graz; 1985. Bochum, Montrouge, Párizs. 

A sort folytathatnánk a többiekkel: a 
zágrábi Nova Galériától a New York-i Mo-
dern Művészetek Galériájáig mindenü tt  je-
len vannak. Ennek az intenzív jelenlét-
nek, világban-létnek legalább annyi szere-
pe van sikerükben, mint m űvészi értékeik-
nek. 

Az Új festészet eredményе ibő l táplál-
kozva bontakozott ki Ausztriában az Új 
szobrászat, amelyet maguk a fiatal festők 
kezdeményeztek és teremtettek meg. 
Schmattx, Mosbacher és Anzinger 
szobrászattal is foglalkozik. Miért kell ak-
kor különválasztani — mint ahogyan azt 
Skreiner professzor teszi — a kettőt? A tár-
lat, a szerzők életrajzának tanúsága, el-
méleti állásfoglalásaik szerint szervesen 
összetartoznak: képek és szobrok, fest-
mény-sculpturák, a harmadik dimenzióba 
kifutó látvány. 

Gustav Troger zsinórokon himbálózó 
tarka mobiljai legalább annyira festészeti, 
mint szobrászati megvalósulások Vín  št 
elment hazulról c. alkotása Van  Gogh  

mert szobáját jeleníti meg a mennyezetr ő l 
függő , vászonból készült, puha anyaggal 
kitömött székekkel, asztallal, festőállvány-
nyal, lebegő  könyvekkel, könyvespolcok-
kal. A tárgyakat olajfestékkel színezte, 
sát „festménypárnát" is készített jellegze-
tes Van Gogh-i virágokkal, és a „félfül ű " 
önarcképpel, melyet Gauguinnel való ösz-
szetűzését követően festett. A légmozgás-
tól enyhén lebegő  tárgyak ezt a zilált álla-
potot érzékeltetik. 

Erwin Wurm, az osztrák Új szobrá-
szat vezéregyénisége, összehorpadt bá-
doghordókból, száraz faágakból készíti 
alkotásait, melyeken a szín ugyanolyan 
hangsúlyos elem, mint a festményeken. 

Thomas Stimm tálcányi terrakotta-tája-
kat, mezőket, folyópartokat, fákat és dom-
bokat mintáz, és égeti rájuk oxidfestékek-
ben tobzódó színvilágát. Strandolókat, für-
dözđket ábrázoló „csendéletei" olyanok, 
mintha egy liliputi világból ragadták volna 
ki őket. Festi a szobrait Michael Kienzer 
is, aki különleges növények, tengeri 16-
nyek, madarak szeméttelepi maradványa-
it, tengerparton hányódó tetemeit formálja 
meg — ezáltal a szépségnek olyan oldalát 
mutatva fel, amely elő l napról napra elfor-
dulunk, melyet nem kívánunk látni. 

Andreas Pfeifer „szobraihoz" vagy 
képeihez" (egyértelm űen besorolni alig-

ha lehet őket) érve a festészet és a szob-
rászat határmezsgyéjére kerülünk; đ  az 
ikonkép" környezeti — térbeli — kiterjesz-

tésével kísérletezik. Vihar című  alkotása 
mintha festett színpadi kulissza lenne: 
más-más síkban helyezte el a festett fel-
hőt, a villámokat, a fákat, az eget. 

Alois Neuhold narratív viaszképeit 
nézve már vissza is tévedtünk a festészet 
területére: vidám és groteszk népmesei 
elemeit a színek tarkasága szövi át. A ka-
talógus szerint „festő" Alois Mosbacher-
tбl ezúttal valóban olajképeket láthatunk, 
sziklás tájak mikro-részleteit mintázza vi-
rágokkal, vadméhekkel; a vásznak élénk 
mozgástól vibrálnak. 

Az osztrák „új m űvészet" — valбban ez 
az átfogó kifejezés felel meg leginkább a 
csak nehezen különválasztható szob гб-
szati és festészeti törekvések együttes 
megnevezésére — Ljubljanában és Zág-
rábban is bemutatott szemléje a szerve-
zők szerint nem valamiféle kultúrpolitikai 
kulcs szerint állt össze — nem az volt acél, 
hogy minden tájat, stílust, irányzatot ará-
nyosan képviseljenek —, hanem az „új m ű -
vészet" elsődleges fejlődését kívánták 
szemléltetni. Reméljük, hogy a fiatal jugo-
szláv művészek ősszel sorra kerülő  cso-
portos ausztriai bemutatkozására is ha-
sonló gonddal —egyértelműen a művésze-
tet tartva szem előtt — kerül sor... ❑ 
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A látogatónak csodálattal kell adóznia a vi-
lághírű  nyugat-berlini Nemzeti Galéria 
gyűjteményébő l válogatott festmények, 
szobrok és rajzok sokasága láttán, ha 
Belgrádban a Nemzeti Múzeum termeiben 
jár. A műtárgyak főleg a két háború közötti 
német m űvészet morzsányi fennmaradt 
anyagából összeválogatva kerültek — ez-
úttal számunkra is —elérhető  közelségbe. 

Több mint fél évszázada a náci hatalom 
mesterséges esztétikája és „az örökké-
valóságnak tervezett", ideologizált m űvei-
nek „márvány-kora" tragikusan megaláz-
ta, „degenerált m űvészet"-ként máglyára 
ítélte, és minden időkbő l durván száműz-
ni igyekezett az avantgárdokat, de a fizikai 
megsemmisülést elkerül ő  alkotások en-
nekellenére acélszilárd értékké váltak, lét-
rehozva a német(országi) modernizmus 
mítoszát. Klasszikusként ékel ődik be ez a 
korszak századunk világm űvészetének 
történetébe, és átüt ő  erejű  képi világa a 
legidőszerűbb európai festészetre is két-
ségkívül közvetlen hatást gyakorol. 

A történelmi fallal kettéválasztott, egy-
kor közös német főváros nyugati részébe 
került képtár —eltérően a fal túloldalán 
levőtő l — kiemelt feladatának tekinti az 
inkriminált alkotások feltárását, gy űjtését 
és prezentálását, de ugyanakkor teljes 
nyíltsággal és érdekl ődéssel fordul a szá-
zadfordulót követő  izmusok, két háború 
közötti, majd a második világégést követő  
európai új m űvészetek remekei felé — ér-
dekfeszítő  kollekcióval szemléltetve a XX. 
század tradíciótörő  irányzatait. 

„Premier plánban" a húszas években 
induló és a harmincas évek közepén kitel-
jesedő  szilaj német expresszionizmus áll, 
korunk m űvészeti státus quojában köz-
vetlenül is „időszerű ", vizuálisan és ér-
zelmileg lenyűgöző  alkotásokkal. Mellet-
tik azokra a munkákra összpontosul a lá-
togató figyelme, amelyek —alkotóik nagy-
ságával egyetemben — korunk képz őmű -
vészetének, vagy inkább ízlésének tartó-
oszlopai. A tömegkommunikációs médiu-
mok által közismertté vált, tudatunkban 
élő  kompozíciók, ábrák, színek és formák 
ellenpontozódnak az anyagszerű  mivol-
tukban — szem és kéz számára közvetle-
nül —elérhető  tárgyak mikrokozmoszával. 

Salvador DALI (1904—) 1945-ös Mclan-
kóliája és a közelében elhelyezett René 
MAGRITTE (1898-1967) Egy fixa idea c. 
vászna zárják körül a tárlat „szürrealista 
sarkának " méreteiben legimpozánsabb 
festményét, az olasz DE CHIRICO (1888-
1978) opusának egyik jelentós darabját, 
az 1916-os keltezésű  Nagy metafizikust: 
„A csend és az anyag érzéketlen szép-
ségei szđmomra metafizikusnak tűn-
nek, de azok a tárgyak is, amelyek szí-
nük egyértelműségével és méreteik 
pontosságával minden homályossđg-
gal, zavarossđggal ellentétben đlla-
nak." 

De Chirico világához közel áll Raoul 
HAUSMANN (1886-1971) Conrad Felix-
müller arcképe c. rajza — mértani jelzé-
sekkel meghatározott, s abszurd térkom- 

pozícióba iktatott fej —, amely a neves da-
daista érett korszakából való. Az „atipi-
kus" portré a húszasok nemzetközi avant-
gárdjának csapongó, útkereső  ízlésére és 
kifejezésbeli párhuzamosságra való törek-
vésre emlékeztet. A tendencia Max 
ERNST (1891-1976) A Gonosz válasz-
tottja c. nagyméretű , ironikusan költő i 
vásznán is kifejezésre jut, melyet röviddel 
a DadaјWЗ  csoportban való tevékenysé-
ge után a Bretonnal és Éluard -ral közösen 
megalapított szürrealista mozgalom el őtt 
festett. Jean ARP (1887-1966), a dadais-
ta társ Kétszeresen geometrikus (1918) 
kollázsa is jelen van. 

Juan GRIS (1887-1927) kubista alkotó 
sai, melyeket Párizsban Picassóval és 
Apollinaire-rel való barátkozása idején ké-
szített: a Csendélet és Kávédaráló üveg-
gel és pohárral közelítenek PICASSO 
(1881-1973) egyetlen kiállított m űvéhez, 
a korai kubista, 1909-es Ülő  nőhöz. 

A BAUHAUShoz kötődő  Paul KLEE 
(1879-1940) munkássága kivételes fon-
tosságú; a berlini Nemzeti Galéria váloga-
tásában egy „architektúrával" és a Hajók 
indulása c. festményévél szerepel. 

„Klee absztrakt formđkra egyszerűsí-
tette /e a természeti és emberi jelensé-
geket. Azok túllépnek az egyénin és 
véletlenszerűn. Ugyanígy kezeli a szí-
neket is — a vflđgoskéket a hideg, az 
élettelen víz, a tđvoli és kihűlt Nap 
szemléltetésére, míg a meleg sđrgđkat, narancsszíneket és vöröseket kont- 
rasztként a hajtik, ember-készítette 
eszközök đbrđzolđsakor, melyek moz- 
gđsa szđmđra a mindenség a/apjđt je-
lenti." 

Raoul HAUSMANN 
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szerkesztett 1937-es Születés dominál. 	r" 

	

A beckmanni figurák fő leg az „élet cirku- 	kep 

	

szóban" jelennek meg, hasonlóan legtöbb 	(1 

	

rajzának tematikus mili őjéhez. A szinte 	19 

	

szakrális képi egységben „a cirkuszi kör- 	O 

	

nyezet — a kivetettek világa — segíti el ő , 	m 

	

hogy a születés jelenete a megembere- 	ga 
dés állapotát példázza". 	 19  

	

Otto DIX (1891-1969) Will Grohmann 	a 
portréja c. isme rt  rajza egy egészen sajá- 

	

tos módon értelmezett és torzított „realiz- 	uto 

	

mus" szubjektív esztétikáján át emlékez- 	toz 

	

tet a hidegháborús kor m űvészet- és világ- 	nip 

	

pusztítási kísérletére. Adalbert Trihlhaase 	(18 

	

festő  családja 1923-ból a kiállítás egyik 	RO 

	

legerőteljesebb m űve: DIX prófétikus sej- 	áka 

	

telme visszafojtott ábrázolással, de leg- 	kép 

	

alább olyan hatásosan tükröz ődik a „kép- 	kalm 

	

felszínrő l", mint a jóval közvetlenebb, Iát- 	ezú 
ványosabb és tragikomikusabb stílusú gáv 
Georg GROSZ (1893-1955) Szürke nap- soke jóról. A  

	

A berlini dadaista iskolát Hannah lOCH 	szati 

	

(1889-1978) két kollázsa képviseli, a né- 	HOE 

	

met expresszionizmust megel őző  poszt- 	(186 
impresszionizmust pedig Max LIEBER- az e 
MANN (1847-1935) Kerti pad (1916) és MO 
MODERSOHN-BECKER (1876-1907) munk 
Csendélet almákkal c. művei. A kiállítás 195 
szerkesztője Dieter Honisch történelmi Кб- 1919 
vetkezetességgel vezeti végig a németor- nő  m 
szági modernizmus XX. századi fejl ődésé- rít —
nek útját, a müncheni hagyománytisztel ő  press 
festészetre azonban nem tekint vissza — a (1897 

	

„berlini expresszionizmus", az egyetlen, 	1937) 

	

amely radikálisan szakít a francia ízlés ű 	(1886 

	

múlt századi festészetfelfogás típusos- 	Kivé 
zsáneres esztétikájával. Az új iskolát Fir- 	vétele 
dinand HODLER (1853-1918) 1912-es mentu 
Szónokával vezeti be, majd azzal a le- 
nyűgöző  képsorral folytatja, amely Edvard 
MUNCH (1863-1:944) életm űvét hivatott y 

A tárlat „nemzetközi" anyagából Fer-
nand LÉGÉR (1881-1955) Nővérek c. 
festménye, Henri LAURENS (1885-1954) 
Gitár az asztalon kollázsa, Joan MIR 
(1893-1984) Kis szőkeség a vidámpark-
ban c. vászna és MODIGLIANI (1884-
1920) Márta arcképe c. közismert festmé-
nye külön figyelmet érdemelnek. Ugyan-
így Chaim SOUTINE (1893-1943) ex-
presszív tájképe, TATLIN (1885-1953) 
1916-os konstruktivista Kompozíciója és 
MOHOLY-NAGY László (1895-1946) 
1924-ben készített tiszta geometrikus 
alakzatokból konstruált Z VIII jelzésű  kom-
poz íciója. 

A „németekkel" való találkozás el őhírnö-
ke volt az a tavaly Zágrábban és Belgrád-
ban megrendezett grafikai kiállítás, ahol 
Max BECKMANN (1884-1950) nagyszá-
mú rajzát láthatta a közönség. Itt három 
kivételes hatású festményét helyezték az 
igen különböző  vizuális esztétikák kontex-
tusába. Az 1936-os Havel folyó látképe 
és az 1939-es Tájkép ősi kastéllyal és 
agavékkal c. művekkel szemben a nagy-
méretű , különös drámai feszültséggel  

dióhéjban felidézni. A fin de siécle-i Sikoly szerzőjének legkorábbi munkája a tárlaton 
Kessler gróf életna_gyságú képmása. Az 1907-es keltezésű  EE/et-fríz c. képsor nyolc nagyméretű , légies temperája szerves 
egységet képez; csodás könnyedséggel 
ecsetelt, transzparens finomságú, elfojtott 
színekkel képzett nosztalgikus kompozí- 
ciók ezek a korai expresszionizmus idő- szakából. A „part" végtelen vonalába he- 
lyezett figura-szituációk freskószer ű  titok-
zatosságot, mélységes szomorúságot su-
gallnak. Erich HECKEL (1883-1970) Fe-
kete kendős akt c. rajza ennek éppen az ellenkezője: egyszerű  és harmonikus, a festő  és modell életörömét sugározza. 
Feszült, zilált, leginkább tragikusba hajló 
érzelmek jellemzik az expresszionizmus 
szenzibilitását. A kiúttalanság nemcsak 
történelmi determináció, sejtelem — egy-
ben szubjektív állapot, sajátságos lég-
szomj is: Karl HOFER ( 1 878-1955) gro-
teszk figuráinak magánya a Fekete szo-
bákban. Az öngyilkos Ernst KIRCHNER 
( 1 880-1938) már szinte a „nyolcvanasok-
ban" van. Rajzai, Ház fák kőzött c. műve 
1913-ból felmutatják „az ember hol ro-
mantikus, hol misztikus összeolvadását a 
természettel". Szenzibilitásának korlátlan 
szabadságáért életével fizetett, miután al-
kotásait 1933-ban a „degenerált m űvé-
szet" megalázó kiállítására citálták, 639 
festményét elkobozták és nyilvánosan el-
égették. 

Hasonló sorsra jutott Oskar KOKOSCH 
KA ( 1 886-1980) több mint négyszáz alko-

sa is, ám a m űvész termékenysége ké-őbb többszörösen kárpótolta az életm ű -
én ejtett sebet. Belgrádban két korai port-
a szerepel, Adolf Lois és Bessie Lois mása 1909-ből. Lovis CORINTH 

858-1925) alkotásai, MEIDNER (1884-
66) krétarajza, a Die Brückehez tartozó 

tto MUELLER (1874-1930) festménye 
ég az impresszionált festő  látványvitá-ból ihletődtek, míg Wilhelm NAY (1902-
68) a színek robbanásában találja meg 
kifejezés egyedüli, expresszív értelmét 

Halászok a hullámverésben, 1937). Az 
bbi alkotás a kiállítás remekei közé tar-
ik, akár Emil NOLDE (1867-1956) Ün- 

c. olajfestménye, Egon SCHIELE 
90-1918) Nöi aktja, vagy Schmidt 
TTLUFF ( 1 884-1976) lángoló, energi-
t lövellő  tájképe 1 910-ből. Az európai zőművészet kedvelő inek ritkán van al- uk VOLS ( 1 913-1951) m űveket látni; ttal a hányatott sorsú m űvész két  ma- 'l  ragadóan g azdag olajfestményét, és 
zer rajzából néhányat állíto ttak ki. 
válogatást számos igényes szob гб-
alkotás is gazdagítja: Max ERNST, 

TGER (1874-1949), KOLLWITZ 
7-1945), LEHMRUCK (1818-1919), 
urópai modernek közül pedig Hen ry  

ORE (1898), UHLMANN (1900-1975) 
ái, Constantin BRANCUSI (1876-

7) Madara. Auguste RENOIR (1841-) késő i bronzszobra, a Nagy mosó-
ég a múlt század esztétikájából me- 
szemben a szkulptu гб lis anyag ex- zionistáinak, 	Joachim 	KARSH —1945), Ernst BARLACH (1870— 

vagy a konstruktivista BELLING 
—1972) szobraival. 
teles alkotások és összeállítás: ki- 

s kiállítás. б riási életművek frag-
mai. Porcelán nincs. ❑ 
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oL1e na ovo s ro' , 	U  ve  
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DRAGOMIR UGREN 

FISKARS É III „a taxi ablakait 
sárga esd árasztja el„ 

A szabadkai Városi Könyvtár apró „galéri-
ájában" kiállított munkák (1986. január-
február) egyértelm űen bizonyítják, hogy 
alkotójuk ahhoz a m űvészi körhöz tartozik, 
amely radikálisan szakított az álmos vaj 
dasági képzőművészeti élet konvencio-
nális tartalmaival, kifejezési formáival és 
hagyományaival. Kivételesen ritka és 
értékes az a szenzibilitás, amely a „ra-
gasztott" képek és tárgyköltemények vilá-
gából előtör: elszigetelt folytatása az el 
múlt évtizedek er őteljes szabadkai alter-
natív gyakorlatának és szellemének. Tilit 
első  önálló tárlata olyan egyéniségnek 
mutatja, aki — Slavko Matkovi ć  mellett — az 
egyetlen nyilvánosan kiállító „új er ő " a kol-
lázst és assemblage-t vizsgáló vizuális kí-
sérletezés és intervenciók terén, aki fi-
gyelmét a m űvészet és alkotás természe-
tének univerzális kérdései felé fordítja. 

Általánosítva azt mondhatnánk, m űvé-
szi aktivitásának bázisát az a hit képezi, 
amely a m űvészetet a korlátlan szabad-
ság világának tekinti. Ez a szabadság egy-
aránt jelen van gondolatai, tettei, inspirá-
ciós forrásai, atipikus példaképei, anyag-
választása és -használata szintjén. 

Szelleme és tevékenysége az urbánus 
hétköznapok tárgyaira és szituációira tá-
maszkodik — melyeket a tudat és tapaszta- 

lat kitűnően ismer —, követi létezésük, vál-
tozásaik és transzformációik folyamatát, 
a dolgok lényegét kutatja, egzisztálásukat 
olyan új, megváltozott körülmények és re 
lációk között, melyek lehet őségei és sajá 
tosságai eddig rejtve maradtak. 

FI ihlető i a Város és a Civilizáció termé-
kei, hordaléka — ezek bőséges anyagot 
nyújtanak az új, vagy a már meglév őt to-
vább fejlesztő  tapasztalat, eszme, érzé-
kenység artisztikus megformálásához. Tili 
egyszerűen különféle méret ű  és alakú 
dobozokba akkumulálja mindenféle talált 
tárgyak, részletek, töredékek, vizuális és 
textuális információk sokaságát — várat-
lan és különös-különleges környezetet te-
remtve így létezésüknek, „más" minősé-
gekkel gazdagítva tartalmaikat. 

Az elemek szervezésének általános 
meghatározói a véletlen és a mennyiség: 
a tárgyak, formák, furcsa képek és szö-
vegrészletek halmozásának módszere. A 
mennyiség valamiféle változást okoz, a 
tárgy mint tárgy, a vizuális információ mint 
adat elveszti el őző  identitását az új kö-
rülmények között. A holt anyag lehet ősé-
get kap a transzformációra és katartikusan 
pulzáló lényegre — a tiszta látvány és a be-
fogadói élmény prizmáján átsz ű rődve. 

A rend és káosz változatos szituációi 

— e munkamódszer logikus következmé-
nyei —egyenérték űek a m űvészi és esz-
tétikai tapasztalás klasszikus formáival. 
Tili alkotói gyakorlata nemcsak határozott 
álláspontját példázza az Élet és M űvé-
szet retrográd erő ivel szemben, hanem 
egyben rámutat — bár nem kíván sem kriti-
ka, sem krónika lenni — a modern, urbá-
nus ember skizoid létére is. 

Munkamódszere egyaránt eredményes 
az elemek taktilis (assemblage) és vizuális 
(kollázs) halmozása terén. A mimetikus 
különbség közöttük csak az, hogy a kollá-
zsok látványos konstrukciói kiélezettebb 
iróniával közelítik meg a m űvészet termé-
szetét, a teremtés aktusát és az alkotót, 
a művet szemlélő  környezetet v. publiku-
mot, míg a változatos anyagok, használa-
ti tárgyak együtteséb ő l formált „plasztikus 
kép" használati funkcióin keresztül is 
meghatározható, ti. felvetIdik a kérdés: 
mire alkalmas a kiállítás kontextusában. 

Tili aktivitásának alapgondolata és célja 
nem — konvencionális értelemben vett —
müalkotás létrehozása, hanem a fogyasz-
tói társadalom valóságának (válságának) 
felmutatása, közeli egyezéseket mutatva 
a „pszichedelikus" és pop-kultúra legjobb-
jainak munkáival és szemléletével. ❑ 

Fordította (TS) 
54 



    
vált az értelem és a képzelet ál-
landó ösztönzđjévé. Mirce Eliade 
egy párizsi kiadványából a Vallási 
szimbolizmus és a szorongás érté-
kelése címen közölnek írást, 
amelyben a mai világ szorongásait 
megkísérli a történelem során ki-
alakult vallások szimbólumai se-
gítségével megközelíteni. Ez an-
nál is fontosabb, mert részesei va-
gyunk a történelmi folyamatnak, 
amikor az információk egyre ösz-
szetettebben jelennek meg, s ha-
tásuk is, amelyet létünkre, érzés-
világunkra gyakorolnak, hatvá- 
nyozottabb. 
A folyóirat vitafórumán Marin Jur-
jević  tollából olvashatunk érdekes 
okfejtést a „bal-" és a „jobb-" oldal 
politikai fogalmáról, amelyek a 
történelem folyamán a haladó és 
visszahúzó erők konfrontációjá-
ban nyilvánultak meg, nem mindig 
forradalmi eredménnyel, ahogy azt 
századunk tapasztalatai is mutat-
ják. Braco Kovačević  XIII. Leó 
és XI. Pius pápák által kiadott en-
ciklikákról a Rerum Novarum 
(1981) és a Quadragesimo Anno 
(1931), illetve az ezekben - a 
munkásosztályról az egyház esz-
méi alapján - megfogalmazott szo-
ciálpolitikáról ír. Csao Bao-ksu í гб-
sából a politikai tudomány kínai 
viszontagságairól tájékozódha-
tunk. A politikai tudományt Kíná-
ban 1952-ben beszüntették, majd 
a Négyes Banda bukása után újra 
bevezették. 
A továbbiakban a folyóirat irodalmi 
mellékletében többek között Er-
nest Hemingway egy novelláját is 
közlik, amely az író spanyolor 
szági polgárháborús élményeib ő l 
született. Olvashatjuk még Nedžad 
Ibrišimovid A múzsa, aki szögeket 
árul cím ű  drámai szövegét, Muha-
med Kondžić  különös humánumú 
novelláját, A sárga angóramacs-
kát, valamint Boris A. Novak és 
Dejan Gutaíj verseit. 
A könyv-, film- és képzőm űvészeti 
tárlat-bemutatók mellett érdekes 
megemlíteni a képregények költ ő -
jével, Hugo Prattal, a romantikus 
matróz, Corto Maltese szülőatyjá-
val való beszélgetést, amely meg-
örvendezteti a képregények e mé-
labús, modern lovagjának és a 
rajzoló jellegzetes vonalainak ked-
velölt. ❑ (és) 

„A kör 
mint a teljes 
műalkotás 
szimbóluma" 

3+4 (G) — 1985 

A müvészet és tárgyi valósága, a 
műalkotás egészében való áttekin-
tése valójában halva született do-
log. Ennek ellenére az izgalmas 
kihívásnak kevesen tudnak ellen 
állni, akik valami módon kapcsolat-
ba kerülnek e két fogalommal.. A 
belgrádi Bölcsészettudományi kar 
Művészettörténeti Tanszékének 
folyóiratában, a 3+4 (G) 1985-ös 
kiadásában ugyancsak egy ilyen 
kísérlet tanúi lehetünk. 
Itt azonban az elméleti fejtegeté-
sek arra szolgálnak, hogy válto 
zatosságában bemutassák a mü- 

 

A szovjet 
képzőművészeti 
avantgárd 

Ideje 1984/5-6 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a 
bomlási folyamat miért annyira 
kifejezett és nyers a képz őművé-
szetben. Az okok közül egyet eme-
lünk ki (ez is részben következ-
mény): a képzőművészet sokkal 
irtkább elszakadt a közönségt ő l, 
mint a többi m űvészeti ág. Az 
irodalom és a zene esetében a 
technika segíti a m űvészeti ág 
széles körű  megismerését. A kép-
zőművészeti alkotás változatla-
nul „egyedi" marad, s a néz ő  csak 
szemtő l szemben ismerheti meg. 
A képzőművészet szabad teret 
biztosít az örökös emberi „újat 
keresésnek". 
Ezek a gondolatok jutottak eszem-
be, amikor az IDEJE cím ű  belgrá-
di lap 1984/5. számát lapozgat-
tam. E számban ugyanis egy rend-
kívül érdekes /értékes válogatás 
jelent meg a szovjet avantgárd 
egykori elméleti-esztetizáló szán-
dékú írásaiból. Olga Rozanova, 
Kazimir Malevics, M. V. Matju-
sin, Ljubov Popova, Pavel Man-
szurov, P. Filonov, Nyikolaj Pu-
njin, Jevgenij Kovtun írásai je-
lentek meg, beszélgetés Roman 
Jakobsonnal és jugoszláv szer-
zők gondolatsorai a szovjet avant-
gárd egy-egy jelensége kapcsán 
Petar Cukovi ć , Miroslav Lamač  
és Slobodan Mijuškovi ć  tollából. 
A lap a 60-as, 70-es években a 
nyugati képzőm űvészettörténetbe 
betörő  szovjet avantgárd hullám 
hatására jelentette meg, kicsit 
megkésve ugyan, ezt a tematikus 
válogatást az egykori szovjet 
képzómüvészet elméletébő l. Ez a 
„hullám" ugyan éreztette hatását 
nálunk is a 70-es évek végén, de 
kellő  háttér, és megfelel ő  súly 
nélkül. 
A kiadó célja az volt, hogy az 
aránylag ismert szerzőkön kívül, 
mint amilyen Kazimir Malevics 
(kétségkívül a szovjet képz őm ű -
vészeti avantgárd vezet ő  szemé-
lyiségeinek egyike), a hazai olva-
só megismerkedjen olyan m űvé-
szekkel és szövegekkel, amelyek 
jelentősége közel sincs arányban 
az eddig róluk szerzett ismerete-
inkkel. Ez a válogatás minden bi-
zonnyal hozzájárul ahhoz, hogy 
elmélyítsük ismereteinket a szov-
jet avantgárdról, amelyet f ő leg 
Malevics, Tatljina és Rodcsenko 
képvisel. 
N. Punjin kitűnő  szövegével a ko-
rabeli kritikába nyerünk betekin-
tést. Noha Punjin cikkei nem a leg-
tipikusabb fejezetei az akkori kri-
tikának, tény, hogy az összetett és 
intellektuális szovjet avantgárd 
modern hangú bírálatai ezek - s 
ez nem jelentéktelen. 
Ami Roman Jakobson nyilatkoza-
tát illeti, a vezérfonalak hasonló-
ak Roman Jakobson eminens ta-
núja és гбszvevđje a 10-es és 20-
as évek nagy „lázongásainak", 
visszaemlékezései közvetlen be-
tekintést nyújtanak az alapvet ő  
problémába, amely gyakorlatilag 
átszövi az összes m űvészi kifeje-
zésformát (ebben az esetben az 
összefűzöttség főleg az iroda-
lomra és képzőművészetre vonat-
kozik). 

 

Jevgenij Kovtun szövege példáz-
za, hogy a szovjet avantgárd ki-
merítő , gyökeres elemzése nem 
jöhet létre mindaddig, amíg ma-
gában a Szovjetunióban nem te-
szik lehetбvé a szabad és nyilvá-
nos problémafeltárást. 

A hazai szerzők írásai közül érde-
mes kiemelni Slobodan Mijuško-
vić  szövegét, amely az egyik leg-
alaposabb jugoszláviai szovjet 
avantgárd-kutató tollából került ki. 
Tő le idézünk: 
„A festmény belső  felépítésérő l 
különféleképp elmélkedtek jófor-
mán minden korábbi absztrakt és 
tárgy nélküli festészet-elméletben. 
Kandinszkij, Malevics, Mondrian 
és mások saját alkotásaikúúl ki-
indulva egyéni álláspontjaikа  szö-
vegezték meg. Ez a kísérlet nem-
csak önigazolás vagy dida dikus 
magyarázás céljából született, ha-
nem egy új plasztikus nyelv gram-
matikai. mondattani és jelentésta-
ni rétegeinek elméleti megala-
pozása, illetve megokolása 
miatt."' 
Ljubov Popova sorai (mint sok 
más írás a válogatásból), a m ű -
vészi alkotófolyamat avantgárd 
változatát kísérlik meg leírni, mint 
a többi m űvésznél is, egyfajta ösz-
szevetésként a hagyományos al-
kotással: „A kreatív tudatfolyama-
tot, amely a bemutatástól eljut a 
szervezésig, két alapvet ő  momen-
tum jellemzi. 
1. A tárgy fogalmának elemzése 
(szemben alapvető  jelentésének 
tolmácsolásával) lesz a m űvész 
valóságmegragadásának kiin-
dulópontjává. A tárgyak deformá-
lása a művésznek abból a céljá-
ból származik, hogy annak a 16-
nyegbevágó jellegzetességeit mu-
tassa be, ami a m űvész tudatá-
nak konkretizációját jelenti az 
adott formában. Ez az alkotói esz-
közszerveződés kezdetét is jelenti. 
2.... Amit megteremtettünk, az az 
elemek újfajta szervezése. (1921) 
... A felépítés elve a m űvészi al-
kotást céllá, nem pedig eszköz-
zé teszi. Ezzel válik valóssá és 
reálissá, elengedhetetlenné és eb-
bő l kifolyólag utilitárissá. Ha azon-
ban az intellektuális és alkotói 
munka célja megváltozik, akkor az 
eszközök is változnak (1921) 2  ❑ 

Nagy M. 

slobodan Mijušković: A festmény 
belső  felépítésének két koncep-
ciója (Dve koncepeije unutrašnjeg 
ustrojstva slike) Ideje, 137. oldal; 
fordítás — N. M. 

Ljubov Popova: Kézirataiból és 
jegyzeteiből (Iz rukopisa i beležaka) 
Ideje, 94. oldal; fordítás — N. M. 

Oroszlánerkölcs 
és szamárjog 

Lica 
1984/1-2-3 

Az egy évig szüneteli folyóirat el-
sб  három száma most jelent meg 
szerényebb formában, kisebb for-
mátumban, valamint a szerkesztб-
ség és a laptanács új összetételé-
vel. Az anyagi eszközök hiánya és 
a megnövekedett nyomdai költ-
ségek okozták ezt a nagy késést. 
A szerkesztőség azinban reméli, 

hogy behozzák a lemaradást, és a 
folyóirat elmaradt számai is nap-
világot látnak. 
Minden változtatás ellenére a fo-
lyóirat összevont számában a tár-
sadalmi, művelőd@si és művészeti 
témák széles körét öleli fel. Az ön-
igazgatási gyakorlat és a szocialis-
ta erkölcsi témakörében több ér-
dekes kérdést dolgoztak fel. Rasim 
Muminović  A szocialista erkölcsről 
az értékek és az erények felé cí-
mű  írásában megkísérli körülírni 
az olyan fogalmakat, amelyeket 
csupán elvont voltukban észlelünk 
és használunk. A mindennapi gya-
korlatban társadalmi létünk meg-
határozásakor mint szubjektív, el-
vont, megfoghatatlan fogalmakat 
messze elkerüljük őket. Nem hiá-
ba említi a szerző  a fenti idézet 
ben az oroszlánokat és a szamara-
kat. Az oroszlán ugyanis mint ne-
mes vad, jogainak teljes tudatá-
ban van, de éppen ebből kifolyó-
lag jбl ismeri kötelezettségeit is, 
és jogos voltához mérten be is 
tartja őket. A jogok ugyanis er-
kölcsileg köteleznek. Társadal-
munkban éppen ez az erkölcsi el-
kötelezettség hiányzik, amely a 
jogkör és az ebből eredő  kötele-
zettségek hányadosából ered. Kü-
lönösen a fiatalok körében elterjedt 
ez a jelenség. 
Ranko Nestorović  Ad hominem cí-
mű  írása ugyanezt a probléma-
kört tapogatja körül a nálunk el ő-
szór életbe lépő  új társadalmi gya -

korlat, az önigazgatási rendszer 
szempontjából. Vladimir Premec 
SarvepalG Radhakrishnanu indiai 
filozófusnak a neohinduizmuson 
alapuló új szemléletét és az azt 
megnevező  szókapcsolatot elem-
zr. a modern világ egysége. Az in-
diai filozófus békeközpontú hite az 
emberi világ egységésségében ma 
talán még messzebb áll a politikai 
gyakorlattól, mint a 60-as évek-
ben, amikor megszületett. A filo-
zófia és a remény azonban sze-
rencsére nem a politikára épül. 
Slobodan Barać  és Ranko Petko-
vić  társadalmunk égetően idő-
szerű  kérdéseivel foglalkozik. 
Egyikük a társadalmi tulajdon (tu-
lajdon vagy nemtulajdon) aspektu-
sait vizsgálja, míg a másik a mun-
kanélküliség okait krsérli meg-
fogalmazni világviszonylatban, 
mégpedig a kapitalista és szocia-
lista, valamint a fejlett és fejlődő  
országok metszéspontjában. 
Hagyomány és időszerűség cím 
alatt jelentek meg azok az írások, 
amelyek a művészet viszonylatait 
vizsgálják. Ezek közül érdekes 
Tomislav Osmanli Látvány és poli-
tika című  írása, amelyben a politi-
kai film esztétikáját és politikáját 
igyekszik közös neveidre hozni. 

A következtetés végül is az, hogy 
elsöso гban a film müvészi attribu-
tumai fontosak. Egy film csak ab-
ban az esetben lehet őszintén poli-
tikus, ha mélyen emberi, nem pe-
dig, ha csupán kiszolgálja vala-
mely politikai rendszert, vagyis 
propagandaszerepet vállal. Amikor 
a politika látványosságra törek-
szik (film), akkor a látványosság is 
egyre inkább politizálódik, ami ál-
talában az esztétikai érték rová-
sára megy. Maja Otovi ć  A filozófia 
és az irodalom viszonyának as-
pektusait vizsgálva a mítosz felő l 
közelíti meg a problémakört. A gö-
rög mítoszokból kiindulva meg-
állapítja, hogy az önismeret vá-
gyában gyökerező  filozófia és iro-
dalom a mítosz talajából n бtt ki, s 
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Sadržaj broja 
Slavko Matković  PORTRETI IZ sEDAMDESETIH (pesmc) ❑ 

Lash o Lantos  DUBOKA JE PANONSKA NOĆ  (privatni razgovor 
sa Slavkom Matkovi ćem) ❑ lštvan Satmari LOM PALM' (lirska 
pripovetka) ❑  Andras Peter  SEĆANJE JA JOLAN (pcsme) ❑ Frid- 
rih Teja Bah  JOAN SEBASTIJAN BAH I KLASICI MODERNE 
LIKOVNE UMETNOSTI (studija) ❑ Zoltan Marijaš GLASOVI 
(intervju sa mladim kompozítorom. Žoltom Kiraljem) ❑  Lash o Marton 
PALACA ODGOVARA (Studija o Peti Smit) ❑ Каго lј  Margušić  
STUПENT DANAŠNJICE (helcšk п ) ❑ Dejan Despi ć  SELEKC' ЈА  
I VREDNOVANJE STUDENATA UMETNOSTI ❑ Dragan Štav- 
Ijanin — Zorica Nikoli ć  NAUČNO-ISTRAŽIVAĆKI RAD sTUDF.-
NATA ❑ Stihab Т . Tomić  DRUŠTVENO ANGAŽOVANJE sTU- 
DENATA KAO POSEBAN DRUŠTVENI ODNOS ❑ Bene Horvat 

HOMO NOVUS (fotocsej) ❑ lštvan Kerekđarto INTELEKTUALNE 
ULOGE I JAVNOST (escj) ❑  Lash  o Garai NOVO SLIKARSTVO 
— NOVA SKULPTURA? (Prikaz izložhe ..Novija austrijska umet- 
nosГ '  I  Beogradu) ❑ Lash  o Kerekeš BERLINSKE SL1KE U BEO- 
GRADU (prikaz izložhe ..Remek dela nacionalne Galerije iz Za- 
padnog Berlina") ❑ Robert Tili GROZOTE NASILJA (Ntrip) ❑ 

Dragomir Ugren FISKARS I Ill  (hcicška о  delima  Roberta  )i- 
lija)'^ PRFGI  FI)  ČASOP'SA 

vészeti gyakorlat és elmélet hazai 
és a nagyvilágban történ ő  ese-
ményeit. Dejan sretenovi ć  Platón 
nyomán a művészet és a m űalko-
tás megközelítésének járható út 
ján, a szimbólum útján indult el, 
amikor elemző  írásában a kört 
mint a m űalkotás teljességének 
szimbólumát járja körül. A kör mint 
az ember és a m ű  teljességének 
jelölője alakjával mindazt a zárt-
ságot és nyitottságot, mindazokat 
a belső  és külső  törvényszerűsé 
geket magába foglalja, amelyek 
az emberi és a művészi teljessé 
get revelálja. 
Annak ellenére, hogy a m űvészet 
elméletileg saját t 
híven a szimbólum 
hető  meg leginkább 
próbálkoznak törté 
illetve tudományo 
foglalni a m űvésze 
alkotásról szerzett `_,w 	atai- 
kat. Ezt bizonyítja a і  ad  B. 
Kuspit, amerikai kritikussal foly-
tatott, átvett interjú, amelyben ő  
magát jelenleg az egyetlen dialek-
tikus amerikai kritikusnak tekinti 
Válaszaiban valami módon szeret-
né megfogalmazni azt az egyen-
súlyt, amely egy kritikus tudomá-
nyos felkészültsége és biztos intui-
tív viszonyulása között fenn kellene 
hogy álljon ahhoz, hogy érvényes 
véleményt nyilváníthasson vala-
mely m űalkotásról. 
Mindez részben utal arra a sok 
rétűségre, amely a folyóirat utolsó 
lapjain található terminológiai szó 
tárban is megjelenik. Az absztrakt 
festészet stílus- és módszerválto-
zatait magyarázó szótár jelleg ű  
szövegben még egyszer meg-

bizonyosodhatunk arról, hogy 
nincs olyan újdonság a m űvészeti 
gyakorlatban, amihez a kritikai tu-
dományosság, amely minduntalan 
saját felkészületlenségétő l retteg, 
ne találná meg azonnal a megfele-
lő  elméletet. Ha a vászonra locsol-
ják vagy fecskendezik a festéket, 
ha nem is a kép, hanem maga a 
festési technika, az eljárás a fon-
tos, mindenre van „megnyugtató" 
magyarázat. 

A művészeti irányok belső  erő -
vonalairól ad hiteles rajzot Mihail 
Ѕ . Petrovval, az első  jugoszláviai 
avantgárd folyóirat valamikori 
munkatársával még 1971-ben foly-
tatott beszélgetés alapján közölt 
dokumentum jellegű  szöveg. A 
Ljubomir Micić  által szerkesztett 
Zenit nemzetközi folyóirat volt, 
amelyben a belső  harcok, az egyé-
ni és kollektív érzékenység, vala-
mint a tudatos irányítás sorsdön-
tően alakították a m űvészet és a 
m űvészek útját a háború előtti Ju-
goszláviában. 
A teljesség igényének újabb bi- 
zonyítéka a folyóiratban az a tö- 
rekvés, hogy egy-egy összefog-
laló jellégű  áttekintéssel közelebb 
hozza népeink és nemzetisége-
ink művészeti törekvéseit, külö-
nös tekintettel a fiatal alkotókra. 
Az 1985-ös kiadásban- a zágrábi 
ifjú alkotókkal ismerkedhetünk 
meg a vizuális m űvészetekben 
elért eredményeik alapján. A fes-
tészetben természetesen nem 
nyújthattak olyannyira újat a fia-
talok, mint a még kísérleti szinten 
álló vizuális kifejezési formákban, 
mint például a video, amely sanja 
Iveković  és Dalibor Martinis kép-
zeletét és alkotói kedvét is meg-
mozgatta. Kettőjük video-felvételei 
nem csupán a végső  megjelenési 

elyek szerencsére 
időszerűségükbő l, 
tгб l igazat szólva, 
ondunk. 
0-as évek m űvé- 

szeti • ;:r -š hangulatát sze-
retné összefoglalni az azonos cím 
alatt megjelent két írás. Az egyik-
ben Mario Perniola fejtegetéseit 
vették át az Artforum egyik számá-
ból, a másikban Jean De Loisynak 
az új francia festészetrő l szóló 
összefoglalóját közlik. A zágrábi 
és a francia fiatalok képilluszt гб -
cióit tekintve szembetűnő  a motí-
vumok hasonlatossága. 
Mindazokaz interjúk, kritikák és 
esszéisztikus elméleti fejtegeté-
sek, amelyeket még a folypiratban 
olvashatunk kiegészítik azt a szé-
leskörű  művészi érdeklődésű  kör-
nyezetben, amelyben nemcsak a 
m űvészettörténet hallgatói, ha-
nem az igényesebb hétköznapi 
emberek is mozognak. 

AZ ÉPÍTÉSZET 
ASPEKTUSAI 
Gledišta, 
1985/3-4. szám 

,,... hogyan építkezzünk a vá-
rosban — hogyan építsük szeb-
ben, harmonikusabban egyik 
házat a másik mellé, hogyan ne 
romboljuk le sz egyéni kifejezési 
nyelveket a magunkéval, ho- 
gyan építkezzünk úgy, ahogy 
kvartettben, oktittben, zene- 
karban játszanak, ahogy órák 
idők óta építkeznek?" Rob Krier 

A Gledišta 1985/3-4. száma 
elóbb látott napvilágot, mint az 1-
2. szám, mert a megjelenésének 
26. évét ünneplő  folyóirat teljes bib-
liográfiáját tartalmazza, s el őké-
szítése hosszabb időt vett igény-
be. 

A fб  tematikus részben válo-
gatást olvashatunk a modern épí-
tészetet tárgyaló elméleti fejtege-
tésekbő l, Hagyományos és uni-
verzális címen. A szövegek „tu-
datni kívánják mindenkivel, akinek 
a szúnyogzümmögés is zene, az 
építészeti megformálás és urba-
nizmus aktuális problémáinak szo-
ciológiai, kulturolбgiai, ideoló-
giai és filozófiai aspektusait..." —
írja a bevezetőben Zoran Gavrić . 

Joseph Rykwert A művészi 
alakítás szükségessége címen 
az építészeti tervezés ökológiai 
szempontjait fejtegeti az ipari kör-
nyezet körülményei között. A na-
gyobb települések városias köz- 

pontja és falusias külvárosai mö-
gött az ipar létesítményei és a hul-
ladékhegyek burjánzanak. Az épí-
tészek és várostervezők munkája 
— akármennyire is magán viseli ter-
mészeténél fogva a m űvészi alakí-
tás jegyeit — sohasem lehet óncé 
lú. Christian Norberg-schulz Ge-
nius loci cím ű  írásában, a m űvé-
szi és szociológiai tényez őktő l el-
térően, a hely- és személyazonos-
ság pszichológiai kapcsolatait 
vizsgálja: a város mint „hely" és 
mint „állapot". Tíz pontban foglalja 
össze nézeteit, melyek közül az el-
ső  három a legfontosabb: 

„1. A személyazonosság (töb-
bek között) a hellyel való azono-
sulástól függ. Ezt a helyet „ lakó-
helynek" nevezzük. 

A személyazonosság feltéte-
lezi a hely azonosságát is. 

A hely azonossága konkrét 
minőségeket implikál..." 

A személyiség kialakulását er ő-
teljesen meghatározó környezeti 
tényezőrő l van szó, amelyet Nor-
berg-schulz az építészet szem-
pontjából taglal. 

Oswald Mathias U іtgers 
építészet nyelvének morjológi, 
hetőségeit és a genius ipci 
körét fejtegeti tovább. AI 
Analóg város: a panel c. dolgöia-
tában a városok történelmi kívá-
nalmait beteljesítő  — vagy elhanya-
goló — építészeti magatartását 
vizsgálja, amely a szépség funk-
cionalitásának kérdését is érinti. 
Dejan Eć imović  Az építészet 
kulturális modelljei címen az 
építészeti hagyomány és az izmu-
sok érdekes összefüggéseit tárja 
fel: az építészet, mint a „rendszer 
rendszere"; experimentalizmus, 
avagy a hagyomány esztétikai át-
értékelése; kontextualizmus, avagy 
a hagyomány kanonizálása; avant-
gárd, avagy a hagyomány kétség-
be vonása stb. témakörökben. Bo-
jan Kovačević  a lakóház geneal б- 

giáját kísérli meg felvázolni (A vi-
lágűr lenyomata.). A maga ne-
mében valamennyi tanulmány az 
építészet olyan sajátságos aspek-
tusainak megvilágítására törek-
szik, amelyeket a funkcionalitás 
imperativusza méltánytalanul hát-
térbe szorít. 

A Történések és Kutatások ro 
vatok társadalmunk és gazdasá 
gunk időszerű  problémáival foglal-
koznak: Branko Medojevi ć  a ma 
gántulajdon ellentmondásáról ír az 
önigazgatású társadalomban; 
France černe és Ljubodrag Sa- 
vić  tudományos igénnyel elemzik 
gazdaságunk két összefüggő  je- 
lenségét: a gazdaságszilárdítást 
és a jugoszláv gazdaság akkumu- 
lációs képességét; Vuk Stambo- 
lović  kutatásai az oktatási rend- 
szer fogyatékosságait tárják fel Az 
oktatási rendszer, mint a korlá- 
tozás rendszere címen. Ez utóbbi 
a tudás és az ismeretek monopo- 
lisztikus kezelését veszi célba, me- 
lyek főként az egyetemi okta- 
tásban nyilvánulnak meg. Egyre 
inkább háttérbe szorul a tudás 
megszervezésének „folyamata" sa- 
játosságaival ellentétben „felhal- 

é~tékként" kezelik. A tudás 
többé 	, hanem vala- 
kinek — a tanárna 	tulajdonában 
„van", valaki másnak — a diáknak —
pedig „nincs". 

Időszerű  okfejtéseket olvasha-
tunk még a normatív etika téma-
körébő l: az ígéretrő l, mint erkölcsi 
kategóriáról ( Jan Narveson, John 
Rolls és Nicolai Ha rtmann). 

A Visszhangok rovatban Alek-
sandar pavlovi ć  Liberalizmus 
erkölcsi jogok nélkül c. fejtegeté-
sét találjuk. Az érdekfeszít ő  válo-
gatásokat négy könyvbemutató 
zárja társadalmi, m űvészeti, nyel-
vészeti és gazdasági témájú kiad-
ványokról. ❑ 

formára, a mozgó képre koncent-
rálnak, hanem közben tapasztalat= 
szerzés céljából kísérleteznek a 
filmnyelv szókincsével és a tech-
nikai lehetőségekkel, ami sajátsá-
gos jelleget ad felvételeiknek. „És 
azt mondom magamnak: Nem lesz 
vége, mert elfelejtettem a kezde-
tét" — vallja mély filozófiai tar-
talmakat görgetve a No End cím ű  
video-felvétel szövegében sanja 
Iveković . 
Ilyen „vég nélküli" újdonságot 
nyújt a 3+4 (G) folyóirat, amely-
ben még a m űvészet és a kritika 
mai viszonyáról további elemz ő  
í г6 o _ ; t 	vashatunk az elmúlt 
ev °•• 	artott kritikusok ta 
16 
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