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A természettudományoknak a XIX. Sz
ad óta bekövet 

robbanásszerű  fejlő
áése cáfolni igyekezett azt a leonardói t 

az
t é
éte
l 

lt, hogy a világ csakis az érzékszerveink által felfogott valóságna 
apró és sokszor csalóka része, hiszen 

 az йj vé tették az emberi érzékszervek lehet
бségeinek mestersé"вг  

kitágítását, bővítését és hatékonyabbá tételétfÉ ezesek l
к  te.г- 

gyai összezsugorodnak 
az

okkal az újabbnál újabb alapínfor ciókkal szemben, 	 szlelésünk tár- 
elérhetetlen tartom melyek a világmindensé 
eszközök révén оm ПYaira vonatkoztatva g fizikailag eze 

jak fel előttünk, 	
a korszerű  tech< 

Az új tudományos-technikai fejl
ő
désbe vetett hit ingatta

mе  
egyben azt a m ű

vészetelméleti dogmát, hogy  nek mások a törvényszerűségei mint a tudanуv a művészet tudja megvédeni saját autonomitását, ha 
uraktól és képletektő l, 	

fiénak, csak úgy 
az elvont formáktól, h szenbadul a fóga vagy "Szemléletes , vagy már nem is művészet". lenség mögött olyan események állnak, amelyeknek ko krét

zei  
natkozásait ezúttal nem va E  m0gött á je-

ségszinten óriási fontosságot kell nekik tulajdonítanunk, 
hisz 

gyunk hivatottak értékelni, ám jelen 
egy olyan új, XX. századi m űvészalkat me hetünk, melyet — a művészetében alkalm mányismereti inspirációja ala 

	

gszületéséről beszél- 
tudóséval vethetünk össze. plán  — 	

az°tt eljárások tudo 
a kutatóéval, a gondolkodó>,a 

Az a felfogásom, hogy amely tudományok nem születtek tapasz
-

talatból, minden bizonyosság anyjából, s amelyek nem végzöd
- 

akorlatban, vagyis amelyek eredete, ki-
nek be kézzelfogható gy keresztül az öt érzékszerv va-
alakulása és végcélja nem megy 
lamelyikén, hiúak és tele vannak tévelygésekkel' írta a XV. és 
XVI. század fordulóján Leonardo da Vinci, az els

ő  reneszánsz 

természettudós, aki a tudomány és a m űvészet szoros kapcsola -

tának szükségessége mellett tett hitet. A reneszánsz óta termé 

szetesenviszonzáról,akorre ációlá бl. A k oг
dés a legélesebb for 

m bаn y is a művészet és a tudomány evo-
mában századunk elején, vagy 
lúciójának abban a viharos stadiumában merült fel, amikor bekö-

hetkezettazoknak ágmátsteváltogató m űvészetiozmus kísérletet 
hogy valamennyi egy 	 e észéhez való 

tett  atudomány — főkent a természettudom 	9 ány —  

viszonyának és álláspontjának lehet őleg minél v і lágosabb meg-

fogalmazására. A tudomány szeg pedig I folt  б  еZhatass iinvdany 
egy Ig  serkentő  —nem egy mozgalom genezisére, majd fejlő -
egy_egy  művészeti műfaj vagy 

desmenetére. 

M Ű VÉSZET ÉS  TUDoMANy 
Ű VÉSZET ÉS 
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Robert Adrian: 

sia, 1943 
Joseph Beuys Crashes His Stuka, 

Klaus Lankheit idézi Franz Ma гcról készült 1950-es monográ 
fiájában, hogy a kilencszáztízes években a német alkotó „huza-
lokat, feszüléseket — (feszültségeket?) — és vegytani elemzése-
ket" is munkáiba kívánt építeni, Alfred Kubin cseh származású 
grafikusművészhez hasonlóan, aki viszont mikroszkopikus vizs 
gálatainak képi élményét kísérelte meg m űveibe ágyazni. Az 
absztrakt festészet úttör ő i különösen nagyra becsülték azokat a 
számukra új, alaktalan formákat, amelyek a szerves és szervet-
len természet mikroszkopikus elemzése nyomán bukkantak el ő . 
A természettudományi és matematikai ismeretekben jártas Paul 
Klee vásznain ugyancsak kimutatható a mikroszkopikus vizsgá 
lódások vizuális élményhátterének nyelvi tartománya, miután 
szerzőjük felismerte, hogy „a látható dolgok a világmindenség 
nek csak kis részét képezik, a világ túlnyomórészt egyéb való 
ságokból épül fel". 

Egyes mikrostruktúrák festészeti tematizálásán túlmen ően 
szinte korszakalkotónak mondható a tudománynak az a prog-
resszív hatása, ami egyszeriben megszakítja a „m űalkotások 
művészetének", a hagyományos táblaképfestészetnek az egyed 
uralmát. A kubizmus, az expresszionizmus és a futurizmus oppo-
nenseként egy az elszigetelt m űtárgyak korlátait felfeszít ő  mű -
vészeti erőhatás tör fel, „melynek célja a valóság egészének 
szellemileg vagy anyagilag történ ő  birtokbavétele". A századel ő  
művészetének ezt az ágát képviseli a dadaizmus, a szürrealiz 
mus, a De Stijl, a Bauhaus és az orosz konstruktivizmus, melyek-
nek nemegy programnyilatkozata nyíltan is ágál a m űvészet és 
a tudomány szövetsége mellett; kialakulnak a korszer ű , a köz 
javát szolgáló és a tudományos-technikai vívmányokon alapuló 
iparművészeti formák. Ezek az irányzatok radikális lépésre szán-
ják magukat: miközben szorgalmazzák a m űvészetnek az alkotó 
tevékenvség egyéb — a többi között tudományos — formáival való 
szintézisét, ezzel egyidej ű leg demisztifikálják a sérthetetlen, iste-
ni ihletésű  műtárgy fogalmi matricáját, hangoztatva, hogy eszté- 

~ 11 
?~ 

Zelko Wiener: Az „ Imaginator" első  lapja, 1986 
tikai struktúrákat hordozó klasszikus m űtárgyak létrehozása szá-
mukra másodlagos kérdés. Mondrian írja 1920-ban: „Az Új for-
maadás a kubizmusban gyökerezik, nevezhetnénk ezért akár a 
reális absztrakció festészetének is, mert az absztrakt elem, csak-
úgy, mint a matematikai tudományokban —anélkül természete-
sen, hogy mint ott, abszolútumig juthatna — plasztikus realitás 
által is kifejezhető . A dekoratív m űvészetek, akárcsak az alkal-
mazottak, eltűnnek majd az új formaadásban, bútorok, edények 
stb. az  építészet, szobrászat és festészet egyidej ű  közreműkö-
dése mellett keletkeznek, és automatikusan az új formaadás tör-
vényeihez igazodnak". • Programnyilatkozatában a De Stijl a 
művészet, a tudomány, a vallás és a technika „kibékítésére" 
törekszik, míg a Bauhaus a különféle (ellentétes) részegységek 
— művészet, technika és kézművesség, illetve építészet, plaszti-
ka és festészet —közti párbeszédet szorgalmazva egyenjogúan 
tekint a mondern élet eme alkotóelemeire, s programját mint 
társadalmi életkoncepciót kívánja affirmálni. 

Ezek az irányzatok tehát a m űvészettörténetben elsőként for-
dulnak nyíltan, ellenszenv vagy félelem nélkül az általános fej-
lődés korszerű  eredményeihez; tudományhoz, technikához és 
iparhoz. Gottfried Sempert 1852-ben alkalmazza el őször „az 
életre alkalmazott tudomány" terminusát a m űvészetek iparosí-
tásának víziója kapcsán. Ez az eszme éled fel végeredményben 
az orosz konstruktivizmus különféle áramlataiban, Tatlin és Rod-
csenko alkalmazott konstruktivizmusában, valamint Malevics, 
Kandinszkij, Gabo éš Pevsner neoplatonizmusában, illetve az 
utóbbi kettő  realista kiáltványában: „Egyik kezünkben mér őzsi-
nórral, tévedhetétten uralkodói szemmel, olyan precíz lélekkel,  

mint egy iránytű , építjük fel m űvűnket, mint ahogy a világegyetem 
építi fel a sajátját, mint ahogy a mérnök építi a hidakat, mint 
ahogy a matematikus számítja az égitestek pályáját." Ha 1920-
ban ekképpen írt az úgynevezett esztétikai konstruktivizmus 
atyja, akkor elképzelhet ő , milyen lehetett az a véglet, amelyen 
a szándéka szerint „m űvész-mérnök" Rodcsenko gyakorlati kon-
struktivizmusa lelt éltet ő  talajt. Ugyanis ennek az eszmei plat 
formjáról hirdette meg a Tatlin állásfoglalását tükröz ő  produk 
tivista programnyilatkozat, hogy a materialista épít őmunkát tu-
dományos felmérésekre kívánja alapozni. 1922-ben Gropius az 
orosz avantgárd kísérleteit úgy jellemzi, mint amelyek „zenét, 
irodalmat és tudományt mint egy forrásából ered őt kapcsolnak 
össze". 

A századelő  művészeti élcsapatának egyik jelent ős frontvonala 
tehát a tudomány, illetve a technika energiaadó impulzusaival fel-
vénezve támadja a kifejezetten érzéki, artisztikus önkifejezés 
stratégiáját, A m űvési és a mérnök fogalma közé egyenl őségjelet 
állítanak, mivel „a m űvész a mérnökkel együtt az anyag denatu 
ralizálására törekszik. S akárcsak a technika embere, ő  sem mű
terme zártságában kíván dolgozni, hanem konkrétan beleavat- 
kozna a társadalmi és gazdasági életfeltételekbe...... A m űvé-
szet és a tudomány analógfájára Vantongerloo a következ ő  szen 
tenciát pontosítja: „A m űvészet: tudomány, nem szeszély". A De 
Stijl m űvészetelméletének megalkotói nemegyszer hangsúlyoz-
zák, hogy a környezetalakításban nem a m űvészeti álláspontot 
képviselik, hanem egy fajta univerzalizmust, több ismeretelméle-
ti ág összevonását, mivel céljuk a valóság nagy összefüggései-
nek és a világ törvényszer űségeinek megragadása: „Mihelyt (...) 
az egyetemesség kezd uralkodni az életen, a m űvészet az élet-
tel összevetve valószer űtlenné válik, s haszontalanná lesz...... A 

Bauhaus, mely kezdetben a kézm űvesség eszméje köré szervezi 
elhivatottságát, 1925-ben — főként Moholy-Nagy esztétikai kon-
cepciójának köszönve — már a m űvészet és a technika egységé-
nek létrehozását t űzi ki feladatául. Az intézet még 1928 után is 
a „m űhelymunka, szabad művészet és tudomány együttese" kí-
ván lenni; olyan együttes, amely a külvilág igényeinek a kielé-
gítését tartja els ődlegesnek. Bár a Bauhaus-körhöz tartozó Ke-
pes György tudatosítja magában, hogy „a körülöttünk él ő  termé-
szet tágasabb és mélyebb, mint amennyit a legkifinomultabb és 
leghatékonyabb tudományos-technikai eszközeinkkel kiszakítot-
tunk magunknak", mégis szorgalmazza a különféle közegekben 
ténykedő  művészeknek olyan permanens kapcsolatát, mely a kor-
szerű  technikai fejlődés lehetőségeinek feltárásában találja meg 
érdekeit. Mindemellett - másik alternatívaként — korunk m űvé-
szeinek és tudományos-m űszaki szakembereinek együttm ű kö-
dése mellett téve hitet egy olyan —általa munkaközösségnek ne-
vezett — alkotócsoport megalakítását tartja célszer űnek, amely-
ben 8-10 tehetséges m űvész és tervező  dolgozna. E társulásnak 
„az építészek és várostervez ők, a természettudósok és mérnökök 
akadémiai munkaközösségeivel kialakítandó szoros és folyama-
tos kontaktusa olyan szellemi és alkotói légkört teremtene, amely 
a kollektívában új eszmék és új ötletek születését segítené el ő ". 
Másrészt: „A javasolt munkaközösség azzal, hogy felismeri a vi-
lágosan kapcsolódó és »összesimuló« szakterületek közös prob-
lémáit, meg tudná valósítani a tudományok és a m űvészetek, ne-
tán még a szaktudományok összekapcsolását is. A mérnöki tu-
domány a művészeti érzékenység belső  feszültségeinek meg-
erősítését szolgálhatná. Egy m űvész és egy tervezőmérnök kö-
zeledésével mesterségbeli tudásuk kiegészíthetné egymást, és 
új irányokba vezethetné a gondolkodásukat". A kepesi idea elve-
zet bennünket napjaink korszerű  művészet- és tudományfelfogá-
sához, s az integráló részek kompakt eszmei vázát kínálja fel a 
gyakorlati alklmazás céljaira. 
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Daniel Buren: Photos Souvenirs, 1983 

Az imént láttuk, hogy a tudomány fogalmát számos esetben a 
technikáé helyettesíti. A m űvészet és a tudomány, illetve m űvé- 
szet és technika integrálódása kapcsán a m űvészettörténet és 

a művészetfilozófia gyakran elmarasztaló, anakronisztikus állás- 
pontra helyezkedett, visszahúzó erőként lépett fel. Leibnitz pél- 
dául az emberi megismerés tárgykörét három értékfokozatra ve- 
zette le, nyíltan hangoztatva, hogy az érzéki képzetek a megis- 
merés alacsonyabb kategóriáját képezik, tehát alárendelt szere- 
pet játszanak a tudományos megismeréssel szemben — legjobb 
esetben mintegy el őkészítd fokát képezik annak. Az objektivista 
idealizmus nyomtávjain haladva 1750-ben megjelent Aesthetica 

című  opusában Baumgarten részben Leibnitz követőjeként lé 
fel, mivel a m űvészetet élesen elhatárolja a tudományos me 
meréstől. A korszerű  tudományok virágzása idején a kérdés 
re kiélezettebb formában merül fel; különösen Goethe had 
sokat a modern tudományos módszertan tanításaival, fi 
vel, tagadva, hogy például a korszer ű  fizika vívmány 
szolgálhatnának egy-egy antropocentrikus világképet t 
alkotás létrehozásában. Ezeket a téves kitételeket a k 
korlatot is megel őzve Hegel cáfolja meg elsőként a n 
szikus esztétikában. Ma már világos számunkra, hog 
nyok leghatékonyabb eszközei is alkalmasak em 
a művészet érzéki képességét még inkább növel ő  
létrehozására, hiszen a tudományos-technikai eszk 
szeti alkalmazása még nem jelenti, hogy ezáltal a tudo 
a technika önmagát tematizália és idealizálja a m űben. Es 
affirmációról lehet szó, olyan egészséges szerepbetöltésr ő l, me 
lyet a marxista-leninista esztétika dogmatikus ága sokáig mé- 
lyen elítélt, illetve megkérd őjelezett, kizárólag az építészetet je- 
lölve meg olyan érdekszféraként, amelyben pozitív módon telje- 
sülhet ki művészet és tudomány kapcsolata. A marxista-leninista 
esztétika merev értelmezését demonstráló szocrealista m űvé- 
szetfelfogás a hordozója annak a rövid kifutású, ma már túlha- 
ladott tézisnek, hogy az absztrakt, elvont ikonográfiai formák —  

tбгtбnеtеsеn a „biologizmus" képzőművészeti megnyilvánulásai 
—átvitt vagy konkrét értelemben nem tartalmazhatnak társadal-
mi, emberi igazságot, mert az alkotás megértése a néz ő  beleér 
zésétő l, asszociatív adottságaitól függ. „A m űvészet — a képz ő -
művészet is — nem úgy lesz korszer űbb, ha lesi a természettu-
dományokban feltárt újabb és újabb ismeretanyagot, és ábrákkal 
próbál utalni az anyagok szerkezetére, mozgására, vagy szín- és 
formaharmóniákkal a matematika logikájára, a fizika szabályaira, 
vagy esetleg diszharmóniával a természeti er ők » fékezhetetlen-
ségére« (ami mögött nem áll más, mint az értelmetlennek hitt 
társadalmi élet képzete)", hangoztatja ez a fajta m űvészetfelfo-
gás, amelynek fogalmi eszköztárában meghonosodik az esztéti-
kai technicizmus terminusa, mintegy szinonimájaként az elvont, 
absztrakt formanyelvnek, de azoknak az alkotói törekvéseknek is, 
amelyek valami módon a tudományos-technikai eredmények al-
kalmazását szorgalmazzák. E merev m űvészetfilozófiai álláspont 
az általa technicistának bélyegzett irányzatokat egyélelm űen 
a polgári ideológia káros termékei közé sorolja, s minden eszköz-
zel — főként a művészet fejl ődését meghatározó állami és párt 
deklarációkkal — igyekszik gátolni tulajdon hatóterületükön belüli 
kiteljesedésüket. De csak addig, amíg ezekben a környezetek 
bin a tudományos technikai haladás nem lendül olyan szakaszó 
ba, amelyben egyuttal az altalanos tudományos technikai forra 
dalo ј~,,~ 4mm& 'г  аsztњ ttіaП , szerves részévé kényte " 
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o oz, ami ye .én 	o• áЈdiológia a saját-céljait fektette 
le. Így — az egészségesebb eszmei áramlatok hatására — hama-
rosan belátást nyer, hogy az elvontabb, „tudományos-technicis-
ta" artikulációs elemek használata nem oly egyértelm űen nevez-
hető  a menekvés, a társadalmi elégedetlenség és az elidegene-
désjelképének, ellenkező leg: nagyon is fontos elemét képezheti 
egy olyan m űvészeti projekciónak, amely nem a monuméntali-
tásban, a heroizmusban, diktált vagy legalábbis irányított tartal-
makban keresi létének értelmét, hanem az emberi-alkotói sza-
badság függvényeként tekint a kutatás új tárgyaira és eszközeire. 

Napjainkban a higgadt, körültekintőbb szocialista kritika kény-
telen elismerni a szocializmusban is egyre nagyobb teret hódító 
technikai irányzat pozitív jellemvonásait, vagyis azt, hogy jelent-
keznek bennük valóságos problémák is, hiszen a tudományos-
technikai haladás mindegyik társadalom jöv őjének alapvető  felté-
tele. Pereverzev írja egy a témával kapcsolatos vita ürügyén: „A 
szocializmus, utat nyitva az emberiség szociális organizációja 
legmagasabb típusához, a kommunizmushoz, megsemmisíti 
azoknak az ellentmondásoknak a bázisát, amelyek végül is nyílt 
konfliktushoz vezetnek a valóság szigorú logikai analízise és esz 
tétikai elsajátítása, tudósok és m űvészek között. A »fizikusok« 
és a »lírikusok« vitája országunkban lényege szerint nem lehet 
antagonisztikus... A m űvészet és a tudomány egész létezésünk 
két, egymást szükségszer űen kiegészítő  faktora: az egyoldalú 
alávetettség és függ őség bármely formája csak gátolja a hala-
dás tempóját... Még fontosabb: a tudósok és m űvészek osztha-
tatlan közös felelőssége, mindkét fél a társadalom nevel ő inek és 
vezető inek szerepében lép fel a technikai, szociális és kulturális 
fejlődésben". Annak a felismerése, hogy a technicista tendencia 
nem a polgári ideológia elburjánzott és átvett terméke, hanem a 
társadalmi-gazdasági fejl ődéshez elengedhetetlen tudományos-
technikai е lőrehaladás — társadalmi berendezést ő l független —
következménye, sokban el ősegítheti a problémának a szocialista 

glátással összhangban tö гténö áttekintését, tisztázását, min-
ő  abszolutizáláson és demagógián túl. 

zet és a tudomány közti viszony rendezésének szük-
már legitim feladatként fogalmazódik meg napjaink 
ista esztétikájában is, ám mindeddig nem sok gya-
ással; funkciója jobbára a t őkés világ technicista 

és mítoszainak elparentálásában merül ki, vagy a 
ert tézisek ismételgetésében, miszerint: „a marxiz-
gszik bele a technikai oldal kizárólagosításába, ha-

egyes kérdésben az emberek egymás közti viszony- 

hogyan is festett a közelmúltban a t őkés világ kívülrő l 
I is sokat bírált esztétikai,technicizmusának platformja, 

épe. Elsősorban nem olyan egyélelm űen technikaimá-
int hinnénk. A tudományos-technikai vezérelvekre fétisként 

ntő  szélsőséges irányzat mellett — amely elismeri a technika 
sőbbrendűségét a m űvészet pozíciójával szemben — létezik 

egy mérsékeltebb, úgymond antropocentrikusabb törekvés, 
amely a tudomány és a technika formális eredményeit csak par 
ciálisan, egy átfogóbb szintézis elemeként ismeri el, illetve esz-
közként, mediális értelemben igyekszik őket alkalmazni. Ez a 
doktrína nem abszolutizálja a technicizmust, s nem teszi meg 
vizsgálódásának vezérelvévé, kiváltságos alanyává. Nézeteit 
egy fajta hasznossági elv irányítja, amely a humánus tartalmakat 
nem oly módon félti, hogy elveti a korszerű  technika nyújtotta le hetőségeket, csupán annak a mikéntjére ügyel, ahogyan a tech-
nika ezeket az emberközpontú esztétikai ismereteket transzfor- 
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málni képes egy, a kort prezentáló nyelvi szövetben. Az ilyen el-
vet valló művészet tehát nem veti magát alá a technika szeszé 
lyeinek, deviáns vonásainak, nem ismeri el legf őbb realitásként. 
Befolyását elutasítva nem mond le saját lényegér ő l, ám távol ta rt -
ja magát attól a kultúrpesszimizmustól is, amelynek többet köžött 
Peter Meyer adott hangot Europ ё ische Kunstgeschichte 

című  könyvében: „A technikai korszakban a m űvész csak két do-
log között választhat: vagy alkalmazkodik a technika és a tudo 
mány analitikus magatartásához, vagy tudatosan szembeszáll 
vele. Egy olyan művészet, amely az emberi totalitást igyekszik 
képviselni, azt fogja észrevenni, hogy a technikával szemben a 
romantika pozíciójába szorul". Úgy t űnik, Mezei Árpád sokkal kö-
zelebb áll az elfogadható formulációhoz, ahhoz az állásponthoz, 
amelyet az esztétikai technicizmus mérsékelt ágának hívei is val-
lanak: „A m űvészet tehát els ődlegesen a formalizmus törvény-
szerűségeit, másodlagosan a valóság szabályosságait, empirikus 
igazságait keresi, míg a tudomány — a valóság uralását lehet ővé 

tevő  — empirikus igazságok megállapítása mellett másodlagosan 
mindig is arra törekszik, hogy a formalizmusok ismeretét növelje." 
Az idézet helyes élelmezéséhez tudni kell, hogy a tudomány 
formalizmusait Mezei olyan entitásokként evidentálja, amelyek 
esztétikai élményt jelenthetnek a hozzáért ők és alkotóik számá-
ra, s fontosabbaknak bizonyulhatnak, mint a tudományban való 
alkalmazhatóságuk. Ahogyan a matematikai formulákban a tu-
dományos tényezők mellett esztétikaiak is fellelhet ők, úgy a 

műtárgyban sem az esztétikai részesedés az egyedüli tényez ő . 

A polgári esztétika tudományos-technicista irányzatai másrészt 
a szépség fogalmának és tanalmának módosulásához f űződő  
állásfoglalásuk alapján oszthatók fel. Míg az uralkodó szem-
pontok egyike a szépség elt űnését, a m űvészet halálát jósolja a 
gépi civilizáció dezantropomorf intenciójának hatására, addig 
a másik nézet a tudományos-technikai haladás gyümölcseként 
új szépségideált, a technikai szépet magasztosítja a szépség leg-
magasabb fokaként. Ennek az esztétikai doktrínának az egyik 
legfontosabb letéteményese, a német Max Bense például a tech-
nikai szép fogalmát kiegyenlíti a hegeli értelemben vett m űvészeti 
és természeti széppel, s „a triód harmadik tagjaként törvénye-
síti". „A »szépség« fogalma elveszti lényeg-, de elnyeri funkció-
értelmét, az esztétika maga nem spekulatív filozófiai tudomány, 
hanem mindinkább technikai tudománnyá fejl ődik, új szemlé 
let alapján, mint a mechanika Galilei után", hangoztatja a nyugat 
németországi esztéta, azzal magyarázva az esztétikai fordulatot, 
hogy a vallásoš és kultikus alapokkal szemben a tudat technoló-
giai és tudományos alapjai számítanak immár mérvadónak. A 
bensei neohegeliánus esztétika széls őséges követő i odáig me-
részkednek, hogy az emberi lét értelmét a technika függvénye-
ként értelmezik, s őt az esztétikát másodlagos, öncélú technika-
ként definiálják, szemben az els ődleges, célszer ű , haszonelvű  
technikával. „Annak bemutatására törekszünk, hogy az emberi-
ség egész fejl ődésében végső  soron éppen a technika mondta ki 
a döntő  szót. A technika kérdése az ember kérdése", húzza alá 
Manfred Thiel. Ezeknek a nézeteknek a gyökerei visszavezetnek 

az orosz konstruktivisták, a futuristák, a Bauhaus stb. eszté-
tikai téziseihez, az els ő  olyan tünetekhez az egyetemes m űvé-
szettörténetben, amelyek a m űvészet klasszikus felfogyása elle-
nében lerakták az úgynevezett gépi esztétika ala őveit,,A tech-
nicista esztétika szellemét megtestesítő  kortáv m űajkotášók egy 
részének dezantropomorfikus hangvétele reitásként van jelen, 
funkciója pedig a külső  hatásokban, a technika öncélú fetisizá 
Iásában merül ki, megkérdőjelezve a művészet társadalmi-embe-
ri determináltságát, annak humánus küldetését, az ember tudat] 
felemelkedését szolgáló mindenkori funkcióját. Ezzel szemben 
fontos aláhúzni: nem minden m űalkotás technicista beütg i, 
amelyik bátran alkalmazza a korszer ű  tudományos-tech 
kommunikáció pozitív adottságait. 

Mint tapasztaljuk, napjaink m űvészetfilozófiájában tudomán 
és technika fogalma keveredik, konvergál, vagyis egyik fel-. 
fezi a másikat. Ha technikáról beszélünk, a tudományra is g 
dolunk; amikor tudományról van szó, a technika érintése szinte 
kikerülhetetlen. Írásunk mottóját ezért úgy formáltuk, hogy hite-
lesebben aktualizáljuk azt az átfogó és összetett problematikát, 
amely az 1986-os, sorrendben 42. Nemzotközi M űvészeti Bien-
nálé témáját képezte, s amely elnevezésében csupán m űvé-
szet és tudomány korrelációjára tett utalást. Az iménti - meglehe-
tősen nagy vonalakban, durván felvázolt — történeti reflexió által 
egy olyan vonatkozó elméleti modell konstruálása volt acél, 
amely viszonyítási pontként, lehetséges analógiaként szolgálhat 
annak a kritikai felméréséhez, hogy a biennálé a mégvalósítás 
síkján mennyire1  tkepes a helytállásra, a tбma hü préze 

ѕ  a túdomány interferenciájának 
jelen§égköre meglehetősen öššzetett m űvészetfilozófiai és m ű  
vészettechnikai kérdéskört képez, a szervez ők a biennálét két 
nagyobb egységre tagolták fel, már attól függ ően, hogy a m ű -
vészet és a tudomány összefüggésrendszeréhez ésszer ű , eg-
zakt szempontból, vagy irracionális, mitikus álláspontról közelí-
tünk-e. Az első  killítói egység címe Az egzakt tudományok 
korában, s négy alcsoportra: A szín, A m űvészet és a bioló-
gia, Technológia és informatika, valamint A tudomány 
a művészetért cím ű re tagolódott. A másik alapegység A múlt 
és a jelen között elnevezést viseli, s a M űvészet és alkí 
mia, A tér , valamint a Wunderkammer ( Csodaszoba) cí-
mű  alcsoport képezte részeit. 

A m űvészet és a tudomány problémakörét érint ő  központi, te-
matikusi kiállításokon túlmen ően jelentős teret kapott még az 
Aperto '86 cím ű  rendezvény, amely a fiatal kortárs m űvész-
nemzedék új kelet ű  alkotásai révén egyben a biennále legid ő  
szerűbb részének bizonyult. Bár a negyven kiállító ország szó 
mára nem volt kötelez ő  a rendezvény általános irányvonalához 
való szoros igazodás, a nemzeti csarnokok egyike-másika — mint 
például a görög is — valóban erőteljes gesztussal húzta alá a 
művészet meghasonulásának és eldologiasodásának fenyeget ő  
jelenlétét napjaink szellemi áramlataiban. 

Lényegében ennek a meghasonulási és eldologiasodási fo-
lyamatnak a hiteles szemléltetését vártuk a rendezvény egészé-
tő l is; azt, hogy a biennále polemikus hangnemben próbálja me-
gadni művészet és tudomány konfrontálódásának, illetve fúziójá-
nak akut kérdésköréhez szöv ődő  úgy pozitív, mint negatív látlele-
teket. A rendezvény azonban már felépítésénél, koncipiálásá- 

Miguel Navarro: Des del terrat, 1985-86 

nál fogva nem tudott vagy volt hajlandó szembenézni a jelenkori 
problémákkal, ehelyett határozottan múltba forduló, reminiszcens 
programmal lépett fel, mintha csak a korszellem passzív és retro 
grád tendenciájához kívánt volna csatlakozni útitársként. A ren- 
dezvény — vagy helyesebben intézmény —így lényegében hű  
maradt önmagához, ahhoz a kockázatmentes és kényelmes ál- 
lásfoglaláshoz, hogy még véletlenül se lépjen fel jöv ővíziót ref 

lektáló, irányadó tényezőként, inkább csak a már lezajlott m űvé- 
szeti eseményeket és eredményeket vegye lajstromba, a múlt 
eseményeit próbálja összegezni. Ezt az alapállást szemlélteti 
Maurizio Calvesi művészeti igazgatónak az a kijelentése is, hogy 
elég volt az el őző  évek vitáiból, polemikus hangnemébő l, most a 

békés eszmecserék idejét éljük. Ebb ő l adódik, hogy a biennále 
kerülte a témán belüli konfrontációkat, inkább parciális bemuta 
tásra törekedett, a jelenségeket nem összefüggéseikben, hanem 
részleteikben, egymástól elszigetelve dolgozta fel. Egyszóval: 
nem vállalta annak a felel ősségét, hogy osztályozzon, ítéletet 
.‚ondjon, minősítsen; értékeket, netán értékrendszereket alkos -

on;  választ és kiutat keressen az éget ő  kérdések kapcsán. A 
‚ennálénak így valójában nincs hivatalos végkövetkeztetése, 
sszegezö állásfoglalása — bemutat és megmutat, ám a rámuta-
ásra, az elméleti obszervációra nem telik erejéb ő l. 

A múlt és a jelen között elnevezés ű  egységen belül terüle-

tileg és művek számát tekintve is a M űvészet és alkímia cím ű  
felállítás dominált. Az alkímia ezúttal nem is annyira áltudomány 
voltának okán, hanem annak a m űvészetfilozófiai nézetnek a nyo-
mán került a biennáléra, hogy „a filozófikus aranynak a vulgáris 
fémtől való materiális megszabadítása hasonlatként értend ő : va 
lójában lélektani folyamatról van szó, az alkimista az élet alap 
vető  ellenmondásaitól akar megszabadulni". A rturo Schwarz, 

a kiállítói részleg szervez ője hangsúlyozza, hogy az alkímia va-
lójában a teljes emberi felszabaduláshoz-utat nyito. tudás eszkoó 



Ilda David: Triptych, 1986 

tációjú, lévén, hogy a restaurációs beavatkozásrokról nyújtott 
ismeretanyagot. A m űvészet és a biológia sz űk érdekszfé-
ráját követően a Technológia és informatika volt az egyet-
len olyan aktuális szakcsoport, amely igazán napjaink tudomá-
nyos-technikai vívmányainak és a m űvészeti kísérletek össze -  
játszására épült, olyan mai m űvészetkommunikációs eszközöket 
vetve be, mint a videokomputer és a hologram, valamivel szeré-
nyebb mértékben pedig a videoinstalláció. A szín cím ű  tárlat 
ismét csak egy alkalom vagy ürügy volt a XX. század történelmi 
avantgárdjának színhasználati áttekintéséhez, egy újabb múlt-
kereső  rekonstrukcióhoz, hiszen főként a század első  fele veze-
tő  tendenciáinak, illetve m űvészegyéniségeinek kísérleteire he-
lyezte eszmei felépítését, újfent aláhúzva az idei szemle er ősen 
visszatekintő , muzeális irányvételét és táblaképközpontúságát. 
A sík ábrázolófelület túltengését csupán A tér és a Technoló-
gia és informatika cím ű  kiállítások koncepciója igyekezett 
valamelyest ellensúlyozni, hiszen a-nemzeti csarnokok-:m űvé 
szetfelfogása јбґеѕ4gуаП Qѕak a klasszikus értelmezés kerete} 
belúl maradi ír W  

Ebbe a kepiranyultsagubndenciaba tartozik például a jugo- 
szláv (M. Prodanovi ć , N. Ivanč ić , E. Bernard, Z. Fio), a magyar 
(Baki., Birkás Á., Kelemen K., Nádler I.), az NSZK-beli (S. Polke), 
az angol (F. Auerbach), a holland (Lucassen) és részben a por-
tugál válogatás (I. David), szemben a spanyol (M. Navarro), az 
USA-beli (I. Noguchi), a kanadai (K. Wodiczko), a norvég (B. Brei 
vik), a svéd (E. H. Olson, C. F. Reuterswárd), de f őként a görög 	lom" --- 
(C. Tsoclis) és a francia (D. Buren, A. Leccia) anyaggal, mivel ez 
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zének tekinthető , s a Bölcsek Kövének keresésében maga a ke 
resés, a magasabb tudati szintre jutás folyamata a fontos, nem 
pedig a keresés célja. A Bölcsek Köve egyenl ő  az Opusszal, a 
Művel, amely ott található az ember mindennapi környezetében, 
s nem is nehéz megtalálni, miután az ember megszabadul a kon-
formizmus „ködösítő  fátylától". Az alkimista müvészeti megfe 
lelője például a dadaista alkotó, aki az élet és a m űvészet közti 
ellentétet úgy oldja fel, hogy megkérd őjelezi a konvenciókat, s 
életmódként fogja fel a filozófiát. 

A művészettörténet sokkal korábbi példáit is ismeri m űvész és 
alkimista azonosulásának: Jan van Eyck-et, Boscht, Giorgionet, 
Dürert, Bruegelt és Rembrandtot egyaránt foglalkoztatta az al-
kímia problematikája. 

A Schwarz-féle bemutató négyes tagolása részbeni utalás a 
Mű  keletkezésének négy fázisára, melynek során megismerhet-
jük a művész-filozófus alkimistát, és a világ dualizmusának, bel-
ső  és külső  ellentmondásainak megszüntetésére alkalmas esz 
közeit, végül a boldogság és a szabadság megtestesítette legma-
gasztosabb célt. 

A hatalmas területen lavírozó kiállításhoz csatlakozott egy az 
alkímiának a XV—XVII. századból származó kézikönyvgy űjtemé-
nye, ábrákat, áltudományos dokumentumokat bemutató része, 
amely a kézzel írott könyvnek volt egyben kiváló szemléltet ője. 

Szintén a múlt relikviájaként tűnt fel a Wunderkammer, a ku-
riózumokat tartalmazó csodaszoba is, amelynek — gondolati 
magvát tekintve — több köze van a költ ő i fantáziához, a szürrea-
lista álomképhez, mintsem a tudomány jelenségeihez. A racio-
nális és irracionális elemeket egyaránt felvonultató tér-kiállítás 
a korszerű  technika eszközeinek bevonásával dolgozta fel az al-
kotóknak a valós kiterjedés, a reális környezet iránti szakmai ér-
deklődését ;  kezdve a reneszánsztól napjainkig, érintve az építé-
szétet, a kinetikát, az informelt, a hetvenes évek konceptualista 
térfelfogását és az úgynevezett mentális terek kategóriáját. Ez 
a szekció egyben átmenetet képezett az egzakt tudományok je-
lenségkörének három csoportjához, melyek közül az egyik — A 
tudomány a m űvészetért cím ű  — kifejezetten szakmai orien- 

Mileta Prodanovi ć : In Africisco, 1985 

utóbbiak — a teret aktív energiatényez őként értelmezve — külön-
féle plasztikai és konceptuális-installációs megoldásokat szorgal-
maztak. Az Arany Oroszlán-díjas David Buren alkotása — de a 
francia anyag egésze is — jelzi, hogy a vezet ő  országokban im-
már visszavonulóban van az új festő iség, s ismét az összetet-
tebb, a hetvenes évek m űvészetére alapozódó konceptuális-képi, 
illetve gondolati-látványszer ű  tartalmi-nyelvi összefüggések van-
nak feltörőben. Nem mintha a transzavantgárd tendenciák kiszo-
rították volna őket a nemzetközi porondról; latens formában, a 
piaci ügyeskedések színfalai mögött mindig is ott voltak az élte-
tő  szellemi kezdeményezések kelléktárában, kedvez őbb pilla-
natra várva, immár lesz ű rve az új képiség pozitív tapasztalatait. 
Buren mellett ennék az új szintézisnek a szellemében dolgozik 
például a görög Tsoclis, a rendezvény talán legnagyobb megle 
petése. 

A negatív kritikai felhangok és az olyan megjegyzések ellené-
re, hogy a biennále nem a nagyközönség, hanem a szakembe-
rek, a bennfentesek számára készült, nem lehetünk túlzottan 
kizárólagosak. Nagyobb baj, hogy a rendezvény szerz ő i és esz-
mei irányadói kerülték a vitás kérdések napirendre t űzését, m ű  
vészet és tudomány kapcsolatának igazi problémafeltárását. 
Enélkül pedig a biennálé nem képes túllendülni a puszta bemu-
tatójellegen; nem aktivizál, csak regisztrál, nem jöv őt alakító, 
hanem múltidéző . A felvonultatott m űvészettörténeti értékek im-
pozáns tömegének áttekintése végül is unalomba fúl, mintha a 
látogató egy holt múzeumban, nem pedig napjaink m űvészeti 
laboratóriumában járna. Az ezerszer látott Picasso-, Klee-, Dali-
és Picabia-m űvek helyett több Pistoletto-, Miccini-, Bory- vagy 
Dekkers-m űvel szerettünk volna találkozni, olyanokkal, amelyek 
a ma m űvészetének aktív értékalakítói, természetrajzának meg-
határozói, s amelyeket — az.elöz őektő l eltérően — hiába keresünk 
a Louvre-ban vagy a londoni szépm űvészeti múzeumban. Az al-
kalom és a mai téma meg volt hozzá, de a biennále nem tudott 
vagy nem akart élni vele. p 
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böző  p Y, 	 kultúrtörteó

ldásokattalalunk Bak  

vészettort~neti utalások, 

Kelemen Károly és Nadte ~Ú VešZ 0ko zf ' lf n  tésmód vonatkozásában eltér
ő  meg , 	

művészeti, 
Birkás Akos, 	 melyben os mozzanat közös a Hegy 	az új 
mégis szám 	mózzanatok alapja teltehetöen 
sóban. E közös 	 az expanziós szemlelet, abban az új kulturális szituáció interpretácio)a, másba 
sőt tág 
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hanem az intenzív, testesít ő , u) identitáskép  ekúvrtasa, 
kapcsolódását meg , 	művek radikális szubj 

érzéki konkrétsága, a fantázia felszabadult 
dominál. Ebbő

l adódik a 

egyedi, személyes, 
sága és az indivrdualrs szimbólumhaekt vlahistorizmus úl 

szubj 
magyar művészete szakított 

Mindez szoros nу  olcvanasnéve magy  elvontan értelmezett 
térnyerésével. A Y , 	 hamis, történeti 
a hetvenes évek kerdésf nemzeti vműve"eszet 	európai regio 
„internacionalizmus" 

esú 
 onnan teláed1

ánszaб  an 9árd muvésze- 
etlez alternatíváival. 't  ) 	magy 	„ illetve az „egYe te  
Halizmus megszabadította amegkesettség  , , 	akran meddő  

vagy 	ötró es gY .  . 
tet a „szmkronitás' 	 került; 
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 provincializmus" gy. 	

e  teremtő  izolált outjába rsméata~ngrvrduum 

di
éemta tб  alkotáskellenében  önmag 	 ektíve 
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Ego hanem a történeti folt' 	felszívó, 	ezete, a regio- 

átélő 
 és önmagára vonatkoztató, szellemi körny 
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folyamatok megir%Petésekkel és meg 
Ítétt eziгΡ 	P -еt.  

1~ 

Bak Imre művészetében a stílustörté г~ti utalások és a saját 
korábbi stíluskorszakainak interpretációjából szület ő  motívu-
mok alkotják a radikális eklektika formavilágát. A 20. század 
művészete, beleértve a közelmúlt m űvészetét is, egyfajta izgal-
mas és rejtélyes emlékként, archeológiai leletként, egykor é гvé-
nyes esztétikai rendszerekre, m űvészeti princípiumokra utaló tö-
redékként tűnik fel m űvein. Klimt és a bécsi szecesszió, Kan-
dinszkij absztrakt formanyelvének foszlányai, Malevics, Moholy-
Nagy, Kassák konstruktivizmusa, az ötvenes évek informel m ű -
vészetének lágyabb formái, valamint saját hard edge korszaká-
nak kemény, szigorú szerkezetei új képi egységgé szervez ődnek 
Bak Imre m űveiben. Meglep ően szerves az egyes formafragmen-
tumok találkozásából megszület ő  új forma; s a stílustörténeti 
utalásokon keresztül felvillantott kulturális rétegek úgy tolulnak 
egymásra, hogy mindvégig megmarad a jellegzetesen egyéni 
formaeszmény, a heterogenitás és komplexitás sajátosan Bak 
Imre-i értelmezése. 

Bak szubjektív stílusmetaforái a m űalkotás architektu гális 
megépítettségén alapulnak. A különböz ő  rétegekbő l és formai 
tartományokból választott töredékek olyan szerves egységgé 
épülnek, melyben a m ű  hierarchikus elrendezése, a képi „kö-
zép", a szimmetria, a „lényeges" és a „lényegtelen" szigorú 
és egyértelm ű  szétválasztása mégsem egy monolitikus, egyet-
len princípiumon nyugvó rendszert teremt, hanem az izgalmas 
sokféleség, a feszít ően gazdag heterogenitás „monumentumát". 
Bak Imrének sikerült a kockázatos kísérlet: új stílusmetaforát 
teremteni a stíluspluralizmusból. Néha minden kompozíciós 
megoldás, ami korábban egy szigorúan és következetesen vé-
gigvitt, végletekig átgondolt, minden más elvet kizáró princí-
pium képi megvalósítását szolgálta, éppen a stíluseklektika 
képszervező  megoldásává válik. Bak felismerte, hogy a huszadik 
század végének m űvésze számára éppen a töredékességb ől 
éppen az egymással vetélked ő , egymással konfrontálódó eszté 
tikai elvekbő l, stíluskísérletekb ő l lehet egy új, antireduktív és 
személyes egységet teremteni; hogy számunkra minden korábbi 
stílus és esztétikai rendszer csupán metaforikusan értelmez-
hető ; hogy a korábban esztétikai formává átírt magatartásoknak 
jelentősége, jelentése, „üzenete" van a ma számára, ha nem is 
eredeti jelentésükben, de a mi mai aktualizáló felfogásunk ér-
telmében. A késő  huszadik század m űvészének emlékezetében 
ott él az avantgárd, ott él a szecesszió, ott él a romantika és 
a historizmus, melyek valamennyien egy-egy mai gondolatunk, 
mai képzetünk megformálásához segíthetnek hozzá. A ma m ű -
vésze nem hisz a kizá гólagos rendszerekben =éppen az eszté-
tikai rendszerek eklektikus vi. w' 01 és a kultúrtörténet'.. 
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tol, ЅZІПvІdІуІktбі  йzёtt fi urkk 	' 	 .. 	 . vonatkozasok gazdag sokfeIesegebol teremt uj  es  hiteles  format.  - 	 kaI,  a  kdzdelem йјszегйеn f Ііd'  a 

 ‚ veszterhes OssZecsapasok 
Ennek alapja  a  mйvёѕzi ѕzеmёІу iѕёg, mely  a  ku Іtu гІ iѕ  mеtafог t 	 folt komрoz с iбkbаn  a bar  kk 	

геg k1 ј  toposzaival  A  zѕо - 
бnmaga ёtёгі , ѕzеmёІуеѕ  кёрzеtеіге  vonatkoztatja.  Bak a  maga 	felszinre tёг  a modern 	

nurnintaIIs d гаmа iѕ gа  ёррј gу  
idеnt іt ѕкёрё t  a  stlusfragmentumok hordozta tёгtёnеti utа l ѕok 	.  gut  tѕzаКѓ tvа  -  mint a  

ІZ гtUЅ  st!larisan fі l і dёzіtt fіѕ tб i гёtе - 
aktualiz ѕ bаn, рoеtiz ѕьаn ragadja meg, ѕzеmё lуеѕ  mй - 	mizmussal ёѕ  р toѕѕza і  tе 	

Uturizmus elittel ёѕ  harccal dma- 
vёѕzi lёtёге  vonatkoztatva  a  huszadik ѕzzаdi szellem kalan- 	ta І it ѕa, Vagy az emberi sz 

itt 'V гoѕ .V І z і onak" i ггасіonlis v і  
doz ѕа it,  a  tiszta  forma  univегzl іѕ  utбр iit ёрр (gу ,  mint  az 	zett, Vonaglб  бгVёn' і lб  te 

еnVеdеѕ t  es  szoгong ѕt  a  megseb. 
informel nеo гomantiс izmuѕ t, vagy  a  fо l К lбг  mеg ј itsnak ki- 	szionizmus rnindеnt Ј thа !ѕzе t І  formakkal b г zіl6 expresz. 
sёг lеtеі t. М indеzеКьбі  a  stiluѕгё tеgекbб l kiemeli az embiva- 	mёgis „szfnpadke''  с 	

erzelmessege 	Csakhogy mindez  
lens,  sokје lеntёѕй  motivumokat, кі hаngs і lуozza  a  је lkёрек  tбr- 	гoККos 	 A drama a  гadikliѕ  fantzia ba- 
tёПе ti viszoПу lаgoѕsgt, az utбр ik mulаndбsgt ёѕ  az igy 	metafora јеІmеzёt'  f  IIi 	

A  muvesz fі lё lti mаgѓгa  a  stluѕ - 
dеhегoizlt, eredeti kоntехtuѕukьб l kiragadott fогmatбгеdёКеК - 	kёр i toроѕо k еgёѕz і ' ѕz гІalЈа  a,stUuѕ t&tёnеti utаІЁok ёs ьоІ  a  szubjektiv historizmus t ј  fo гmаёрг tmёПуе it hozza lё tге . 	dагаbј hоz Keleme  t  ' 

«d І szlеtКеnt  a  maga еgуѕzеmё lуеѕ  
Az  egyes a ІКоtбе lеmеk mеgбгzi к  az eredeti Кontіхtusbб l szar- 	kus hбѕбК " hanem  n 

 guгаі  nem Оnllб  ёѕ  ёntudа tоѕ  К lаѕѕz ј . 
mazб  је lеntёѕІk egy гёѕzё t,  am  ј  јеіе ntбsёg( к  ёрре n  a  m ѕ 	tІ5tіЅ t6i akik ki 	

zamuk гa Ismeretlen Сѕе lекmёііу  meg- 
elemekkel vаІб  ёѕѕzекарс solбdаs ltal,  a  гadiКІ iѕ  eklektika 	nek ёѕ  bbѕzІгй5ё k 	

szolgaltatva бnnбn tеhеtе tІеnsёg( к  
је lеntёѕmбdoѕ [tб  hаІбsбn kereszt(.il, ij бsѕzеfggбѕbе  kerCi- 	еѕеmёnуеК  ЅZІгІрІбіКё nf' 

еg akkor  is, ha  Viharos  65  kaotikus 
Іёs К  б ltal fogаlmazбdiк  meg. 	 viharai mеstегsё ' еѕ  vih 	

a  nak  a  „szinpadon".  Az  бгzе lmеk 
Kelemen Karoly monumentб lis fеѕtёѕzеtёbіn  a  jellegzetesen 	nak, бr брре n  n  и l е ' 

a гo, kusѕzаК  es  Jelmezek kбzбtt zajla- 
nyolCvanas ёvеkbе l ј  radikб lis eklektika egy m бsik iJtja bIt testet. 	tёгtёnеti utа lбsоКaг 

 ;nValo muvI јеі lеgйk hordozza  a  kuIt г- 
Kelemen mindеnеКеіб tt  a  manierizmus бs  a  barokk гй vёszіt 	mik" mбgбtt igazi г  u  

ѕІ nР9dІаѕ  еѕztuѕok бs „ Кvi-ёі  
кбр i toроѕzа iьб l teremt іј , mегёѕz formбt.  Az  еuгбра i Іеѕ tбѕzе ti 	Az  iгбniа  sem 	

У g ааг iѕаg feszul. 
tгаd їс iб  k Сј lбnfёіе  гбtеgе it egy m йbеn egyesiti,  mind a  kim- 	a  коnСер tuа lizг uѕ9'an 

осііК  mar  itt,  mint a  dadaizmusban Vagy 
рoziс iб  fеіёр [tёѕёbеn,  mind  pedig  a  fеѕtбѕгбdbаn.  A  manieriz- 	lektus fб lёnуёnік  biztist 	

ironikus tбvoIѕбgta ѕ  az intel- 
mus nyugtalan itб , bizonytalansбgot бs  a  fantбzia гегёѕ zѕёgёt 	lеhе tйnК  annyira biztоѕаі 

 ataban itelkizett.  Ma  mбr ebben sem 
egyarбnt ѕugа l Іб  foгга kбрzеtе  Kelemen fеstmёnуе in jellegze- 	nуеgеtёsек  ёгzёКеnn ' 	

‚ tO гt1 і1іІг  сѕарdбі ,  a  Vб ratlan fe- 
tesen modernista, futurista бs kubista fеѕtёѕmбddal кaрёѕоІб - 	ёгzёѕ  irбnt ѕ  az iгб

n'1 ettek  a ma  гuvёѕzёt  a  drбmai vа lбѕбg 
dik бѕszе , ѕбt egyes Кбре in az expresszionista m йvёѕzеtге , 	zеІmеКkеl' az i гбniа  

а  gesztusai osszеКеvегеdnеК  a  vаібѕ  б r- 
г indеnеКеІб tt Nolde Viharos tбjkёре i ге  еmlёКеztеtб  ecsetkeze- 	az ёгzе lгК  kёрі ivеі 	

IlValaszthatatlanul еgуbеfonбdn К  
lбsѕеІ  бs fеѕ tбkfеІгakбѕѕа l еgбsz ёІ  ki. Poussin, lngtes,  Giorgio di 	Іеkmёnуеk igazi - dгѓг  i

П tudatІаn babokon vёg геhај tоtt сsе- 
Chirico egyes kоmроz іс iб i szolgб ltatjбk az alapot Kelemen iij 	biri  a  mindent бthatб 	

СЅе lеКге nуеке t idбznеК  fel, г iКбz- 
кбpе inеk kоmpоziс iб ihоz, melyeken  a  szgrrealista, fantaszti- 	гйѕбgё t,  a  semmi 	

fia  a  dolgok  es  tбгtёnёsеК  tбbbёгtе l. 
kus motivumok кбpi еІгеndеzбsе , az е lбtбг  бs  a  hбttбг  megszer- 	idёzеt, minden Csak бttёе z о  егZеѕё t sugallja.  Minden  Csak 
vеzёѕе , az egyes kiemelt бpitбѕzеti motivumok tбгѕzегvеzб  sze- 	zetekkel tе lеzѕй fоltd(ѕ  I 	

isutalas,  am  eppen ebben az id б - 
ripe  szorosan kap сѕо lбdi к  a  vб lasztott е lбkбреkhеz. Ѕаjбtоs 	kit  egy ‚igazi" szoron ze 9

ѕ  Је lmіz гaК tбњаn foghat  II  bеnnjn. 
mozzanat Kelemen monumentб lis fеѕ tбѕzе tб nеК  „ ѕz ѓ nраdѕzеn- 	roppant егејёге  utб  6к tе fЭ9еn itt Ігеzhеtйn К  гѓ  a  tбгtёnеіеm 
sёgе"; az emberi alakok е ltіІzott drбmai mozdulataiban, az 	nуеssёgеке t бs 'гагa Ј 	

es  hiteket, szil бrdnak hitt ёгVё- 
architekt'ira (dfszlet) бs az emberi alak ( ѕz ѓ nбѕz) Viszonyбnak 	lzlёЅеКе t бs 	 tеІntеtt бгtёКеКе t, modelleket 
szinpadias hatasossagaban egy barokkosan verbo csapon 	teljes vJszonylagossan ormakat osszemorzsolo hatalrnara  A  
goan fantaziadus az abszurditast  es  az erzelmi melyseget V Іг 	hitі lіз  vа lбѕ  1 гZІ lгіК t ? 
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színpadkép" a történelem drámai sodrásától mégis megremeg. 
A mindig fölényesen mosolygó, halkszavú és szkeptikus bölcs, 
az irónia biztos páncéljába öltözött racionalista itt, ebben a 
démoni maszk-világban hirtelen elveszítheti magabiztosságát és 
kiszolgáltatottjává válhat a valódi érzelmeknek; melyekr ő l pedig tudjuk, hogy csupán „kvázi-érzelmek", csupán egy manierista, 
picturesque fantázia teremtményei. Kelemen Károly m űveiben ez a feszültségekt ő l terhes, ambivalens érzés ölt testet, magával-
ragadó monumentális formában. 

Nádler István festészetében sokkal áttételesebben, távoli 
jelzésként t űnnek csak fel m űvészettörténeti utalások; ezzel szemben az önérték ű  festő i jelek közvetlen érzelmi, hangulati, in-
dulati telítettsége, a pillanatnyi létérzetre reagáló spontán fest ő i improvizáció válik meghatározóvá. Felszabadult önfeltárulkozás 
ez a festészet, mely ugyanakkor néhány emblematikus formába sű ríti az improvizáció látszatra zabolátlan, kiszámíthatatlan gesz-
tusait. Nádler dinamikus gesztusfestészetében minden ecset-
vonás, a festői felület minden lüktető , élő  foltja a művészi lét 
közvetlen átélésének kivetítése. Ugyanakkor ez a spontaneitás 
összefonódik a festészeti tradíció bizonyos rétegeinek szubjek-
tív újraértelmezésével. A fest ő i folyamat során Nádler a radi-kálisan pillanathoz köt ődő , kiszámíthatatlan és spontán rög-
tönzés gesztusaival belemarkol a festészeti tradíció formatarto 
mányába, kiemel és magáévá tesz-formákat, fest ő i világába emel át motívumokat, gesztusfestészetének örvényl ő , zaklatott „tör-
ténései" részévé tesz formatöredékeket — melyek eg k 
A 

mintegy kiterjeszti legszubjektívebb festő i létét a művészettörté-
net korábbi korszakaira. Ónkényesen átír formákat; a maga pil 
lanatnyi értelmezése szerint használ fel motívumokat, térbeli 
viszonyokat, szerkezeti mozzanatokat. 

Egyik régóta visszatérő , mindig más alakban megjelen ő , Jel- 
legzetesen ,nádlerivá" tett motívuma Kazimir Malevics egyik 
szuprematista festményér ő l származik. Nádler ezt a Malevics- 
nél teljesen anyagtalan, id őtlenül és mozdulatlanul lebeg ő , 
transzcendens formát egy radikálisan személyes, eleven, érzé- 
ki-konkrét-testi valósággá változtatta, egy valóságos „fest ő i" 
térbe helyezve, az újabb és újabb fest ő i interpretációknak ki 
síolgáltatva. Nádlernél a már csak nagyon távoli formaképzet- 
ként felidézett Malevics-motívum egy örökké mozgó alakzat, 
mely a képtérben felhalmozódó feszültségek kisülési pontja. 
Olykor nem is önállóan meghatározható forma, hanem inkább 
a gesztusok s ű rítménye, az a „hely", ahol a legelevenebbek és 
legdrámaiabbak, legintenzívebbek és legforróbbak a fest ő i gesz- 
tusok. A mindent szétporlasztó destruktivitás elemi erejét mégis 
ez a forma fékezi meg és alakítja át teremt ő  erővé: s ebben a 
mozzanatban jelenik meg a kultúrtörténeti hivatkozásokon ke 
resztül megfogalmazott tradícióértelmezés. Nádler úgy viszonyul 
a 20. századi m űvészet bizonyos korszakaihoz, hogy tagadásuk 
ban is megőriz belő lük bizonyos formaelveket; magáévá teszi 
őket, aktualizálja és átalakítja formaképzeteiket, s ezáltal bele 
is építi a maga alkotói valóságába. Megszemélyesíti a történeti 
formaciókat; a maga pillanatnyi létére vonatkoztatva átfogal- 

~\ urazza értékeiket; s ezálta гönmagát mint egy bonyolult, össze- 
sztatikai rendszer és zárt formarend részét alkották. r  Ezzzelaa bekebelező , felszívó, magába foglaló magatartásával Nádler 



 inasok gу  telkonves forma - 

.. „ ...: •~•jt emblematikus_lelzeset --raj-
zolnak ki, de nem egzakt konгúrokkal, nem egymástól élesen 
elváló felületekkel, hanem szinte a s ű rű  masszaként „piszkos" 
anyagként megjelenő  festék önszervezése nyomán. 

A súlyos, nehéz anyagiságot sejtet ő , egymással „sárosan" 
összekevered ő  színsávok a két függ ő leges vászonformán ál-
talában egészen egyszer ű , elemi geometrikus alakzatokat adnak 
ki: ovális formát, melyet egy másik körforma metsz át. A háttér 
és a megjelen ő  absztrakt forma viszonya nem antagonisztikus: 
ugyanabból a festői anyagból születik a forma, soha nem szakad 
el a környező  képtértő l, nem válik el tő le és nem válik elvont, 
testetlen, tisztán szellemi formává. Birkás m űvészetében meg-
marad, sőt utóbbi m űveiben felerősödik a festmény érzékisége; 
dominál a KÉP testi, természeti, konkrét-anyagi jelenvalósága, 
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tett, ellentmondásos, tagadásokkal és vállalásokkal teli történeti 
folyamat részeként, átalakító, aktív alkotóelemként tételezi. Az 
emblematikusan megjelen ő , de a mindig konkrét „fest ő i tér-
bő l" kikristályosodó, érzéki-konkrét forma képessé válik arra, 
hogy a pillanatnyiságot és a létezés redukálhatatlan összetett-
ségét, az egyéni élményvilág heterogenitását a történetiséggel 
összekapcsoló festő i meditáció hordozója legyen. Nádler magá-
ra szabja át ezt a formát, radikálisan és önkényesen szétzilálja, 
feltölti robbanó energiákkal, mindig más érzelmi, hangulati asz-
szociációkat keltő  konkrét képi környezetbe helyezi, s mégis 
megő rzi emblematikus jellegét, melyen keresztül a kulturális 
metafóra megszemélyesítését, korábban érvényes esztétikai 
rendszerek szubjektív újrainterpretációját és a jelen szituációra 
vonatkoztatását hajtja végre. A kultú гtödénet, a stílustörténet 
így elválaszthatatlanul összekapcsolódik a m űvészi személyi-
ség intim, egyedi és konkrét létélményével; s a ma m űvészé-
nek a múlttal folytatott dialógusa az érzéki-konkrét-testi for-
mában ölt testet. A nádleri kolorizmus, az ecsetvonások érzel-
mi telítettsége, a gesztusok hol lírai, hol drámai kifejez őereje min-
dig az egyedi élmény szubjektív hitelességében ragadja meg a 
festő i meditáció során létrejöv ő  érzéki formát. 

Birkás Ákos m űvészetének alakulása szorosan összefügg 
a közép-európai m űvészettö гténeti tradíció szubjektív újraér-
telmezésével. Nem stílustö гténeti utalásokon, képi toposzokon 

keresztül, hanem a totalitás esztétikai megteremtésének gon-
dolatán, a képi egység, zártság világszemléleti élelmezésén 
keresztül. M űveinek kompozíciós felépítése és a festésmód er ő-
teljes, gyakran drámai hatású, spontánnak t űnő  gesztus jellege 
olyan sajátos, a német „heftige Materei" szemléletét ő l eltérő , 
radikálisan személyes „expresszív" m űvészetet hoz létre, mely-
ben a kultú гtö гténeti és stiláris hivatkozásokat háttérbe szorít-
va meditatív kérdések fogalmazódnak meg. A m űvészi alkotó-
tevékenység nyomán megszülető  „teljesség" keresése ölt testet 
Birkás Akos új festészetében. 

Valamennyi Birkás-m ű  egy tisztán festő i eszközökkel megfo-
galmazott „teljességképzet" Legújabb képei három képsíkból 
allnak össze: két függ ő leges, általában nem azonos méret ű , s 

[т 	egy vízszintes, általában téglalap alakú elemb ő l, mely lezárja fent 
...,. '' 	a kompozíciót. Birkás úgy élelmezi a „heftig" festésmóddal meg- 

dolgozott képfelületet, mint önálló formákat; azaz a három vá-
szon három képi formaként jelenik meg a fal síkja el őtt, formává 
avatva a vászonfelületek közötti üres csíkokat is. Az így kiraj 
zolódó kompozíció áltatában egy fejmotívumra asszoaál — ez 
Birkás korábbi ¶ -r кtotívцm sörozatából alakult ki: A felső  

\ 
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Csak éppen a szemünk előtt megjelenő  elvont kompőzmio emeli 
át egy szellemi szférába a KEP egyediségében testet ölt ő  természetet. Birkás festészetében a természet meg őrzi a maga életszerű , anyagszerű  érzékiségét, ám a KÉP mégis egy elvont, 
gondolatilag tisztázott „teljesség képzet" megtestesít ője. Az arc 
olyan motívuma az európai festészetnek, amely nem csupán agy-
egyedi képmást, egy porét foglal magába, hanem magát a teljes 
személyiséget, azaz egy egységet, egy zárt világot, melyben az 
elrendezettség és egy mélyben müködđ  teljesség-vágy dominál. A fej-motívum fels ő  része tekinthet ő  a világmindenség zártságát; 
a világ „lekerítettségét" szimbolizáló „kupolának", mely a vég-
telenbe vesző  mennybolt architekturális megjelenít ője. A boltív 
alá foglalt eleven természet nem csupán „holt" anyag, nem csu-
pán öntudat nélküli massza, 'hanem a teljesség hordozója, s mint 
ilyen, a szellemi, szemléleti Egész által átlelkesített, eleven 
„totalitás". Ezért Birkás festészetében a súlyos fest ő i gesz- 

tusok nem csupán a lélek állapotának spontán kifeiezeséi 
dozzak, hanem általuk felcsillannak a természet színei I 
sugárzás játja át a kép egyes részeit, víztükörre emlékeztet ő  
#elületek jönnek létre, s a telített vörösbarna, zöld és komor 
kék színek egy pantheisztikus természetvízió megformálását 
eredményezik. 

Ennek az átszellemített természetvíziónak részei a kulturális 
metafora megszemélyesítéséb ől fakadó utalások. Birkás leg-
újabb művein a velencei kolorizmus, mindenekelőtt Veronese 
és Tintoretto színharmóniái, a lenyugvó, meleg fény ű , maga körül 
mindent arannyal elárasztó Nap sugarait idéz ő  színek jelenléte 
alkotja az egyik réteget.. A kép kompozíciós felépítésében, az 
egyszerű  geometriai formák alkalmazásában az orosz konstrukti-
vizmus felldézése mutatkozik meg, különösen abban a mozza-
natban, ahogy Birkás a tömören, súlyosan, meglehet ősen egy-
séges, homogén festő i felületté alakított vászonfelületeket „ kép-
formává" avatja, s így a képfelületet tárggyá változtatja. A kép-
felület mint tárgy mégsem személytelen, objektív, mint a kin 
struktivizmusban, hanem nagyon is személyes, egyéni kézhez, 
az egyéni festői artikulációhoz kapcsolódó; s ugyanakkor asszo-
ciatív, mivel tájképi hatást (is) kelt. Egyes kompozíciói esetében 
Birkás Alexej Javlenszkij fejmotívumait is felidézl, ahol az elvont, 
néhány vonással jelzett, stilizált, figuratív motívum „Veronika 
kendővé", egy általánosított jelképpé, az „elvont ember" jelsze-
rű  képmásává válik. Mindezek az utalások ugyanakkor csupán 
távoli, halvány, áttételes jelzések: maga az érzéki-konkrét, mély-
tűző  színek által telített, súlyosan és tömören megjelen ő  egyedi 

KÉP élményszerűsége a meghatározó mozzanat. 
Birkás festészete az utóbbi egy évben egyre erőteljesebben 

távolodik el a képileg konkrétan, szigorúan, jelkép-szer űen fo-
galmazott formáktól, melyek a tiszta kontúrok raízossagán, az 
egyes képalkotó elemek egymástól való elkülörtésén, a kompo-
zíció „teoretikus" tisztaságán alapultak. A maguk programszer ű  
egyértelműségében megrajzolt kompozíciók a szemléleti tisztá-
zás és teoretikus „rendteremtés" fest ő i megnyilatkozásai voltak. 
Ma Birkás Ákos festészete merőben és tisztán „festő i" megnyi-

latkozás; a KÉP magába s űríti, magába rejti a világmindenségrő l 
alkotott képzetet, ám önmaga a természettel egyenrangú, szer-
ves és eleven, érzéki-konkrét létez ő , egyfajta „sű rített élet", 

öntörvényű  és egyedi világ. A részletek buja gazdagsága felol 
dódik az Egész nyugalmában, magátólértetöd ő  egyszerűségé-
ben: a „teljesség" szemlélésének csendjében. ❑ 

Gyomorfekély eldimenzionálva'=tej 
... tautológia ... nihilista meditáció ... artisztikus kreáció... plasztik 
világmindenség.,. irónia... fekete humor.. ,  spontaneitás... megastru 
túrák... ikonoklaszta purizmus... 

Periódusként egy helyben tipegünk. Vissza—vissza térünk. Ismétlünk. 
Ne hagyjuk abba, magát a m űvészetet? Hisz már elértük az absztrak-
ciót, a monokrómiát, az üres vásznat, a levegószobrot, a szöget, а  
háromszöget, az üres keretet és az üres termet. A reneszánsz m űvész;: 
a klasszicista, a realista, a romantikus, az impresszionista, a pointillista, 
a futurista ... a konceptuahsta már megmondta a magáét. Miért kell 
meghallgatnunk a neo-klasszicistát, a néo-realistát, a néo konstruktivi 
tát, aneo-egzisztencialistát, a neo-konceptualistát? Miért nem teszik ' 
félre ecseteiket, vés ő iket? Miért nem adunk patkánymérget a m űvé 
szeti kritikusoknak, a tá г latsze гvezőknek? Ők a szobrászok, a fest ők 
injekcióstüi, éltető  elemei, vitalitásuk meg ő rző i. Kritika — m ű vészet —pénz. 
Elég már ez is, ami eddig megszületett! 

Összezúzott kerti asztalok. Címkés mogyoró, arany a reggelben. Ő rület 
néуszemközt. 

rület magányosságunkban 

A krétakör bezárult. A higléna elmentalizálódott, a mentalitás elhigierj 
zálódott. A Halál ornamentális illúzióvá válik. Jéghideg szélcsend. Kinf, 
sehol. Hazug architekteralizmus. Olcsó, fáradt és kimerült tájkep'. ° 
festészettel vegyülő  talmi dimenziók. Mesebeli valóság. Egzaltált, re- 
megő .és könnyen törő  prizmák. Az ötletet istenít ő  neo-konceptualizmus. 
Gyilkolóan fájó trivializmus. 
Néhol felszakadó peremek. besz ű kül ő  tágulások, csapdába ejtett ki-
rontás. Fenomenologizált és uniformizált lelkivilágok görcsben rángatozó 
korcsképző  megnyilvánulásai. 
Szellemes approximativitások. 
Posztmodern ikonográfia. 
Az alkotással kommunikáló egyén agyának semmibevétele. Felszínes, 
felületes implikációk és torzszülemények ezrei, kifejezett ekvivalencia-- 
rágalom. Egy univokális mozgalom, egy szoborhalmaz gy űjtőnév alá 
bújtatásának teljes visszautasítása. 
Eszelős kötődés az őselemekhez. Feltalálók ;  feltalálások, feltaláltak és 
feltálaltattak. Könyvek Parthenóna, Meditációk Köve. ❑ 
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Kedves uram, az ön arca túl fehér. Égetett mész nyugszik szemein. 
És kelek és már az utcán vagyok. Gyümölcsmagokkal teli a zsebem. Kertet keresek, ahová elültet-

ném őket, hogy nőjenek és virágozzanak. 
Rám ömlik a napfény, konzervsörökb ől rakom ki a jövőmet a Washington Square fái alatt; ciklá-

men biciklin rózsaszín pár, szerecsendió a szerecsen szívében. És most jön az albinó néger, már több-
ször is megjelent — még írásban is, nálam is — és beint. Nyúlszemei pislákolnak, fehér botjáról kréta-
por száll. Hangja bukdácsol felém, mintha mankón jönne. Isztambulban a hagymatornyok egyike 
alatt, a teázóban, volt egyszer két ily átlátszó testvér. Mint két szemgolyó ugráltak ott, hajuk vakított 
és mi (kik sokkal, de sokkal messzebbre készültünk) kormos/kormozott üvegekre gondoltunk, me-
lyek mögül a ki tudja hanyadik napfogyatkozást lestük ki az iskolaudvarban, egy nagy történelmi 
pillanatban. 

A villamos már elindult uram, a busz már régóta berreg, a hajóról behúzták a pallót, de bármikor 
eljöhet, mi szívesen látjuk. Segítünk magán, hisz olyan jó felebarátnak lenni, olyan jó hasznosnak tudni 
önmagunk. 

És már számolom a lépcs őfokokat, lefelé megyek, tűvel szúrták át a lábam, a lépésben szikra a fáj-
dalom. Közben. nagy fehér madarakat látok, amint méltóságteljesen húznak a part felé. Apró hullá-
mok gyöngye legyen az enyém. És nyugalma is,  ha van  olyan, itt a tenger tövében. 

Mellettem most oly sokan vannak, vállamat súrolja a tömeg, narancsszín ű  mosolyok még a sarok 
mögül is. Milyen jó nekem e látványos világban bambuszokkal a kezemben, melyek sercegve szórják 
őseink nyomát. Pihék és pelyhek görögtüzében rám száll a csend és tétován, merengve befogad. Fel-
szántották legbelső  idegem. De azért állj őrt és jót a náladnál halandóbbakért is. 

És állok a Broadway közepén és nincs semmi, ami hazafelé húzna. A babákkal telerakott kirakatok 
előtt rendőrök néznek, finom aranykarikájuk fülükhöz simul, messzire csattan egy kiáltás, gurul a 
nevetés, oson az ének. Nyüzsögnek az éjszakában, lepkék mintájára röppennek szét. Hasított vászon-
ból van az ingem, sok mindent kibír. 

Kedves uram, redőnyünk már a földig ér. Árnyék borítja világunk. Majd máskor kérem, ha a ts-
kék csúcsain megvillan a fény. 

Nem hagy békén aszó — felelni, magyarázni, vállalni azonban már nincs er бm. 
A kirakatokat nézegetem, ideges mozdulatokkal rángatóznak a tárgyak, régi könyvek a homály-

ban, vízzel kitömött babák szomorú szemét látom, csíkos szaxofon a sarokban. Dallamosan fut az 
élet, körös-körül, ameddig a szem ellát. 

A sohóban ejtőernyősök a falon. szépen-kifestett repül őkből szállanak alá. Csak sohasem érnek 
földet. A másik épületen, a másik falon hatalmas gombák n őnek. A galériákba liftek visznek, a WC-
ben hatalmas tükör és egyszerre rámnevet az arcom. Hideg van. Melegedni kellene valahol. 

A másik szobában valaki gépel. Pattogva születik valami. Bontakozik esend ő  gondolatunk, szirmait 
próbálja a virág, feslik a mozdulat, hasad bennünk a tett. Köntösöm legyen egyszer a keleti utazó bá-
tor mosolya és összes mersze a havasok fölött. És ne izguljak az elszórt hamvakért. Utolsó kívánsá-
gom legyen az enyém. Végrendeletem az ágyam fölött, szemem sarkában árulkodó folt: magam va-
gyok utolsó soromban is. 

Hajunkat borozlja a szél. Következ ő  állomásunk a közelben van. Tavirózsák szirmaiból főzzük ma 
esti teánkat, rózsafüzérrel a tenyerünk alatt. Harangok kondulnak szélitatta bánatunk medre tö-
vében. 

Betonmeder a Sohóban, az ejt őernyőkkel telepettyezett falak között. Újra és újra új utak és kapuk 
sora vár ránk; újra és újra csikorog a zár; újra és újra fehérbe fagy az arcunk. ❑ 
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HA MEGSZ Ű NÜNK UTAZNI 
Azzá leszünk , amiben hiszünk, 

annyira , amennyire hisszük. 
EGY SZUFI DAL PARAFRÁZISA 

VÍZÉRT MEGY a víz a vízhez — mi az? 
Légy itt, ahol vagy, és légy az,. ami vagy. Nincs máshol, 

és nincs más. Az az. 
Lám, én kereslek Téged, nagyon kereslek, s emiatt fenn-

áll a veszély, hogy nem talállak meg. Téged keresve, el ő-
idézem távollétedet. Akit keresek, a keresetlenben van —
mi az? Az az, hogy nem a hat okos testvér örökli a király-
ságot, hanem a bolondos hetedik. Az az. 

A legmesszebb a közelség van, a legelérhetetlenebb az, 
ami már a tiéd. Nincs messzebb és nincs nehezebb. Az az. 

Nézd csak a vizet, amely nem tudván, hogy víz, szomja- 
san vízhez megy. A mi az az az ami. Sem kérdés, sem fele- 
let: az az. 

...IGEN, A VÉGKIFEJLETET MÁR MOST ISMEREM. 
De képtelen vagyok felhagyni a kísérlettel, hogy megvál-
toztassam. Tudom, hogy nem fogom megváltoztatni. Tu-
dom, hogy megkísérlem. Erőfeszítésem tüzéb ől aztán, föl-
száll valami füst, amit az emberek úgy hívnak, hogy szép-
ség. Ez az egész. Ezért a füstért elegyedek bele most hát az 
írás dolgába. 

Mindazt, amit meg szeretnék tudni, valaha már tudtam, 
és elfeledtem. Azt hiszem, a legjobban kezdetben tudtam. 
Úgy, ahogy a virág ismeri egész fejl ődését ;  és a percet, 
amikor kinyitja majd szirmait. Az egész további élet, a 
verselés pedig nem más, mint harc az emlékezésért: ho-
gyan kell kinyitni a szirmokét, hogyan kell azzá lenned, 
ami vagy. És a végén, hacsak vissza nem tántorít a kín, 
lehet, hogy újra áthat majd a kezdet, és virággá leszek, 
amely tudja, amit tudnia kell. De ennél a kiindulópontnál 
tovább nem juthatok. Ezért mondom: a végkifejletet már 
most ismerem. 

Ebbő l a metsző  kínból, feledés és emlékezés e csatájából 
azonban valami hozzáadódik a világhoz. Ett ől a valamitő l  

a világ elbizonytalanodik, könnybe lábad a szeme, tüsszent 
valahol a gyógyulás vagy a betegség útján. Aztán valami 
szél támad, barázda a tengerben, de mindenképp olyasva-
lami, ami egy pillanatra nem hagy nyugtot. S amikor a 
nyugtalanság már elvonult, az emberek fellélegeznek, és 
azt mondják: szép volt. Ám amíg tart, gy űlölik, és hátat 
fordítanak neki. Áh, a szépség egy szerencsésen átvészelt, 
esaknem végzetes katasztrófa emlékm űve. 

És most engedjék meg nekem e mondatokban azt, amit 
megengednek a versekben. Ugyanazt a hitet, ugyanazt a 
hitetlenséget. A költők úgy viselkednek a versben, mint 
egy kihalófélben levő  faj a rezervátumban: engedéllyel 
őrjöngenék. Ám ha netán átlépik a határt, és a mondatok 
termőföldjén vadulnak el, mindenki megütközik, s őt mél-
tatlankodik. „Most már elég a hülyeségb ő l", szólnak, és 
kitűzik az útjelző  táblát, amely mérsékeltebb iramot ta-
nácsol.' 

A költő  arra hivatott, hogy megingasson egy világot, 
amely nélküle befejezett lenne (tökéletességében, vélik 
egyesek). Lehet, hogy teljes sötétségben. Lehet, hogy 
eszményi fényességben.'- Mindegy. A költő  itt van, és a vi- 

De hiszen mindenki tudja, hogy a prózai gondolkodás nem ugyanaz, mint 
a próza, és hogy a költészet nem azonos a verssel; s őt , hogy a prózai 
gondolat versbe szedhető , a költemény pedig prózába foglalható. Olyan 
jól tudja ezt mindenki, hogy már гé óta nem akad csodabogár aki 
éppen erгöl .szeretne minket meggyđzni . Es mégis, mily kegyetlenül szakít-
ja meg líráját a költő , amikor átlép a nem -versekbe ! Egyszeriben hogy le-
mond azokról az indítékokról , melyekben mint poéta hisz! Mennyire 
megrémül saját gondolatainak (ős)e гedetiségétő l , amikor nem nyújt 
számára biztonságot a rezervátum ! Az sem segít rajta, hogy „költ ő ien" 
írja a prózát : hisz most már a szemléletnek egy más logikáját vallja, a 
dolgokat másképpen hozza kapcsolatba , az események jelzéseit más-
képpen olvassa — s így oly mértékben lesz idegen önmagától , mintha 
a neve nem egy, hanem két személyt takarna. És nem akad különc, akinek 
ez különös volna . Az ilyen aztán vegye elđ  saját verseit , és írja át azt 
amiben azok hisznek (vagy azt amiben nem hisznek ) az úgynevezett 
tiszta értelem nyelvére, — és a legközvetlenebb ellentmondásba kerül 
onmagával , és a „tiszta értelemmel " is! Hányszor cáfoltam így meg 
magamat — szégyen -gyalázat — éppen a költészetről írva: mert miközben 
a költészetről írtam , megszüntem költő  lenni. 

'- Ha ezt egyáltalán meg lehet állapítani : mezt ki tudná bebizonyítani, hogy 
Ádám Éva nélkül sötétségben élt; fényességben élt? 



 

lág többé nem tökéletes, duzzadni kezd, akár a vajúdó 
nő  hasa, és, ó, minél jobban fáj nekünk, annál terméke 
nyebb a teljesség létrejötte. A részvétel mércéje a fájda-
lom. Belőle, a fájdalmunkból valaki kutat fúr, befejezi a 
megkezdett képet, földrészeket alakít át, megváltoztatja 
a Föld tengelyének elhajlását. És a kígyót újra meg újra 
a paradicsomba engedi. S vajon mi mást tehet a kígyó 
a földi mennyországban, mintsem hogy fölfelé tolja a vilá-
got, mert oda azért férk őzhetett be, hogy egy túlérett ter-
més újra elindulhasson messzi útjára a rügy felé. Vajon mi 
mást tehet a költő , mintsem hogy verssel gyötri az ártatlan 
világot, a verssel, amely szenvedést és ébredést hoz, és örö-
kös ellenkezést istennel? 

Engedjék tehát meg nekem mondataimban azt, amit me-
gengednek a versekben: hogy boldogan megjelenítsem tö-
rékeny feledésemet: mindannak feledését, ami nem az az 
elsődleges igazság, amellyel a virág kinyitja szirmait. 

A dolgok mélye a borzongással rokon mer ő  gyönyör. A 
legközönségesebb kavics is őrületbe kergethet, miközben 
azt sem tudod, vajon szétmorzsolódsz vagy fölmagaszto-
sulsz. Iszonytató a pezsgés mindenben, tombolva élnek 
a tárgyak, akkora hévvel, ami felperzsel, amint felismered. 
Az egyetlen halottak ebben a mindenségben mi vagyunk: 
maszatok a kristály der űjében. 

Ne kérdezz tőlem semmit, ne nézz rám oly vakon: a sza-
vak köztünk akár a köd. Kedves szavak, mennyire gy ű-
löllek benneteket! Öt, hat, hét érzékszervével az ember 
téremtett titeket, hogy megnevezhesse velük a maga ötré-
tű , a maga hétrét ű  világát. Am ha ez a lény ama nyolcadik 
érzék valóságába lép át, akkor a szavak csak tönkretehetik 
ugyanennek a valóságnak a reinkarnálására tett kés őbbi 
kísérletét. Mert „dolgavégezetlenül tér vissza onnan a 
szó"3 . S akkor aztán csak dadoghat, mint a részeg, vagy a 
kába, csak ujjonghat, mint Kozmikus Tin: „Szárnyakat! 
Szárnyakat!", vagy csupán hortyoghat, akár az ősi védők 
szomától° megrészegült dalnoka: „Aj, haj, részeg va-
gyok!". 

S ha már nem tudok hallgatni, akkor legalább mesélek: 
mámo*os bohóságokat, tréfákat, talányokat. Ide hallgass, 
felejtsd el mindazt, amire tanítottak, mert medd ő  képle-
tekre, élettelen tényekre tanítottak, pedig kezdett ől fogva 
benned rejlik minden valós tudás. Tudás olyan dolgokról, 
melyeket megismerhetetleneknek véltél, és nemtudás 
mindarról, amirő l azt hitted, világos. Ne távolodj el hát 
a választól, amelyet sohasem kellett tanulnod, de amelynek 
most, ím, meg kell tanulnod újra hinni, idegen gondolatok 
tetemei alól kiásni. Hallgass ide, és felejtsd el arád zúdí-
tott, tanult ostobaságok özönét, s emlékezz vissza arra, 
amit már tudsz. Mekkora er őfeszítésbe és összpontosítás-
ba kerül a kifelé fordult mozgás befelé fordítása, š e 
szokatlan irányban mily kínos, mily nehézkes a haladás! 

Amit veled együtt igyekszem felfogni, túlságosan is egy-
szerű , olyannyira, hogy talán fel sem fogható. Ezért szövök 
bonyolultabb mesevilágot, ezért rajzolok t űzmadarat Ma-
nipur, a kincses város irányába. Játék ez mind, hogy ját-
szani kezdhessen az elme és a képzelet, hogy játék közben 
játszi könnyedséggel ismeretlen tájra tévedjenek, s ott 
azzá legyenek, amirő l elmélkednek, amirő l ábrándoznak. 

Ezért építem hát Manipurt, a város-kincset, s vipera-
árokkal övezem körül, és az árok fölött, ni, halott hollók-
ból híd röpül. Így építem Manipurt, szül őföldemet elérhe-
tetlenségből és beláthatatlanságból. És még aranyterm ő  
vérfát ültetek a cserebogaraknak, gyapjaslepkéknek csa-
pok lakomát. Ősök csontjaiban, messzi utódok ajkain iker-
testvéri ügyben oszlok meg: hogy az egyik végén tudós, kal-
deuszi könyveket írjak, a másikon pedig, a homok alól 
szedjem ki, és kínok közt olvassam őket. Ej, amit keresek, 
nagyon is leplezetlen ahhoz, hogy elrejteni lehessen, hogy 
felfedezni lehessen, hogy megszerezni, elveszíteni lehes-
sen. Ej, amit keresek, amit keresel... nem lehet azt elven-
ni, nem lehet meglátni, nem lehet megérteni: de azzá lehet 
lenni. 

A mész fehér, vak bevonata alatt van egy hatalmas, ele-
ven freskó; ismeretlen látvány. Nem mondom azt, hogy 
„régóta" ott van, vagy hogy „fokozatosan jött létre". Mert 
az ő  ideje nem az én időm, az én mércéimmel nem mér- 

 

hető . De a látványa az, ami szüntelenül a megszabadításá-
ra ösztönöz. Az írás kísérlet a mészréteg feltörésére. Ami 
először felbukkan, nem lesz kivehet ő , és nem is fog minket 
megvilágosítani: nem fogjuk felismerni, hogy ez a kép ele-
jéhez vagy a közepéhez tartozik-e, hogy egy tömegjelenet 
részlete, vagy elveszett szín csupán, esetleg egy magá-
nyos alak vagy egy kietlen táj töredéke-e. Fogalmunk sincs, 
hogy mi van a máz alatt! Mekkora bátorság folytatni a ka-
parást! Mert „sokan vannak, kik rajta vesztek a mi mun-
kánkon". 5  A félelem attól, hogy még nem vagyunk méltóak 
a ránk váró felfedezésre. Hogy fel ne perzseljen bennünket 
az iszonyattal rokon tiszta öröm. 

Még két-három ujjnyi freskó, és kimerülten rogyunk ösz-
sze. Még két-három fényév a masztaba gyomrában, a fá-
raó kincse nyomán, és akkor a kép megszabadított töredé-
két egy kisméretű  vászonra feszítjük. Mert képes-e az em-
ber meglátni teljes önmagát, és utána tovább élni? 

     

  

A szótalan nyelv 
Nem érdemlem meg, hogy higgyetek nekem, 

amíg újra azzá nem leszek, amit énekelek. 

HARMINCHÉT ESZTENDEJE, hogy megszülettem. Va-
jon a születésem a kezdet, amelyet felidézni igyekszek? 
Ha nem az, akkor mindenképpen fordulópont az életem-
ben: a pillanat, amikor pálcát tört fölöttem az örökkévaló-
ság ítélőszéke. Ettől kezdve lettem b űnös, aki hol gyor-
sabban, hol lassabban halad b űnhődése felé. 

Eleinte csodálatos volt minden. A tárgyak olyan össz-
hangban éltek velem, mint soha kés őbb. Minden egyes el ő-
ször megpillantott forma „felzengett". Ez a hang, mely a 
fülembe hatolt, még mielőtt a felnőttek tudatták volna 
velem az ismeretlen valami nevét, megmaradt mint a tárgy 
titkos neve, jelhang, melyre ő , a tárgy, jelentkezett nekem. 
Mint bőr az arccal, úgy olvadt egybe a tárgy külsejével. 
Igen, minden tárgynak megvolt a maga helyettesíthetetlen 
kinézete, a maga egyedülálló kicsengése: nem lehetett 
megtéveszteni idegen elnevezéssel. ' 

Mostanában azon gondolkodom, hogy akkoriban a tár-
gyak miért árulták el nekem az igazi neveiket. Talán 
azért, mert vakon hittem nekik. Akkoron még idegenked-
tem a feln őtt-hangoktól, a nem-anyanyelv szavaitól; a 
nyelvtő l, melyet „használsz", de nem beszélsz. Élvezettel 
figyeltem a tárgyakat, ahogyan sebbel-lobbal magukra kap-
ták burkaikat, amint valami illetlen, feln őtt-kifejezés érin-
tette őket, majd azon nyomban, repesve, kimondtam az 
igazi szót, azt az anyait, amit ől a formák feloldódtak, és a 
házukba tessékeltek fenséges rokonaik közé. 

Nem tudom, hogy mikor kezdtünk elidegenülni egy-
mástól. Ahogyan nőttem, a hangok úgy csitultak el. Válami 
megriasztotta őket: mindinkább serdülő  botfülűségem, 
amely fokozatosan beavatott a felnőttek süket világába. 
Nem tudom, hogy mindezt akkor észrevettem-e, de a tár-
gyak kétségkívül jól tudták, hogy mi történik. Azt a bizo-
nyos nem-anyanyelvet kezdtem mindjobban elsajátítani. 
Büntetésül a szótalan nyelv egy napon elhagyott. Elillant, s 
engem az üvegerdő  süket kalauzára hagyott. De a dalla-
mát, azt sehogyan sem tudom elfeledni: a verseimmel 
utánozom. Ő  meg, a sértődött szirén, néha-néha a kacaját 
adja vissza nekem. 

Harmatcsizmában futkostam a pirkadati füvön, mint 
hang a szimfóniában. Zengő  birodalmamról senkit sem 
kérdeztem. Úgy tűnik, egészen bizonyosan tudtam, hogy 
senki más nem hallhatja azt, amit én hallok. Aztán meg 
nem is volt itt semmi olyan elégtelen, hogy kérdéssel 
legyen megalázva. S mindemellett, a többi ilyen korú 
gyerekhez hasonlóan, még nem sajátítottam el a szül ő i 
hangok idegen nyelvre való fordításának szomorú ké-
pességét. 

Itt-ott megtörtént, hogy önkéntelenül is, talán a b őség 
nyomása alatt, ki-kibuktak bel őlem bizonyos túlságosan is 
tolakodó ritmusok; ilyenkor a feln őttek meglepetten ve-
tették rám aggödó tekintetüket. Emlékszem, így volt ez 
azzal a tányérdísszel is, Park Gradac villájának barokk 
stílusú ebédlőjében. Klasszikus meisseni díszítés volt az, 

      

 

' Jadzsut=-véda. 

   

       

         

 

' Az azonos nevű  növény nedve; Indiában istenségként tisztelik. A hal-
hatatlanság nedűje ez, a szent részegség szimbóluma. 
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növényi motívumokkal. A figurák négynegyedes ritmusban 
voltak elrendezve a tányér peremén: hagymagumó, virág, 
ugyanez a virág fejjel lefelé, és egy szív alakú levél. Az 
alakzatok mindegyike hangjával, mozgásával, hangulatával 
é эΡ látványával minduntalan kijárt önmagából. Hallottam az 
első  motívumot, amint lomhán, mogorva vontatottsággal 
ejti ki, hogy hamma, majd egy idősebb, kedvetlenül hány-
kolódó, kövér asszonyság képévé alakul át, aki szórako-
zottan valami gyermekkérdésre válaszolgat; a szemében 
ingerültség, mintha törné a lábát a cip ő . A másik figura, a 
naiv virág, egyszerre megszakítja a lomha komorságot, 
látványa a zuhatag friss der űjével elevenedik meg a látó-
körben; szirmokkal teli szájából csilingel ő  kacagás vissz-
hangzik: ő  a vidámka. Utána felkiáltójel. Azután mere-
deken ereszkedik alá az aggódó anyai tekintet, egy sovány, 
gótikus arc, amely alig képes megakadályozni az apró, 
gömbölyded arcú kislány pajkosan dacos távozását; ugrál, 
hadonászik a kerekded arc; morisz, morisz, szól a gondter-
helt alt, ovalencia ! — ujjong az apró gyermekarc. Szelíden 
zárja a kis tételt anyu barátn őjének az álla. Nyaranta 
látogat meg bennünket ez a nénike, és a képzeletnek mind 
e játékára késztet: je-, jer — mondja ő  simán, pont és 
vessző  nélkül. Arcéle valahonnan a Stradun hátteréb ő l néz 
felém. Gycrs ritmusban áramlottak e hangok: hamma, vi-
dámka!, morisz, morisz, ovalencia!, jer, jer. 

Ebéd és vacsora közben a fejemben futkároztak ezek az 
akcentusok és kísérőik, és forgatták a kék meissenit a sár 
ga damaszton. Amikor túlságosan elburjánzottak, „ereget-
ni" kezdtem őket kifelé. „Van ebben valami", szólalt meg 
apám, m=.közben saját tányérjának díszítését szemlélgette. 

Mindenüttlevó, ó, jaj, jaj! 
Mert átlyukasztott füleden át 
lassan szivárgok a csöndbe. 6 

Abban a nyaralóban, ott a gradaci lejtőn, lényem hatá- 
ra úgy ingadozott, akár a felhő  széle. Mágikus tűzgyűrű  
volt, mely még senkit sem zár körül. Még senki voltam. 
Még nem volt testem. Ha fűben hevertem, fű  voltam, s ten-
ger, amikor a tengerben úsztam. Kicsiny Szigfridek hadai 
lépkedték át minduntalan a választóvonalat köztem és a vi-
lág;között. 

Kedvemre kószálhattam a -növények zöld alagsoraiban, 
illat-, és árnyékköntösbe, füstgúnyába bújhattam; mintha 
rám öntötték volna őket, úgy illett rám valamennyi — sok-
kal jobban az emberbőrnél, amit rámhúztak később. 

Nem tudom, mikor állt le a mágikus gy űrű , mikor ma-
radt éghez szegezve a felh ő , s mikor merevedtek körém 
a szögeslángok. Kívül, a dróton túl, ottragadtak a virá-
gok, a hullámok, a hangok ingái a szélben. S csak két sze-
met kaptam, csak két fület, két orrlyukat, és szavakat, 
egy maréknyi szót. Azel őtt meg teljes egészemben szem 
voltam, amellyel maga a látás látott, mindenestül orr, 
amellyel maga a szaglás szagolt, és ott volt nekem a hall-
gatás, a merő  egyetértés. Es így lettem sz űk bőrömmel 
gúzsba kötve, fejem búbjáig begombolva; narkotizált beteg 
a műtőasztalon, beteg, kiben minden elaludt, csak a fáj-
dalom nem. Belém építve, mint toronyba az óra, a fáj-
dalom ütötte a perceket: tompa jelzéseivel mér ője lett haj-
naltalanságomnak, sötét Káli' századainak. 

Nem tudom, hogy mindez mikor következett be, azaz 
mikor történt. Fokozatosan, mint az alma héjában a piros 
meg a sárga szín. Csupán bekövetkezett, történt, és tör-
ténik most is. Tanú rá a szótalanság birodalmába való visz-
szavágyódásom. Tanúk rá a szavak, melyek másról sem 
szólnak, csak e visszatérésről. Semmi más nem érdekel. 
Semmi mást nem szeretek. 

Ezért futok oly jánuszi léptekkel a szépség után: feléje, 
tőle el, feléje, tőle el. Mert a szépség az, ami elülteti a visz-
szatérés reményét, és nyomban ki is tépi. Ezért oly ellenáll-
hatatlan, ezért oly kegyetlen. A szabadság világából fel- 

Ez a könyv a Gyémánthang keresztmetszete . Az élmények itt a Tđ le 
való távolságtól függően csoportosulnak . A:  mostani írás , és a 14 évvel 
ezelött íl vers (Poezija, 1956 ), egyformán közel állnak Hozzá. 

Оsi anyaistennő  (Siva isten felesége ). A szakrális bráhmani id ő-elmélet-
ben róla nevezték el az utolsó földi korszakot , a Káli jugót . A juga-ciklus 
négy jugóból, földi korszakból áll. Az elsó a Szatja- vagy Krita fuga, az 
„aranykor ". Az utána Кбvetkezđ  két korszakban , a Tréta- , és a Dvápaгa-
jugában fokozatos tudatelsötétedés valósul meg, hogy aztán az utolsó-
ban, a Káli-jugóban, beálljon az „üres " vagy „sötét " kor, a „Vaskor-
szak". Ez a négy korszak szabályosan váltja fel egymást egy-egy ciklu- 
son belül. 

bukkan egy arc, a szépség, és egészen közel, őrjítően közel 
jön a tűz-sövényhez, rátámaszkodik, s rád nevet, aztán 
szétrebben a mezőn, a pitypang nyomában, a pitypang 
nyomában .. . 

Hogyan kövessem? Innen a m űtőasztalról, a kialudt 
fényszórók alól, elernyedt végtagokkal, s tehetetlenül éber 
fájdalommal. Hogyan? Hányszor kell még, ó, a bonckés-
nek beavatkoznia, mire a pitypang képét újra megérdem-
lem... a százszoros fejet, mely a mez őn minden szár fölött 
szertefutva él, fölötte még önnön súlyától megszabadított 
szárának is. 

~ 

A hallgatásról, szavakkal 

A hegy mögött a hallgatás sárkánya lélegzik. 
Felénk e lélegzés parazsa és korma hull: a szó. 

VESZEDELMES KÖZELSÉGBE, a hallgatás közelébe 
kísért el aszó. Nem emlékszem arra, mikor éreztem el ő-
ször, hogy megtorpant, mintha a mennyk ő  vágott volna be-
lé. A vezető  meghátrálása volt ez, a vezet őé, aki birodal-
mának végső  határáig kíséri a vándort, és ott így szól hoz 
zá: „Megérkeztünk a világ végére. Itt a semmi pusztasága 
kezdődik, ahol az én hatalmam megsz űnik." Pedig dicső  
meg nem hátrálásokat reméltem, egy végtelen birodalmat, 
amely mögött nincsenek többé kezdetek. 

Szóval, nem tudom, hogy mikor éreztem el őször a Sem-
mi érintését ott, ahol el őtte a szó érintett, érintésével han-
goztatva nekem a Valamit. Azt hiszem, hogy ez még Zág-
rábban volt; azt hiszem, hogy ez még a verselés kezdetén 
volt; olyannyira régen volt, hogy immár nem is emlékszem, 
mikor. Lehet, hogy nem is volt, lehet, hogy csak van, és 
most az ébredés e pillanata visszapergeti a maga bizony-
talan kis történetét. Mindegy. 

Sokkalta bizonyosabb ennél, hogy a Semmi megérinthe-
tő , és hogy érintése legalább annyira valós, mint a Vala-
mié. Sőt: hogy a Semmi túloldalán léteznek nemlétfokoza-
tok: hogy nyilvánvalóak létezésének törvényei, érzékel-
hetők tulajdonságai, állapotai. Hogy nagyon is sajátosak 
semmiségei. Csak a Semmivel való érintkezéshez nagyobb 
összpontosításra, nagyobb türelemre van szükség, mint 
amekkorával én abban az ellen őrizhetetlen kezdetben ren-
delkeztem. 

Igen, lehet nagyon, de nagyon-nagyon nemlétezni, és le-
het még ennél is irdatlanabbul, és lehet egészen halová-
nyan. 

Lehet, hogy az imént volt ez, a balkonon, a vörös lám-
pafény alatt; az imént, beteg gyermekem ágyánál; az imént 
a buszmegállóban. És lehet, hogy hajdanán, mint ahogyan 
az imént gondoltam, oly hitetlenül. De mi is volt ez? ez az 
imént? ez a hajdanán? 

A vers omlott vissza a torkomba, visszakozásra kény-
szerülve, súlyosan, és halálosan, akár egy sírhalom. Err ő l 
szólaltunk meg az első  napon, és máris eljutottunk ahhoz 
a határvershez, amely elnyeli önmagát, és amely néma-
sággá változtatja a beszéd, és reményeinek terét. Az tör-
tént, hogy többé semmit sem tudtam; semmihez sem értet-
tem; semmit sem éreztem; hogy nagy-nagy süketség, nagy-
nagy némaság kerekedett. 

Aztán lassan, észrevétlenül, a dolgok e nagy süketségé-
ben-némaságában érzékelni kezdtem , a Semmit. Tekint-
gettem körbe-körbe, fel és alá, el őre és hátra: láttam, 
hogy egyik határpórusán át az ellenkozmosz szippantott 
magába. Láttam, hogy a választóvonal túloldalán arany-
nyal behintett türkizszél rezeg; rezeg, akár a madár, amint 
a tükör mélyébe vész. Aztán láttam a helyet, ahol még az 
előbb két kisfiú édesanyja voltam: madártalan szárnyalás-
ra emlékeztetett. És láttam, hogy az enyém most e nem-vi-
lág minden kincse. Viszonzásul csak egyik nélkülözhet ő  
önmagamat kérték, csupán azt, amelyik a szavakon át lé-
tesül. A tükör túloldaláról suttogás hallatszott: kérik, hogy 
mondjál le á legemberibbről magadban: a beszédről. O, 
gyű löletes szavak, mennyire imádtalak e percben titeket!! 
A búcsú percében, a percben, amikor „dolgavégezetlenül 
igyekeztek visszafelé", az els ő  arra járó ajkakban rágal-
mazva engemet. 

A nemlét eleinte nem fájt, de nem is esett jól. Azután 
lassan, észrevétlenül, bizonytalan érzékszerveim meg-meg- 
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tapintották a sötétség színeit. A hallgatáson belül minden-
féle némaságok mozgolódtak: érdesek, ragyogóak, el nem 
hallgatottak, mélyek, mint a kút, és bajkever ők, akár a sza-
vak. A tükör túloldalán megfeleltek nekik az évek, amikor 
nem írtam; amikor ezerféleképpen, amikor tehetetlenül, 
amikor pompásan, amikor vérszegényen, amikor teljes 
erővel nem írtam. 

No, de függetlenül sokszori semmit-hallgatásaimtól, és 
zsenge nemlétezéseimtől, és attól, hogy gyakorta voltam 
olvashatatlanul és félreérthet ően szótlan, mégiscsak bölcs 
évek voltak ezek. Bölcsek, mint a bölcs szó, amely inkább 
elakad, mintsem hogy hazudjon vagy ostobán szóljon. És 
így minden sajnálkozás nélkül hánytam sz űz leányaimat a 
hallgatás hatalmas urának torkába: mind egy szálig, költe-
ményt költemény után. Cserébe megájándékozott mind-
azzal , amit a beszéd kertjeibe nem ültethettem át. 

Ezt az egyezséget a sárkánnyal valószínűleg az imént 
kötöttem; de a teljesítése visszafelé folyik, rég múlt napok 
útján. Régen, mind régebben, mondogatták még azok a 
legkevésbé ambiciózusak is a társaim közül: „Az írás olyan, 
mint bármi más munka. És ugyanazzal a kockázattal is jár, 
mint akármelyik munka: hogy elszoksz t őle. Hogy berozs-
dásodik a tollad, összeszárad az ecseted, hogy az izmod 
satnyul el. Törni kell a jeget. Er őltetni kell." Csak hall-
gattam, hosszasan, értetlenül. Amikor a leggyöngébb vol-
tam, papírt és tollat ragadtam, abban reménykedtem, 
hogy társaimnak igaza van. De az egésznek csak keserű  
szájíz lett a vége, felemás; félbemaradt torzszülöttek koty-
valéka. S amikor megerősödtem egy kicsit, azonnal el is 
hallgattam. Távoli idők, kusza tartalmak: az ösztönök ideje, 
és nem a belátás kora. Minden odaadás, és hit nélkül 
áldoztam akkor; nem tudtam, hogy a nem-írás nagyon is 
tevékeny folyamat; hogy hallgatni nem annyi, mint pusz-
tán nem szólni, hogy a hallgatás átható ellenszólás — be-
széd az ellenkez ő leg telített médiumban. A hallgatás t űz, 
és kén, ó, még annál is több: sírdomb a feltámadás jegyé-
ben. 

Az iménttől kézdve, ím, nem hallgatok, az iménttő l 
kezdve, lám, megszólaltam: írok, mint soha el őbb. Az 
imént befejeződött a lemondás, az alku határideje lejárt. 
Az iméntig tartottak azok a távoli, azok a zavaros id ők, 
a kor, amelyben egyedül az eljövendő  szavak bizonyíthat= 
ták, hogy elő ttük is léteztem. S ő t: hogy érettük hallgattam. 
Sőt: hogy a fülükbe hallgattam. 

Sietve, lázasan írok. Semmit sem javítok, semmit sem 
toldok meg; írok, ölemben gyermekemmel, ajkaimon be-
szélgetés; írok, buszjegyre, újságszélre, szalvétára; folyta-
tom álmomban, nem szakítom meg séta közben. En, aki 
azelőtt annyi alkalmat mulasztottam el, és aki az id őt oly 
bőkezűen pazaroltam; sem alkalmakra, sem id őre többé 
nincs szükségem. Szavak, megannyi szó: az ajkakat kere-
sik, akár a csókok hosszú távollét után. 

És hallgatok. És az ellenkez ő  hajlatban hallgatok el, 
mert ez a fonák birodalom iránya: a bölcs ő  előjelével. 

„Objektívan szólva", a „munkafeltételeim" talán sosem 
voltak lehetetlenebbek, mint most. A hétköznapok kerék-
vágásai sohasem húztak ennyire széjjel, és sosem vettem 
őket észre kevésbé; azaz, sosem voltam nagyobb szenve-
déllyel a nem-tulajdonuk. 

Megannyi szó: az ajkakat keresik, akár a csókok hosszú 
távollét után; akár a csókok, melyek egy újabb, végs ő  
elválás lehetőségét sejtetik. 

Egy szulákkönnyű  reggelen 
VOLT IDŐ , amikor csak aít becsültem, amit fájdalommal 
értem el. Embereket, szavakat. Az ismeretlenben az egyet-
len ismerős irány a fájdalom volt. Vele fájdalmatlanabbul 
éreztem magam, mint akármely derültséggel. Vele magam-
nak éreztem magam. Noha vakon, kíméletlenül, szakadat-
lanul az örömöt kerestem. 

Azután, a Nílusból ittam tán, és feledni kezdtem régi hi-
temet. Egy szulákkönnyű  reggelen a felh őket fürkésztem 
Kairó felett: semmit sem tettek, hogy légiesek, hogy csen-
desek legyenek, hogy oszladozzanak a kékségben. Er ő l-
ködés nélkül, ellenállás nélkül, az egész csak: felh ő  lenni. 

Régi bizonyosságaim is így oszladoztak: akadály és fáj-
dalom nélkül. És minden, ami fájdalmatlanul surrant az 
életembe és ott idegenként érezte magát, könnyedén lett 
most saját legjobbom, egyetlen sajátom. 
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Valaha, valahogyan, magam sem tudom hogyan, minden 
görcs és lárma nélkül, kész verssorok, költemények hullot-
tak az ölembe. Az volt az érzésem, hogy nem a sajátjaim, 
hogy idegen lantról erednek, s rettegve vártam a napot, 
amikor majd megjelenik valódi gazdájuk. Idegenek voltak 
ezek a versek nekem, már csak azért is, mert nem egészen 
értettem őket. De hagytam, hadd maradjanak ilyenek, —
értelmetlenek nekem —, mert nem volt merszem változtatni 
rajtuk, mint ahogyan nem merészeltem volna idegen gon-
dolatot helytelenül idézni sem.$ 

Azon a felhőcsendes reggelen boldogan veszítettem el lá-
bam alól a talajt. Boldog voltam, én voltam, minden ok, 
minden erőlködés nélkül: ölelkezve magammal, mintha 
„hosszú idő  után idegen földről tért volna haza". 

Mit szeretnék megtudni? Mennyir; volt jogunk lázadni 
a korlátoltság, a lelketlenség, az üresfej űség és a semmit-
mondós ellen? Mennyire van jogunk ma (nekünk, vagy 
bárki másnak) lázadni, igen, mindeme rossz ellen? Vagy 
holnap", mennyire lesz erre holnap joga valakinek? (Erre 
a jogunkra tulajdonképpen a társadalom bátorít bennün-
ket, mert a társadalom önhittségében szereti, ha az egyén 
a társadalmi jót és rosszat sorsdönt őnek hiszi önmagára 
nézve.) 

Valamivel jobban bízva az ítélet igazságosságában, ki-
mondhatnám önmagamról: amolyan kigyomlálatlanul, 
nem volt jogom mások kertjét gyomlálgatni. Nincs jogunk 
másoknál kezdeni, miután mindenkinek természetesen 
adott, hogy önmagánál kezdje, hiszen ez hozzá a legkö-
zelebb fekvő , legképlékenyebb terület. S ha mindenki ne-
kifeszülne a sajátjának, a mások rosszasága mintegy ön-
magától múlna el. Amennyiben azt hisszük — mint ahogyan 
annak idején én is hittem —, hogy mások ágyását gyomlál-
gatva, valami módon a sajátunkat is gyomláljuk, akkor az 
legtöbbször nem más mint (ön)ámítás. Mert valami gaz el-
len küzdve, nem lettem egyre jobbá, hanem ellenkez őleg: 
ádázabb voltam a gazra, mint a gazságra, és ez nagyon-na-
gyon nagy gazság volt. 

Es a saját egészség-telenségünk, ha ölre megy egy másik 
egészség-telenséggel... akkor ezek egymást egész-tele-
nítik ki, csorbát ejtve, ráadásul a játék legkiválóbb sza-
bályain, közösen, szilajon. A mások gyarlósága, bármek-
kora is legyen az, mindaddig nem változtathatja a lovagi 
tornát holmi lovagiatlan ütlegeléssé, amíg játék közben 
meg nem dühödik a mi saját csonkaságunk. Hány el őkelő  
bájcsevegő , linkelő  és bajkeverő  lesi készen a soha meg 
nem érdemelt figyelmet, szenvedélyességet és id őt! Az 
ilyen tekintélyekből sö~em lesz hiány, mert a saját csalárd-
ságunk és hamisságunk megkerülése, vagy (a jobbik eset-
ben) a vele való leszámolás elodázásának szánalmas kény-
szerűsége szemlátomást táplálja, s őt hizlalja őket. 

Mit szeretnék megérteni? Mennyire nem volt jogunk tíz 
évvel ezelőtt?, mennyire nincs joguk a társaimnak ma?, 
mennyire nem lesz joguk holnap? Megkísérlem ezt meg-
érteni, megértve magát a Játékot és aranyszabályait. 

A legaranyabb szabálya, oly visszataszítóan vaskos pán-
célzatban, így hangzik: nincs jogod részt venni a játékban, 

" „S az, ki engem 
a lázongás és bénaság 
béklyójába vert, 
most gyötrelmemből merít, 
hogyy befejezze a világot." 

Tizenkilenc éves voltam, és nem tudtam „honnan" ez nekem. Magam-
ban a vállamat vonogattam , zavarodottan , és hüvösen a vers iránt, de an-
nál kevésbé volt közömbös számomra a tény, hogy e tojást idegen ma-
dár tojta . Még csak halvány sejtelmem sem volt a strófa tartalmáról. 
Attól tartottam, hogy valaki megkérdezi t őlem. Aztán óvatosan, nagyon 
bizonytalanul , mutogatni kezdtem másoknak . És hogy a dolog még bo-
nyolultabb legyen , ezek a mások megdicsérték , még mások meg tovább 
dicsérték , és így lett „antológiába ill ő". Ugyanazzal a h űvösségérzettel, 
és bűntudattal ; immár megszokva , hogy a sajátomnak nevezzem; csak azt 
nem, hogy a sajátomnak is tartsam, irodalmi estéken olvastam fel. Olyan 
volt, mint a gyermek , akiről csak az anyja tudja , hogy másé . És vártam, 
hogy jelentkezzen valaki, és elvigye azt, ami az övé. 

Senki sem jött . Később még sok ilyen „idegenséget " költöttem. Meg-
tanultam őket a „fájó sajátok" közé sorolni. Szétszórtam őket könyvek-
ben,igyekezvén elkendőzni bűnös eredetüket . Elkendőzni nem tudtam, 
de megszoktam őket. 

Senki sem jelentkezett . Semmiféle hang , sem külső , sem belső . Az-
után , a Nílusból ittam tán , és elbizonytalanodtam, vajon nem ismerek-e 
föl ezekben a fájdalmatlan csodabogarakban valami egészen egyszer űt, 
valami iszonyúan közelit : valamit , ami állandóan itt volt , és épp ezért 
láthatatlan : mint a saját szívem . A Nílusból ittam tán, és a levelek látnoki 
susogásában , a hajdanvolt versekben holtrészegen beszélni kezdtem. 
És azokkal az idegen versekkel ; a legenyémebbekkel , ölelkezni kezd-
tünk , mint akik újra egymásra leltek hosszú távollét után. 



ha túlságosan rabja vagy a játék céljainak, mert az olyan 
volna, mint még éretlen, őszi almával táplálkozni, meg-
annyi érett, nyári gyümölcs mellett. Vajon kinek nem vá-
sott a foga az ilyen távoli, el nem hozott gyümölcst ő l? Va-
jon kinek nem duzzasztotta a hasát a medd ő  asszony mag-
zata? 

A másddik szabály: nincs jogod „tevékenyen" páholni 
a rosszat (és síkra szállni a jóért), ha a gonosztev ők (tudni-
illik a jótevők) megszállottja vagy. Mert akkor megtörtén-
het, hogy két-három gonosztev őtő l nem látod a gonoszsá-
got; és hogy másfél jótev őt a tengernyi erény trónusára 
ültetsz. 

A harmadik szabály: ne add fel a játékot csak azért, mert 
hiábavaló. A te jó cselekedeted nem irthatja ki a rosszat, 
mert a rossz kiirthatatlan, csakúgy mint a jó; és vajon mi 
köze ennek a te jó cselekedetedhez? Némelyek egyszer űen 
azért nem adják föl, mert nem tudják, hogy lemondásuk 
jelentéktelen a játék szempontjából (jelent ős az ő  szem-
pontjukból). Mások nem adják föl mindezt tudván. Micso-
da különbség! Mert tudni, hogy nem tudsz, nem ugyan-
az, mint nem tudni. Vizet mondunk könnyelm űen annak is, 
aki itat, és annak is, aki fojtogat. 

Hát ... megszegtük már mindhárom szabályt, de meny-
nyire! 

Ne zárjatok össze közös névvel 
két oly ellentétes dolgot, 
mint a tűz-vész , és a tűz-hely 
VOLT ID ĆO, amikor mások komiszsága és gáncsoskodása 
ellen harcolva mindinkább megfeledkeztem arról, hogy ily 
módon nem számolok le a saját komiszságommal és ön-
gáncsoskodásommal. Akkoraírói nemzedékem egy ideigle-
nesen harcias társulatához való röpke és kifejezéstelen 
csatlakozásom idején, nemcsak hogy nem jelentem meg 
az..igazi küzdőtéren, hanem egyre nagyobb léleknyugalom-
mal hagytam, hogy ez a valótlan ellenség valódi vereségek 
okozója Legyen. 

A hatalmasok fajtája a legellenállóbb fajta, szinte el-
pusztíthatatlan; nincs azonban még egy olyan valaki, aki 
képtelenebb volna ellenállni a változásoknak, mint egy-egy 
ilyen hatalmas. És nem valami di čső  cselekedet célba venni 
őt, amíg még csak szembe sem néztünk derekasan az igazi 
ellenséggel: kemény, szívós, kisded önmagunkkal. Volt 
idő , amikor ezért vagy azért a „körülményeket" hibáztatva, 
kissé hittem az érvényességükben. Kissé jól is jött ez a hit 
nekem. Bár a körülményekbe vetett hittel elkezd ődik ural-
muk is fölöttünk: a körülmények csakis azért uralkodnak 
rajtunk, mert gondoljuk, hogy uralkodnak, és nem fordít-
va. 

De kényelmesebb volt hinni nekik, mint átlátni a szitán. 
Kényelmesebb volt a felel ősséget saját otthonunk elhanya-
goltságáért kivetni valahová a térbe, a lépcs őn túlra, mi-
nél messzebb, annál jobb. S végül nem hatottak kellemetle-
nül az adrenalin-szenzációk sem, amelyekt ől azokban a 
régi, szép, mindenkori id őkben zsibongott a gerincoszlop. 

Nem azt akarom mondani, de még gondolni sem, hogy 
gyakorolnunk kellene az egykedvűséget az események 
iránt. Hanem azt hiszem, s őt látom, élem: az eseményeket 
mindaddig lehetetlen igaz emberi mérték szerint alakítani 
vagy átalakítani, amíg elhisszük, hogy ezek, mármint ezek 
az események sorsdöntőik ránk nézve: azaz amíg azt hisz-
szük, hogy tőlük, ezektő l az eseményektő l, lényegesen 
jobb vagy rosszabb lesz nekünk: vagyis amíg túlságosan é г-
dekel bennünket az eseményekkel való foglalkozásunk 
végeredménye. 

Nem akarom azt mondani, de még gondolni sem, hogy 
meg kell bocsátani a rossznak. Csupán tudni kell, hogy hol 
van a rossz, és ott nem megbocsátani neki. 9  

Léteznek bizonyos automatizmusok, játékok, sportágak, amelyeket ag 
resszivitásunk teremtett , és agresszivitásunk fű t. Nem megbocsájtva nekik, 
— mondjuk beszüntetve , vagy valami módon mellőzve őket —, az agresz-
szivitást egy ujjnyival sem rövidítettük meg; s őt. Hát ha már képtele-
nek vagyunk feltenni a kérdést : „Miért vagyok agresszív ? Mitöl félek?", s 
e kérdést kíméletlenül követni , akkor még mindig jobb  „folytatni " ezeket 
a „belemenéseket "; igen, sokkal jobb, mint becsmérelni őket. 

Nem is fart pour fart ez, s még kevésbé közöny. Hanem 
a figyelem elmozdítása, és ráirányítása a lényegileg ese-
ményfakasztó forrásra. 

Volt idő , amikor alig-alig tudtam, hogy részt vehetek egy 
körülöttem folyó eseményben anélkül is, hogy függővé 
tenném magam az esemény végkifejletét ől. Ugy vettem 
részt akkor, ahogy tudtam: oda, valami várható csapás 
alá helyezkedve: megigézve általa, magamat adva neki, 
mintha értékesebb lenne holmi rút sikernél. Voltaképpen 
egyformán hitvány, egyformán rút volt mind a kett ő , mert 
túlzott jelentőséget tulajdonítottam nekik: nagyon is a 
tulajdonukká lettem ahhoz, hogy igazán részt vehettem 
volna abban, ami majd csak ezután hívja létre, teremti 
értékesekké őket! 

Mert, mondom, ali-alig tudtam akkor, hogyy másképpen 
is részt lehet venni a történelemben: anélkül, hogy azono 
sítanánk magunkat az „elértekkel". Egyszer űen csak részt 
venni, sem jutalmat, sem büntetést nem remélve. Abban 
az előbbi részvételben, vajon nem ismerhet ő-e fel a ház-- 
falat ropogtató t űzvész? És ez az utóbbi, hát nem a ház 
lakóit maga köré gy űjtő  tűzhely melege? 

Itt és most valószín ű leg leegyszerűsítem egyetlen „elkö-
telezettségem" korszakát. Mert nyilván már akkor is, pus-
kát fogva arra a halhatatlan arcra az automatikus l őtér-
r61 10 , jobban szerettem a célzást, mint a találatot. És nem 
volt különb nálam az a nekem oly kedves társaság sem: 
a küzdelem leginkább magáért a küzdelemért folyt, a veri 
ségtő l senki sem félt, olykor csak gy őzelem lehetősége kel-
tett ijedelmet. És valószín űleg már akkor meglehet ősen 
mindegy volt nekünk, hogy miféle rakomány nyomja a sze-
keret, melyet a kátyúból igyekeztünk kihúzni: virág, vagy 
szemét? (Azok a rakományok egyébként alattomban, és 
pimaszul váltogatják a nevüket.) Végül is nehéz meg-
ítélni, fő leg Kirké szigetéről, hogy akkoriban mi érde-
kelt bennünket jobban: a játék, vagy a játék végeredmé-
nye. De hát mindezt talán azért egyszeríísítem le, hogy kö-
rülhatárolhassak egy felhőt, egy történetet. 

Kinek lesz így egyáltalán mersze, kinek lesz joga az aré-
nába lépni? Hol vannak a mi prófétáink? S míg a prófé-
tára várunk, vajon mi mindent fogunk bevárni? Nem fog-e 
a vakság, és mindenféle csúfság ez id ő  alatt olyannyira 
elharapódzani, hogy a próféta más hazát választ? 

Ilyet csak egy rossz gondolati szokás kérdezhet, mely 
kizárólag a mások ütlegelését veszi tevékenységszámba. 
A leghevesebb csatározást az ember önmagával vívja, 
prófétává növekedése közben; még miel őtt dörögni kez-
dene, vagy sírva fakadna mások fölött. Nincs hát várako-
zás, nincs vesztegelés, miközben birokra kelünk a saját 
türelmetlenségünkkel, renyheségünkkel, felületességünk-
kel. Párbajra hívni a saját szellemi megvesztegethet ősé-
günket fontosabb és h ősiesebb cselekedet, mint megtá-
madni valami törékeny, mulandó hatalmast. Azonkívül 
ez az egyetlen olyan harc, amelyben a sikerre is megvan a 
lehetőség: az egyetlen lehet őség, az egyetlen valós sikerre. 

Világot változtató sikerre. ❑ 

Fordította CSÍK FERENC 

VESNA KRMPOTIĆ  1932-ben született Dubrovnikban. A Zágrábi Egye-
tem Bölcsészettudományi Karán diplomált pszichológia és angol nyelv 
szakon. Az indiai kormány ösztöndíjasaként két évet töltött Indiában, ahol 
a bengáli nyelvet és irodalmat tanulmányozta . Hosszabb ideig tartózkodott 
Egyiptomban, az Egyesült Államokban és Ghanában — ma Belgrádban él 
és dolgozik. Verseket , lírai prózát , drámákat , tanulmányokat ír, angol 
nyelvről fordít. 
Az itt közlésre kerül ő  írások a Gyémántfáraó (Prosvjeta, Zagreb 1981.) c. 
művéből valók . Az útleírás , az esszé , és helyenként az elbeszélés elemei-
nek különös keveréke ez a m ű , egy lírával át- meg átszőtt amalgám. Aho-
gyan ő  maga mondaná, ez a könyv szellemi önéletrajz , „ lélek-életrajz", 
melynek hangadói az ókori Egyiptom történelmére, mitológiájára, valamint 
az ősi indiai kultúrára való ráemlékezések. 

"' Az az arc azért van itt, hogy célpontul szolgáljon; de azért már nem, hogy 
végleg le is legyen terítve . Ha eltaláljuk ; ujjongunk ; új történelemköny-
vekbe írjuk a nagynapot , de luxe ünnepnappá léptetjük elő . De ni csak, 
még csak meg sem száradtak az aranybet űk , s az az arc, most már 
Arc, a lövölde automatizmusa által újra elénk szökken, éppúgy vigyo-
rogva , és derűsen mint minden halhatatlan . És a puskák újra megtöltőd-
nek. Mint ahogyan Vasko Popa mondaná, „véges-végtelen lehet ezt 
játszani". 

" És mikor volt, amikor nem így volt ? Mintha sohasem lettek volna a viH-
gon álomrablók és lélekevđk ! Mintha a szűkkeblűek valaha is a törté-
nelem folytán visszariadtak volna a jogtól, hogy köntöst szabjanak ránk! 
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LÉGY, LÉGYSZÁRNY 

A borongóvirágbót 
megszületik dédapa. 
Belő le pacsirta válik. 
Először lát legyet, 
s letépi a szárnyát. 

Roppant hegy 
terem, mikor e szárny 
a földre hull. 
Borongó hegység így 
keletkezik. 

Ugyan, miféle légy, 
miféle légyszárny. 
A legyek parányi csillagok, 
melyek a fiatal kecske 
leheletével érintkezve 
elhamvadnak. 

A majmok 
még nem láttak legye

zne elenése előtt 
de egykoron, a láng 	g1 
maguk is tojáshól 
keltek ki. 

KASTÉLY 
Megyek.  
És visszatérek a te 
földiepres kertjeidbe. 
A kastélyodba. 
Vészjósló, szépséges és sötétl

ő, 
Az ajtókon, 
Karvaly és karvaly, 

Őrök. A tornyokban. 
T

rombiták és kostülkök. 
És visszatérek. 

Megérkezem a te 
istállóidba és lakosztál 
Paripámat 	yaidba. A kin ćstárba. 
lakomaasztalodhoz engedem, 

A kutakat drágaságokkal töltöm 
Arnyasak és szárazak. 
Zuhanok. 

A nevetés lépcsőin lefelé. Palánkok nélkül. 

Repülakházának bennsejében. 

A NEVETÉS LÉPCSŐ I 

Az én dédapám. 
Tar koponyájú, 
csupa izom. 

A nevetése. 
Valamennyi megkésett fogat. 
És lidérces kocsi után. 
Még manapság is visszhangozik. 
Hét emelet mély pincében. 

És görög. 
Az izzadtságban fürd ő  lépcsőzeten. 

Nyálkás alagsorban. 
Alig néhány cseppnyi vér. 
Vagy könny. 

Az én dédapám. 
Felülmúlthatalan a lélegzésben. 
Kérlelhetetlen a bozótban 
és árkokban. 
Dobok srázával 
szívében. 

Kivételes rátermettség és tehetség 
megtestesülése. 



PADLÁSOK 

Megszólalok. 
A füst sű rűbb mint valaha. 
Érzem , az ujjaim növekszenek. 
Az egekig. 

Az ősidők a sötétség nyoszolyái. 
Vétkezik, aki az éjben fonákjáról 
álmodik. 
Aki nap' nélkül nem lát. 

Terméketlen marad, 
búzától s fiaktól megfosztatik. 

Ha nem szereted a padlásokat , inkább eredj. 

A pincékbe. 

A sötétben, a padláson, 
minden ; illatozik . Denevér és egér. 
Kukorica és keresztespók. 
Macska, füst és veréb. 
Minden  illatozik.  

A SZENVEDÉS KÚTJAI 

Eljöttem a kútig. 
S megálltam egy .‚anatra. 
Pillantásomat a vízen felejtettem. 
De nem a saját, 
hanem a'te tükörképedbe szerettem bele. 

Kutak, szenvedés kútjai.. 
Lidércűzötten. 
A pusztaság barátjává válok. 
Leugrom a meredélyr ől. 

_. A szeleket kérem könyörületért. 
A legyeket és madarakat, 
vigyenek magukkal útjaikra. 

Most távol vagyok. 
De egy helyett 
két kutat leltem. 
Visszatérés kútjai, mélyebbek mindeneknél. 

És bármikor hozzájuk lépek, 
meghajtva fejem, a vízbe tekintek, 
két kutat Iátok egyetlenben. 
S minél mélyebben, annál többet. 

És merülök, már világtalan vagyok. 

Fordította 

AZ ELKÖVETKEZ HANG 
Zabolázz meg, Hódíts és birtokolj. Csak siess, 

amíg háttal állok 

a fénynek. S arcom a sötétbe merül. 

Szárnyalói 

tüzes messzeségeknek, 

vértezzetek föl az éjszaka ellen. 
Ajándékozzatok nekem inget, 
inget kígyónak bőréből. 
És adományozzátok a zöngét, 
az elkövetkező  hang susogását. 

Zabolázz meg. Lódíts és birtokolj. 
Legyél ügyes és fürge, 
míg az elme kanyarulataiban 
a megbéklyózott őz felé közelítet. 

Valóságos erdeje 'zubog a vérnek. 
A lélegzeted fürd őzik benne. Tekintetét vesгtve menekül az őz .  

Elragadhatod mindenem. 
Vedd le tenyeredet a füledr ől, szólít a következő  hang. 

LANTOS LÁSZLÓ 

Sötét káprázat fészkében 
álomtojás. 
Számtalan fióka szül őotthona. 
Visszatérő  madársereg szállása. 

Visszatérő  seregek szállása. 

A padlások telisteli vannak 
huzattal és éggel. 
Telisteli mezőséggel és bocskorokkal. 
Megvetemedettekkel. 
Múlt nyarak hegyi ösvényeivel. 
A ládák szinültig. 
Elhagyatottan. 
Ali...  

Ki 
vinné még valaha magával e kosarakat, 
kosarakat és ládákat. 
Egyszerre. Valamennyit. 
És elindulna. Hová. 
Akárhova. 

Egyszer. 
Ha elindulok 
velem a macska is jönni fog. 
És a pók és az egér és a füst. 
S az illat feltör. 
Az egekig. 

19° 



Kontra Ferenc 

BOLDOG 
SZÜLETÉS- 
NAPOT, 
MARILYN! 
Magyar film készült néhány évvel ezelőtt ezzel a címmel, Eszter-
gályos Cecí lia játszotta a főszerepet , és még véletІenül sem akart 
hasonlítani a tragikus sorsú hajdani sztá тa . Az azonosítás azonban 
megkeriilhetetlen volt: a színes pokol újra meg újra kitermeli a 
maga marilynjeit . A jelenség őstípusa 1986-ban lenne hatvanéves. 
Boldog születésnapot , Marilyn! 

Annyi mindent összeírtak róla eddig ! Fontosat és kevésbé fon-
tosat . A szimbólummá válás az életébe kertit. Nem a szexuális 
forradalom szárnyain érkezett , ő  adott neki szárnyakat . „A szexua-
litás szimbóluma tárggyá válik , s én nem akarok tárgy lenni. 
Mégis : ha már valaminek a szimbólumává kell válnom, szíve 
sebben lennék a szex szimbóluma , mint bármi másé" - nyilatkozta 
egy alkalommal . Elérkezettnek látta az id őt az őszinteségre. 
Meztelensége nyomán nemcsak a dollár csengett újszer űen, ha-
nem az őszinteség is. Egy katonáknak készül ő  falinaptár aktja 
indította el a szimbólummá válás dtján 1949-ben. És az ördögi kör 
- a sors különös játéka folytán valamivel halála el őtt - szintén a 
meztelen szerepléssel zárult : a something's Got to Give című  be-
fejezetlen fihnjében ismét le kellett vetk őznie . Ma, amikor keve-
sebb szépséggel és tehetséggel megáldott színészn őcskék rend-
re levetkőznek , talán kevéssé érthető , hogy MM miért ütközött a 
negyvenes -ötvenes évek fordulóján pr űd falakba , alsóbb- és fel-
sőbbrendű  íїіűvészetet mereven kettéválasztó kritikai visszhangba. 
Képtelenségnek tartotta , hogy őt egyszer s mindenkorra a „buta 
szőke" skatulyájába gyömöszöljék . Nehéž feladat volt számára, hogy  

elfogadtassa magát a sokat próbált értelmiségi társadalommal, ahol 
az érzékiség és a szépség mellékes, kisstílű  kategóriák voltak. Ter-
mészetességével és romlatlan ösztönösségével hatott els ősorban. 
Eleinte csak egy új arc, egy új sz őkeség volt a sok közül, 1954 
szeptemberében azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a filmes szak-
ma a jövő  színésznőtípusának egyik lehetséges változatát látja 
benne . Billy Wilder rendező  a The seven Year Itch forgatásakor a 
következőket mondta : „Marilyn az , akit leginkább hús-vér szí-
nésznőnek neveznék. Ez pedig nagyon ritka dolog . Akikre visz-
szaemlékszem , azok közül csak Clara Bow, Jean Harlow és Rita 
Hayworth voltak hozzá hasonlóak . Az embernek az az érzése, 
hogy meg is érinthetné őket... De Marilyn mindig izgatott , zavart, 
nem bízik magában ... Vannak olyan indulatos pillanatai, amikor 
egészen kijön a sodrából; de mint rendez ő  úgy vélem , érdemes el-
tűrni ezeket , hogy együtt dolgozhassék vele az ember ." A szó-
ban forgó film George Axelrod azonos című  drámájából készült, 
és a szimbólummá válás fontos állomása lett , amihez nagy mér-
tékben hozzájárult a film egyik hatásos jelenete: Milton Krasner 
kameramanra ötlete volt , hogy MM lenge, fehér ruhájában éppen 
akkor sétáljon át a szell őzőnyílás rácsán , amikor alatta elrobog 
a földalatti vasúton a szerelvény , és a légnyomás fellibbenti a fe-
hér ruhát . Nagy sikert aratott a jelenet , amit a fotósok kedvéért 
többször is megismételtek . fgy vált az ötvenes évek egyik nép-
szerű  jelképévé , amely több képzőművészt is megihletett; az 
alkotások közül M . Cavella 1957 -ben készült festménye a legis-
mertebb. De említhetnénk ezzel kapcsolatban a Tommi cím ű  rock-
opera filmváltozatát is, ahol a felfújt szoknyás MM szobor alakot öl-
tött. És a hatalmas porcelánszobor - ugyancsak jelképes köriil-
mények között - cserepekre törött az érzékiség misztikus templo-
mi jelenetében. 

Пyen hamvasan egyszerű  és problémamentes csak egy tehet-
séges amatőr lehet , hangoztatta a filmkritika az 1953-as Niagara 
után . Lassú vonaton érkezett a siker , és eleinte igencsak gyér 
pénzfonást hozott . Annál több hordalékot : kisiklás felé csábító, 
túlhajtott életvitelt és érdek -szerelmeket . A csacska szőke, a 
felnőni képtelen tinédzser két számmal kisebb pulóverében va-
lójában mindig a biztonságot kereste . Úgy gondolta , hogy minden-
nek a dollár az egyeden záloga . A gyermekkor felhőien tisztasá-
gát és szabadságát azonban a pénz nem kárpótolhatta . Az ő  gyer-
mekkora valójában elmaradt , ezért tartott élete végéig . Valami-
ből mindig kimaradt . Mögötte kísértett néhány kitörölheteen em-
lék: két kéz a párnáéval könyörtelenül közelít kiságya felé, sze-
rencsére idejében sikerült felriadnia , megint csak ösztöne  men- 

Gladys Baker Ely, Marilyn édesanyja szellemi 
fogyatékos volt . A felvétel egy állami 
elmegyógyintézetben készült róla 1963-ban. Lánya 
halálának hire el sem jutott a tudatáig. 

New York, 1952 augusztusa . A Monkey Business címfa 
film forgatása után. 



tette meg, ezúttal a fulladástól, máskor pedig mostohaapja er ő-
szakoskodásától. Biztonságot áhított, és sohasem érezhette ma-
gát biztonságban. 

A film jelentette a nagy lehet őséget. Vállalnia kellett a be-
illeszkedéssel járó lemondásokat, a saját személyiségér ől való le-
mondás látszott a legnehezebb szerepnek. A szerepjátszás per-
sze nemcsak a filmre, hanem a magánéletre is kiterjedt, hiszen a 
közönséget a nyilatkozatokban sem volt szabad kiábrándítani. 
Gentlemen Prefer blondes, azaz üresfej ű  szépségként kell meg-
nyilvánulni az utcán éppúgy, mint a kamerák előtt. Nincs más út, 
csak_ egy: szimbólummá lenni, aminek ára van. How to Man y a 
Millionaire, 1953, és készen áll a sablon, amit nem lehet széttör-
ni, ahhoz világtalannak kellene lenni. Korának legsikeresebb 
filmrendezői faragtak belőle sztárt: Howard Hawks, Fritz Lang, Ot-
to Preminger, Walter Lang, Billy Wilder, Joshua Log an, Laurence 
Olivier, John Huston, Ella Kazan és George Cukor. Az el őre gyár-
tott sablon ellenére minden filmnél megvolt a fejl ődés lehetősége. 
Ahogy végigtekintünk filmjeinek id őrendbe szedett jegyzékén, 
mindenképpen azt kell megállapítanunk, hogy folyamatos szí-
nészi fejlődést tükröznek. Minden szerep el őbbrelépést jelent a 
korábbival szemben. Tragikus végkifejlet ilyen szempontból az 
utolsó eІКészült filmje, a The Misfits. Némi túlzással azt is mond-
hatnánk, hogy az egyetlen alakítás, ami igazán méltó hozzá. For-
gatókönyvét harmadik férje, Arth шΡ Miller írta. Roslyn Tabor volt 
az egyetlen szerep, amit kimondottan neki szántak. Fekete-fehér 
technikával készült akópia, ami áldás volt az akkor már gyakran 
betegeskedő  MM számára: megpattant erek piroslottak szemé-
nek örökre elveszett fehérjében. Partnerének, Clark Gable-nek 
is ez lett az utolsó filmje. 

Legtöbb életrajzírója megállapítja, hogy tehetségét kés őn is-
merték fel, ezért eshetett meg, hogy az utókor, f őleg a mai tizen-
évesek csak a Some Like It Hot komédiázó Maгilynjét ismerik. 
Kétségtelenül máig ez a legtöbbet játszott filmje. Életében a legna-
gyobb sikert a The Prince and the Showgіrl hozta meg számára: 
1959 márciusában kristálycsillaggal jutalmazták alakítását Angliá-
ban, ami rangban az amerikai Oscar mellett áll. Nem fukarkodtak 
a dicséretekkel a korabeli színházi világ szakemberei sem. Ella Ka-
zan  szerint „Marilyn érzékenysége egészen rendkívüli; Lee St гas-
berg pedig úgy vélekedett, hogy „igen érzékeny, rendkíviil gyor-
san képes reagálni". Néhány hónappal halála el őtt, 1962 márciu-
sában másodszor nyeri el a „legjobban komédiázónak" kijáró 
Aranyglóbusz díjat. Oscana azonban soha nem is jelölték. 

Köztudott, hogy a sajtó többet foglalkozott a magánéletével, 
mint a filmjeiben nyújtott alakításaival. Többet szerepelt újságok 
címoldalán, mint bárki más. A szenzációhajhász publikációk szá-
ma halála után egyre növekedett; meglep ő, hogy a bulvárlapok-
nak még mindig sikerül új, eddig feltáratlan, éltet ő  forrásokra 
bukkaniuk. A halálával kapcsolatos széls őséges véleményeket le-
hetetlen volna egyeztetni, de még ismertetni is. 

A legmegdöbbent őbb felfedezés minden bizonnyal az volt, ami-
kor a Variety  1968. augusztus 19-én megjelent száma fotókat közölt 
MM fiáról. John Kuhn Mortensen 1950-ben született, apja Johnny 
Hyde menedzser volt. Marilyn Monroe-val kapcsolatban természe-
tesen minden publikációt fenntartásokkal kell fogadnunk. Így 
Earl Wilson Show Business Laid Bare c. könyvét is, amely MM és a 
Kennedy-fivérek kapcsolatát boncolgatja. Az utóbbi években mind 
többet írtak aггól, hogy Robert Kennedynek köze volt a színész-
nő  halálához. Ezt bizonygatja Robbert Slace г  nemrégiben nap-
világra került végrendelete is. 

Valójában nagyon kevés tárgyilagos írás jelent meg MM-mel 
kapcsolatban. Két szélsőséges típusuk a mítoszrombolás és a mí-
toszteremtés. Szakirodalma könyvtárnyira rúg. Legtöbben csak 
azért ragadtak tollat, hogy mindenáron valami érdekeset írjanak 
róla, hiszen MM mint téma eleve b őséges pénzfonást jelent. Éven-
te átlagosan egy tucat könyv jelenik meg 1962-óta, melynek f ő -
szeгeplője Marilyn Monroe! 

A Marilyn-irodalom 
A Marilyn-irodalomról szólva elöljáróban néhány leíró jellegű , 

életrajzcentrikus kötetre utalunk. Természetesen csak a jelent ő-
sebbeket említjük itt, melyeket nem csak az angol nyelvterületen 
tartanak számon. 

Mint a legtöbb sztaггól, aki már életében szimbólummá válik, 
könyveket írtak róla is fénykorában: Sidney Skolski Marilyn (New 
York, 1954) című  könyvében a mitológiateremtés csírái fedez-
hetők fel; valamivel alaposabb munka Pete Ma rtin Wi ll  Acting 
Spoil Marilyn Monroe (New York, 1956) c. kötete. A még életében 
megjelent kiadványok közül Maurice Zolotow Marilyn Monroe-ja 
a legszínvonalasabb és a legterjedelmesebb. Adatai megbízha-
tóak, ítéleteiben tárgyilagos próbál lenni (H.B. Jovanovich and S. 
Meredith Literary Agency, 1960). 

Egy гбzsaszinűre festett elefánt hátán 1955 . március 
31 -én a Madison Square Gardenben. 

Egy este 1955 májusában az El Morocc бban , partnere 
Truman Capote írб . 



James Goode arra vállalkozott, hogy egy film forgatásának bo-. 
nyodalmait szője dokumentumregénnyé, középpontban a két f őo 
szereplővel (The Story of The Mis fits, Bobbs-Menill, New York, 
1963). Edward Charles Wagenknecht pedig antológiát állított ösz-
sze Marilyn, A Composite View (Chilton Book Co, New York, 1969) 
címmel, amely némiképpen kiszínezve és megszépítve tárgyalja 
a színésznővel kapcsolatos eseményeket. A bulvársajtó ple ty-
kaéhes stílusában íródott Edwin P. Hoyt Marilyn, The Tragic Ve-
nus című  könyve (Duell, Sloan & Pearce, 1965), amely kimerít ően 
feltárja Bobby Kennedy, MM és Frank Sinatra szerelmi háromszö-
gét. Frank A. Capell The 5trange Death of Marilyn Monroe című  
vékony kötete már 1964-ben azt feszegette, hogy a színészn őt 
meggyilkolták, és ehhez a Kennedy-ccsaládnak is köze v an . 

Az első  irodalmi igénnyel megírt életrajz Norman Mailer mun-
kája (Marilyn, A Biography by Norm an  Mailer, Grosset & Dunlap, 
New York, 1974). Saját bevallása szerint valójában „életrajzi re-
gényt" alkotott, melyhez nemcsak a „szakirodalmat" használta fel, 
hanem azokat a szalagra rögzített mélyinterjúkat is, melyeket a 
Marilynhez közel álló riportalanyokkal készített. Mailer, el ő-
deivel szemben, nem az ötvenes évek nosztalgiáját rekonstruálja 
vagy konzerválja, hanem a hetvenes évek stílusában, egyéni hoz-
záállással nyúl a témához. Nem a szimbólumról ír, hanem egy sze-
rencsétlen sorsú nőről, aki folyton mentstruációs nehézségekkel 
küzdött, akinek bels ő  nemi szerveit a halmozott művi vetélések 
során szétkaszabolták az orvosok. Sokan kihasználták gyenge 
idegrendszerét és labilis egyéniségét. Több pénzt kerestek má-
sok a testével, mint saját maga. 

Mailer oknyomozása egészen a gyermekkorig nyúlik vissza. Ar-
ra keresi a választ, mi vitte rá végül a színészn őt arra, hogy véget 
vessen életének (mert szerinte egyértelm ű, hogy öngyilkos lett, 
amit az előéletből következőnek és pszichológiailag determi-
náltnak vél). Marilyn harminc filmben szerepelt összesen, ebb ől 
huszonnégyet tudott megnézni az író. Érdekes következtetéseket 
von le ezek alapján a korabeli amerikai társadalomról is, amely 
megteremtette a maga „álomszép sz őke hajasbabáját". A nézők-
nek az ötvenes évekre elegük lett a „végzet asszonya"-típusú 
érinthetetlen, hideg szépségekb ől. Marilynnel egy új szexideál je-
lent meg a vásznon. Játszott, komédiázott, táncolt és énekelt. Dalai 
lemezen is megjelentek (Im Through with Love, 1 Wanna Be Lov-
ed By You, Running Wild, Lazy, River of No Return). Mailer köny-
ve 1986-ban magyar nyelven is megjelent. 

Érdemes szemügyre vennünk, hogy milyen nyomokat hagyott a 
Marilyn Monroe-val kötött há ~aѕsбg Arthur Miller műveiben. A 
gérlek, ne ölj meg című  elbeszélés sokat elárul a színésznő  lelki 
világáról. Egy jellegzetes részletét idézzük az alábbiakban: 

A víz már folyt kifelé a háló szemein, de halat még nem láttak, 
egyetlenegyet sem. A nő  az arcához kapta a kezét, és azt mondta: 
„6,  most már tudják, hogy fogságba estek!" Felnevetett. `És cso-
dálkoznak, hogy mi történt velük!" A férfi önil, hogy a felesége 
tréfálkozik még ha az asszony szeme гémrilten meredt is a vízbe 
merülő  hálóra. Felpillantott a férjére és megszólalt: „Istenem, most 
ki lesznek fogva." 

A férfi magyarázatba kezdett, de a felesége tovább beszélt: 
„Tudom, hogy ez így v an  rendjén, ha ennivalónak fogják őket. És 
ezeket meg fogják enni, ugye"? 

„Eladják őket a halpiacon" - felelte a férje halkan, hogy a hálót 
kiemelő  öregember meg ne hallja. „Emberi táplálék lesz belőlük." 

„Igen"-bólintott гá as asszony, mint egy gyerek, aki végre meg-
nyugodott. „Akkor odanézek Már nézek is" - mondta szinte 
büszkén. De belül azért valami szorongatta a torkát. 

(Bart  István fordítása) 

Marilyn egyéniségének furcsa kett ősége figyelhető  meg az idé-
zett rövid részletben is. Miként maga Mi ller nyilatkozta egyik in-
terjújában, „Volt olyan eset, hogy csak nézett egy virágot, mintha 
még sohasem látott volna". Végletes érzékenység és kiszolgál-
tatottsá jellemezte, ami már a beteges gyermetegség határát sú-
rolta. "őszre sem vettétek: gyermek maradtam" -írja naplójában 
Marilyn Monroe. Aggódik a halak miatt, mert párhuzamot vél fel-
fedezni kiszolgáltatottságukban. Olyan tehetetlenek, akár egy kis-
gyerek. Az életet jelentik az er őszakkal szemben. Az elbeszélés ta-
núsága szerint mégis van  ereje hozzá, hogy szembenézzen a pusz-
tulással: „Látni akarom". Sajnos, életének végkifejlete valóban 
azt bizonyította, hogy valóban volt bátorsága és ereje ahhoz, hogy 
szembenézzen a halállal, hiszen több alkalommal kísérelt meg ön-
gyilkosságot. Az irodalom a számtalan feltevés köziil az öngyil-
kosság lehetőségét hitelesítette. Csak a szenzációkrá' éhes sajtó 
állt elő  újabb és újabb, minél meghőkkentőbb variációkkal. Az ér-
tékesebb alkotások kivétel nélkiil arra törekednek, hogy Marilyn 
öngyilkosságának hitelességét igazolják. Többnyire a reklám és 
filmipar tragikus áldozatának tekintik. Ennek jegyében késziilt ró-
la dokumentumfilm is két éwel a halála után. A sokat sejtet ő  cím 

Egy elfelejtett film , a Bus Stop 1956-bó1. 
Frogatlkönyvét Wiliam Inge drámája nyomán George 

22 Axelrod írta. 
Arthur Millerrel 1956 . október 12 -én A View from the 
Bridge londoni bemutatóján. 



- A vonal tűlsó végén a halál - arra utal, hogy életének utolsó pil-
lanataiban Marilyn megpróbált segítséget kérni; a záró képsor ki-
húzott telefonzsinórt örökít meg. Némi kételyt legfeljebb az az m-
formáció támaszt, amely szerint az FBI emberei másnap megjelen-
nek a Santa Monica-i telefontársaság központjában, és magukkal 
viszik azt a papírszalagot, amely Marilyn előző éjszakai távolsági 
beszélgetéseinek adatait regisztrálta. A nyomozás természetesen 
nem a művészetek dolga, mindenesetre számos olyan fotót és 
képzőművészeti alkotást ismerünk, amely Marilynt telefonnal áb-
rázolja, és ezek célzatosan, sorra halála után jelentek meg. Be rt  
Stern 1963-as keltezés ű  montázsképén is így jelenik meg MM. 

S ha már egy kis kitérőt tettünk a képzőművészet irányába, ne 
hagyjuk említés nélkül a legfontosabb munkákat, mindenekelőtt 
A. Warhol vászonra nyomtatott képét, melyen ugyanaz a portré 
szerepel sorba rakva hússzor. J. Rosenquist szintén olyan alkotást 
készít 1962-ben, melynek alapját egy fotó képezi. J. Lilla képén 
csupán két lecsupaszított motívum szerepel: a félárbocra eresztett 
szempillák és a félig nyitott száj. Ismert még R. Hamilton Az én 
Marilynem c. képe is. 

Irodalom és életrajz megfeleltetése egyetlen alkotás esetében 
sem méltányos. Akadnak azonban meghatározó körülmények, 
amikor nehéz volna teljesen elvonatkozgatni az életrajzi tények-
től. Különösen akkor, ha ette maga a szerz ő , esetünkben Arthur 
Miller  hívja fel a figyelmet. After the Fall cím ű  drámája, melyet 
1964-ben írt (The Viking Press, New York) „hitvallásának saját 
életére alkalmazott példázata"; így tehát a m ű  számvetés: mintha a 
saját felelősségét kívánná tisztázni mindabban, ami válásuk után 
történt. A dráma kulcsjelenetéb ől idézzük a következő  részletet: 

QUENTIN Maggie, te meg akarsz halni, és én már nem tudom 
megakadályozni többé. Lehet, attól, hogy huszonnégy órára me-
gint kint voltam a való világban, rádöbbentem, hogy én az éle-
teddel játszom, abban a hülye reményben, hogy végül is hirtelen 
felébredsz majd ebb ől a véget nem érő  varázslatból Azt hiszem, 
olyan ember kéne melléd, akinek nincsenek efféle illúziói, és 
pusztán csak állandóan figyel, hogy megakadályozza a dolgot. 
MAGGIE Talán egy kis szerelem is megakadályozná 
QUENTIN De honnan tudnád, Maggie? Nem mintha szeretnélek, 
de ha szeretnélek is, észrevennéd-e még? Tudod-e te, hogy ki va-
gyok én? A nevemen túl? Én vagyok a világ minden gonoszsága, 
igaz? Minden árulás, minden megcsalt remény, minden gyilkos 
bosszú, én? 
MAGGIE És hogy jutottunk ide? Kettőn áll a vásár, fiam. 

Meдvetб  mosollyal lecsavarja az üveg tetejét Quentin azon-
nal feláll 

QUENTIN Nem ülök itt tovább, ha még egyet is beveszel. Különö-
sen whiskyre; legutóbb is éppen így történt. 

Maggie kiönt néhány tablettát a tenyerébe; Quentin egy le-
péssel aітéb megy 

Hát jó.  Caine  a szobájában van; megmondtam neki, hogy nez-
zen be ide néhány percenként, és ha meglátja a tüneteket hívja a 
mentőket. Jó éjszakát! 
MAGGIE Ca rrie nem hívja ki a mentőket, ő  szeret engem. 
QUENTIN Éppen erén fogja kihívni a mentőket. És ugyanezt tet-
tem volna tavalyén is, ha valóban téged szerellek és nem önma-
gamat. És két éve is megtehettem volna, ami azt illeti, csakhogy 
akkor még nem tudtam, amit most tudok. 
MAGGIE (gúnyos mosollyal) Ugyan mit tudsz most?  El  vagy te 
rontva. Ugyan mit tudsz te? 
QUENTIN Egy öngyilkosság két embert öl meg, Maggie. Éppen 
ez is a célja. Így hát kivonom bel őle magamat, és akkor talán 
értelmét veszti. 

(Arthur Miller: A bűnbeesés után, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1969; Vajda Miklós fordítása) 

Megszámlálhatatlanul sok interjú készült Marilyn Monroe-val, 
többségűk erősen publicisztikus, és alig felel meg korunk elemi 
követelményeinek; „tudjuk Capote írásaiból, nagyon óvatos volt, 
mert állandóan kísérték iszonyú gyermekkori lázálmai, a keser-
ves tapasztalatok, a hozzájuk lapult félelem mindattól, amit a bu-
kással veszíthet. Sohasem válaszolt spontánul, minden alléalommal 
kikérte barátai, ismerősei véleményét, akik közül bizony nem is 
kevesen visszaéltek a lehetőséggel" (Nemlaha György). Az irodal-
mi igényességgel megírt riportok közül feltétlenül Trum an  Capo-
te-é a legfigyelemreméltóbb; Music for Chameleons (Random 

House, New York, 1980) című  kötetéből idézzük a következő  rész-
letet: 

TC Te mindig elkésel, és nálad soha nincs pénz. Mondd, nem 
álltatod magad, hogy te vagy Erzsébet királynő? 
Marilyn: Kicsoda? 
TC: Erzsébet királynő, Anglia uralkodója. 
Marilyn (a homlokát ráncolja): Hogy kerül ide az a hülye ribanc? 
TC.• Erzsébet királynő  sohasem hord magánál pénzt. Neki egy-
szeníen tiltva van. Mocskos anyagiak nem szennyezhetik királyi 
tenyerét Ez törvény, vagy mi a fene. 
Marilyn: Bárcsak rám is kiszabnák ezt a törvényt. 
TC Csak így tovább, és ki fogják szabni. 
Marilyn: De akkor hogy fizet? Például, ha bevásárolni megy. 
TC: Az udvarhölgye ott battyog mögötte, a kezében egy szatyor, 
tele aprópénzzel. 
Marilyn:  Tudod mit? szerintem mindent ingyen kap. Mert ő  adja 
ld a pénzt. 
TC Nagyon valószín ű. Cseppet sem lennék meglepve, ha min-
dent ingyen kapna. Pincsiket. Mignont buktát. Füvet. Kotont. 
Marilyn: Mire kellene neki a koton? 
TC: Nem őneki, te csacsi. Annak az ürgének, aki mindig két 16-
pésse] mögötte megy. Fülöp hercegnek. 
Marilyn: Neki? Aha! Klassz fej! Úgy néz ki, mint akinek komoly 
dákója van. Te mondd, meséltem már, amikor láttam, hogy Errol 
Flynn annyira el volt telve magától, hogy óne zsenír, el ővette a 
dákóját és   zongorázott. Verte a billentyűket Azt játszotta, 
hogy Te vagy a napfény... Édes istenem! Te, mindenki azt 
mondja, hogy Milton Berle-nek van  a legnagyobb schlong--ja Hol-
lywoodban. Na és akkor mi van? Ide figyelj, nálad sincs pénz? 
TC.• Talán ötven dollár. 
Marilyn: Abból kitellik egy kis pezsgő. 

(Truman  Capote: Mozart és a kaméleon; in: Gyönyóríí gyermek, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982; Osztovits Levente fordítása) 
tósa) 

Az olvasók szélesebb tábora alighanem meglep ődik azon, Mari-
lyn Monroe élete utolsó éveiben verseket írt. Nem a nyilvános 
ságnak szánta őket. Csak a legközelebbi barátai tudtak róla. Tíz 
évvel a halála után a véletlen folytán kerültek Carl Sandbu гg 
irodalomtörténész kezébe a rövid költemények. Rövid el őszó kí-
séretében tette őket közzé. Ezek közül választottunk két jellegze-
tes darabot: 

NE SÍRJ KICSIM 

Ne sírj kicsim 
Ne sírj 
Átkarollak és álomba ringatlak 
Nyugodj csendesen, jól tudom, más vagyok 
nem az édesanyád, aki örökre itthagyott 

SEGÍTSÉG, SEGÍTSÉG 

segítség, segítség 
segítség. Érzem, ahogy az élet 

közelít hozzám. 
Mindaz, amit akarok, csak a halál. 

Tragikus ómen a két vers, megható üzenet az utókor számára; 
tovább szövik az elmúlás köpüli rejtélyeket. Őszinte sorok, melyek 
az igazság egyszegyűségével hatnak. Nincs mit hozzátenni. 

(Az illusztrációként felhasznált képanyag a következő  ki-
adványból való: James Spada With George Zeno: MON-
ROE Her Life itt Pictures, Sidgwick & Jackson, London, 
1982) 

Norman Mailer 
Marilyn Monroe -ja 

A könyveknek is megvan a maguk sorsa, mindenekel őtt a 
kiadók, fordítók és szerkeszt ők kiszolgáltatottjai. Talán nem vé-
letlen, hogy éppen egy Marilyn Monroe-ról írott m ű  szolgáltatja 
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ehhez a legszemléletesebb bizonyítékokat. Példákkal próbáljuk 
igazolni az alábbiakban hogy ugyanaz a mű  más nyelven, más 
köntösben egészen másként hat, és a különbségek nem lényegte-
lenek a befogadás szempontjából. Megpróbáljuk tehát röviden 
vázolni - néhány alapvető  filológiai törvényszerűséget sem 
tévesztve szem el ől -, hogy egy munkát milyen hiányosságokkal 
és módosításokkal lehet tálalni, újra kiadni. 

A viszonyításban alapvetőnek számító első  kiadást figyelembe 
véve (Alskog, Inc. and Norman  Mailer, New York, 1973), három 
különböző  nyelvű  kiadást vetilnk össze. Érdekességképpen, elöl-
járóban figyeljűk meg, hogyan hangzanak a mű  első  mondatai 
három kölönböző  nyelven. Az idézetek önmagukban is sokat elá-
rulnak a fordítók tgényességér ő l: 

Also gedenken wir Marilyn, die jedernanns Liebschaft mit 
Amerika war, Marilyn Monroes, die blond war und schön und 
eme allerliebste kleine Stimme besass und die game Sauber-
keit aller sauberen amerikanischen Vorgđтteп. Ste war unsex 
Engel, der süsse Engel des Sex, und der Schmelz des Sex ging 
von ihr aus gleich dim klaren Kiang, der machtvoll verstarkt 
dim Resonanzboden einer edlen Geige ensteigt. 

(Werner Peterfch fordítasa; Th. Knaur Nachf., Мипсáел%Lürich, 
1973) 

I take mislimo na Marilyn koja je bila svačija Ijubav s Amerikom, 
na Marilyn Monroe koja bijaše plavokosa i divna i koja je imala 
nježan i zvonak glasić  i čistoću svih čistih američkfh dvori'ta. 
Bila je naš andjeo sexa, a med sexa izviraoje iz nje kao cilik naj- 
plemeлitije violine. 

(Branko Bucalo fordítása; Prosvjeta - Alfa, Zagreb, 1974) 

Marilynre emlékezünk most mindenki szerelmes Amerikájára, 
Marilyn Monroe-ra, aki szőke volt és gyönyörű, és nyekergő  
kis hangocskája volt és tiszta volt mint Amerika kipucolt hát-
só udvarainak színtiszta tisztasága. đ  volt a mi angyalkánk, a 
szex édes angyalkája, s úgy áradt belőle a szex mézes edessé-
ge, mint egy mesterheged űből a hang. 

(Bart István fordítása; Corvina Kiadó, Budapest, 1986) 

Egy regény első  mondatait éppen olyan fontosnak, jellemz őnek 
tartják a művész szempontjából, mint a versek els ő  sorait. Nem 
véletlenűl idézik éppen ezeket a legtöbbször. A továbbiakban is 
azt kívánjuk vizsgálni, hogy a három kiadás egymáshoz visžonyít 
va milyen kiilönbségeket mutat. 

A szöveg a német kiadásban a legteljesebb. Bármilyen furesá-
nak is tűnik, a másik két könyv nem tartalmazza a.m ű  egészét! 
A szerbhorvát kiadásból kimaradt a szerző  Néhány szó a képek-
ről c. bevezetője. Továbbá elmaradt a színészn ő  halálával kapcso-
latos dokumentumok közlése (rendőrarvosf szakvélemény, bon-
colást jegyzőkönyv) és hiányoznak a velők kapcsolatos magya-
rázatok is. A dokumentumok és a hozzájuk fűzött széгzői megjegy-
zések a budapesti kiadványból  is  kimaradtak, és a magyar nyel-
vű  változatban Mailer köszönetnyilvánító utószava sem olvasható, 
holott a fonásokkal kapcsolatban lényeges adatokat tartalmaz. 
Ugyanúgy jár el, mint A hóhér dala c. dokumentumregénye ese-
tében. Az utószóban részletesen elmondja, hogy kikkel készített 
magnóra rögzített beszélgetéseket, milyen sajtótermékekre tá-
maszkodott. Sajnálatos, hogy a magyar kiadás a másik kett ővel 
szemben filmográfiát sem tartalmaz. 

A szerbhorvát ktadás néhol pontatlanul tünteti fel azt ;  hogy mat-
ler mit idéz, és mi a saját szövege. Példa erre a mű  utolsó bekez-
dése, amely a zágrábi változat értelmében teljes egészében Ros-
ten-idézet, holott valójában csupán a legels ő  mondat az. Ugyanez a 
kötet sajnálatos módon az tllusztrációk kötött sorrendjét is feloldja. 
Talán éppen ez a szerkeszt ői-kiadót beavatkozás indokolta a fo-
tókról szóló előszó elhagyását, mert abban a szerz ő  kifejti, hogy 
mely képek miért éppen ebben a sorrendben szerepelnek. Itt ta-
lálkozunk egyébként a legkevesebb képpel. Előnyére válik vi-
szont a fordító, Branko Bucalo színvonalas utószava, valamint a fil-
mek tartalmát is röviden összefoglaló filmográfia. 

Nem elhanyagolható szempont a kötetek fizikai megjelenése, 
kivitelezése sem. Esztétikai érvek alapján a Corvina kötete kí-
vánkozik az első  helyre: reprezentatív kivitelezés ű  albunmak te-
kinthetjük, szöges ellentétben a német zsebkönyv-kiadással, amely- 
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Ezzsébet királynđ  a vendégei között fogadja Marilyn 
Monroe-t 1956 . október 29-én. 

A The Misfits forgatásának utolsó napján Clark 
Gable -lel, 1960 . november 5-én. 



ben a művészfotóknak eleve kisebb esélyeik vannak az érvé-
nyesülésre. A zágrábi borítón egy másik színes fotó kapott helyet, 
azért nem volt ez szerencsés módosítás, mert ugyanaz a kép egy 
másik Marilyn-kötet címoldalaként már ismert, ilyen esetben cél-
szerűbb megtartani az eredetit. A különböz ő  fonnátumok - érthe-
tő  módon -eltérő  képkivágásokat implikálnak. Az ilyesmi különö-
sen akkor válik zavaróvá, ha a vágás révén egy-két szerepl ő  is le-
marad a képről (pl. a magyar kiadásban). A fekete-#ehér kép ele-
ve veszít az élességéb ől, minőségéből, ha eredetileg színes volt (a 
német kiadásban sok ilyen felvételre találunk példát), habár a 
fotóknak felét sem (csupán harmincegyet a százból) tartalmazza 
a szerbhorvát kiadás, egy olyant mégis szerepeltetnék benne, 
amilyennel a másik kettőben (és az eredetiben sem) talá kozha-
tunk. 

A kiadások után még néhány gondolat a műről. Mailer mű-
fajteremtő  kísérletének egyik sarkalatos pontja a stílusa, amely-
ben hullámzást, műfaji átfedéseket fedezhetünk fel. Az Élve el-
temetve c. fejezetet a szociológia itatja át. Megkapó érzékle-
tességgel festi meg az amerikai kisváros korabeli képét, meg-
állapítva többek között a következ őket: „Az emberek lassan, de 
biztosan eszüket vesztik a csöndes és kopottas, városszéli utcák 
házaiban, s közben irigység gerjed bennük, ami az illem álcája 
mögé bújik, hiszen az illemen nem eshet csorba. Ámde a minde-
nütt  jelenvaló amerikai téboly, a mindent átható er őszak, mely 
mint egy generátor halk zümmögése ott bizsereg az álmos vasár-
nap délutánok csendjének mélyén is, ott lappang a téboly Holly-
wood balzsamos illatú, szmog nélküli, szubtrópusi estéiben: a vad-
nyugat víziója!" Marilyn lényének megértéséhez elengedhetetle-
nek ezek  as  árnyalt társadalomrajzok, amihez kés őbb a mélylé-
lektani megközelítés társul. 

Az életrajzi tények és dokumentumok hiányosságait, az ismeret-
len szakaszokat a saját elméletével tölti ki. A hiányzó részeket meg-
próbálja következtetéseivel áthidalni. Megesik, hogy a kommentáló 
analízis részletezőbb, mint a leírás alapjául szolgáló eset. Felidé-
zett életszegmentumokb бl és epizódokból  611  össze az alapanyag, 
amiből Mailer folyamatot igyekszik teremteni. Mindig és min-
denáron deteгninálni akar. Igy minden fejezetben ott kísért a re-
gényíró énje, amely gondosan ügyel a szerkezetre, még akkor is, 
ha így Marilyn életrajzát csoportosítja át. Ha adódik olyan szakasz, 
ahol kevesebb adat álj rendelkezésére, ott részletesebb a fejte- 

getés, az elmélet. Nyilván paraméteréi által még a véletlen is de-
terminálható. A regényíró módszerével köti le az olvasó figyel-
mét, mindenekelőtt a vélétleпek túlhangúlyozásával. Úgy szer-
keszt, hogy az elmélkedő  részek és a váratlan fordulatok dinami-
kusan váltják egymást. 

Olykor azt a látszatot kelti, mintha csupán egy jó montázst adna 
közre, amely alapjaiban alig tér el a forrásmunkáktól. A mozaik-
kockákat azonban úgy ügyeskedi egymás mellé, hogy azokból 
egy új és meggyőző  kép álljon össze. 

Azért a legjobb Mаг iІyn-életrajz a szóban forgó mű, mert a haj-
dani sztár összetett egyéniségét más emberekhez való viszo-
nyának tükrében vizsgálja. A könyv így nemcsak róla szól, hanem 
Diмaggioгól, Millerről, Natasha Lytess-ről, Dienesгбl is, továbbá 
olyan kisemberekről, mint pl. az első  férj (Jim Dougherty), akit 
csupán art tett világhírűvé, hogy MM első  férje volt. A jellemrajzok 
leleplezésre törekednek. Mintha csak azért dicsérne valakit, hogy 
aztán nagyobbat csattanjon a végs ő  ítélet: „Nagyobb hatással volt 
a színészekre, mint bárki más az egész színházi világban és ren-
dezett is épp eleget - de sikert egyetlen el őadása sem aratott. 
Aminek, meglehet, nagyon egyszer ű  a magyarázata. Valószín űleg 
nincs az egész világirodalomban olyan komor hangulatú darab, 
amely illenék az olyan színészek depressziójához, akik hetekig 
strasberg irányításával dolgoztak. Ugyanilyen leleplez ően ír Mil-
lerről és John Hustonгбl is. 

Mailer könyvének erényei közé tartozik még a költ őiség. 
Sűrűn talállcozunk szóképekkel, árnyalt, lírai leírásokkal és szim-
bólumokkal. Befejezésül az utolsó fejezet (Egy magányos nő) leg-
szebb sorait idézzük: „Lebukott az utolsó tabletta horizontja mö-
gött. se külső  hatalom, se fájdalom nem volt hát er ősebb önnön-
magánál, annál az erőnél, amivel ő  húzta magát lefelé. Kis híján 
megfojtották már csecsem ő  korában, majdnem belefulladt az 
árvaházi életbe, a víz alá nyomták a filmgyárban, nem sok 
hiányzott hozzá, hogy torkán akadjanak a házasságai, de mintegy 
dacból talán, mindvégig ura maradta sorsának, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy a halála fölött is maga akart rendelkezni, s ki tudja, 
nem szólalt-e meg fülében hívogatón az örökkévalóságból valami 
gyermekkori dalocska, mire nagyot szökkenve maga mögött 
hagyta zsibbadt lelke kínjait, hogy majd új életre keljen egy má-
sikban; istenhozzádot int a világnak, melyet meghódított, s aztán 
nem tudta, mi tévő  legyen vele." ❑ 

Az utolsó nagy szereplés a nyilvánosság elđtt Kennedy 

születésnapján , 1962 . május 19 -én, „Happy Birthday 
Mr. President". 

Egy rajzoló ilyennek képze li a hatvanéves Marilyn 
Monroe-t. 
(Neue Welt , 1986 . május 27.) 	
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René Berger 

          

A szükséges, a lehetséges, a tudatos és öntudatlan hiperkomp-
lex kultúrákat fejleszt ki, amelyekben egyrészt szabályozó rend-
szerek , másrészt újító, fejlesztő  tényezők , mechanizmusok hatnak, 
egyszerűsítve a dolgokat. 

Az évezredek folyamán érzékszerveink segitségével tartottuk a 
kapcsolatot a környező  világgal - ez ma is így van -, a távolabbi 
térrel és idővel, amelyeket a beszéd és az írás alakított ki és ala-
kít kima is. Ma, amikor a hírközlés egész bolygónkra kiterjed, át-
lépve a nemzeti és társadalmi-kulturális határokat, ma, amikor 
bármelyik kortársunk arcát közvetlenül vagy néhány órai késés-
sel sugárzott televíziós adásokban láthatjuk, minden úgy történik, 
mintha az emberré válás folyamatát áthelyeznék az informá-
ciós gépek technológiájának hatáskörébe. Vajon a tömeg mé-
dium és ezen belől a televízió , amely gyökeresen megváltoztatja a 
közlési módot nem változtatja-e meg ugyanakkor teljes mérték-
ben „környezetünket" és kapcsolattéremt ő , szervező  alapelemcin-
ket: az agyunkat? Egy negyedik agy feltételezése, amely „elm ű-
szakiasodásтa" szolgálna egy újabb korszakban, nem érdemel-
ne-e többet ironikus mosolynál? 

V$LASZÚTON 
A 
TÖMEGMÉDIUM 

          

          

          

             

A medúza és a világagy között 
„Az állatvilág már kezdetben viszonylag korlátozott számú szerve-
zetre különült el, választania kellett a mozgás és a mozdulatian ál-
lapot között , e választás kiegyezéss гeтüen történt . (...) A medúzák 
változatlanul éltek át többszáz millió évet, miközben a gerincesek 
kialakulása után a mozgékony állatok értelmessé váltak, fejl ődé-
sük folyamán kapcsolatokat alakítottak ki egymással. Az id őköz-
ben lezajlott - a medúza és az ember -közötti verseny gy őztesei 
az alkalmazkodás két mérföldkövét jelentik"...' 

Milyen kapcsolatban áll a fenti idézet témánkkal? Joggal vagy 
sem, úgy hiszem, a tömegmédium választás elé állít: visszafejl ődni 
medúzává, vagy folytatni az embe ггé válás folyamatát. Úgy t űnik, 
nem is választásról van szó, hanem haladékról, és az id ő  telik. 

Elhagyva a vízi környezetet, amelyben a medúzák néhányszáz-
miцió éve úsznak, az ember a gerincesek útját választotta, és ez 
a függőleges testtartáshoz , a fej felemeléséhez vezetett. 

A szerszámoknak, a műszaki fejlődésnek köszönheti a tárgyak 
világát, a beszédnek a szimbólumok világát, és id őközben a ko-
ponyájában sejtmílliárdok szervez ődtek „homo sapiens" aggyá. 

Nem célunk a történelem el őtti kor látványos felidézése, csu-
pán azt a rendkívüli kölcsönhatási mechanizmust említjük, amely 
e fejlődés néllkiilözhetetlen feltétele volt. A függ őleges testtartás 
és a kéz szabaddá válása mentesítette az arcrészt a táplálékszer-
zés kizárólagos feladatától , a száj allkahnassá vált éneklésre, be-
szédre, csókra, így a gerincoszlop végén az agy nagyarányú fej-
lődésnek indulhatott. 

Az agy olyan szerv, amelynek működése nem csupán a sejtek 
óriási számától függ , hanem egészének összetettségét ől is. A 
legújabb kutatások bizonyítják, els ősorban MacLe an  és Laboгctz 
eredményei, hogy három részb ől áll: ősagyból, középagyból és új 
agyból. Az első  a legősibb, a hüllőktől örökölt agyrész hárommi-
шб  évvel ezelőtt alakult ki, állandó program szerint irányít válto-
zatian tevékenységeket: a nemzést, a tájékozódást, a zsákmány-
szerzést , a nyájszellemet . A második rész az emlősök korában ala-
kult ki, köтülbeliil kétszázmillió évvel ezelőtt, beborítja az elsőt. 
Az érzelmek, az indulatok, a zsigeri, testi reakciók irányítója. A 
harmadik nem régen , a homo sapiens megjelenésének idején 
alakult ki (a nem régen ez esetben ötven-százezer évet jelent) be-
burkolja až első  kettőt, és képes új struktúrák kialakítására. E há-
rom agyi egység, Macbean felfogása és terminológiája szerint ez 
az „agyhármas", három csaknem háromszáz millió évig tartó kor-
ban fejlődött ki, s három szintre tagolódik az új típus szervez ődési 
elvének megfelelően. 

(...) Az ember nem csupán alkalmazkodott a környezetéhez, 
dacolva az időjárási viszonyokkal, a vadállatokkal, a természeti 
csapásokkal, hanem az élővilágban egyedül neki sikerült új kör-
nyezetet kialakítania, eszközeinek és értelmének köszönhet ően. 
Kialakítva a kölcsönhatások magvait, a törzset, családot, csopor-
tot, megszervezte a társadalmat. A képzelet és a valóság tagolá-
sával az agyhármas hitet, mítoszt, szertartást egyesít logikai, gon-
dolati, számítási műveletekkel. 

André Leon-Gourhan: Le geste It la parole. L kötet, „Technique it 
Langage", Paris, Albin Michel, 1964 

2  P. D. MacLean: The Tribune Brain, Emotion and Scientific Bias: the 
Neuro-sciences Second Study Program (F. O. Smith ed.) New York, 
Rockefeller University Press, 1970. Henri Laborit: L'agressivité détour-
née, Paris, Union générai d'éditions, 1970 
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Meztelen agy 
Ha e mutáció valóban bekövetkezne, nem lenne veszélymentes. 

Az emberré válás folyamán a természet folyamatosan kialakuló 
agyrészeinket testünk legvédetteb, legellenállóképesebb részé-
be helyezte: a koponyába. Tíz-, tizenöteze тmilliárd idegsejt hal-
mozódik fel ebben az évezredek folyamán hatásosnak bizonyult 
védőburokban. A gondolkodás páncélszekrénye azonban - a szó-
játékot mellőzve - nem állt ellen a fejlődés „műsokkjának." Nem 
csupán egyre tökéletesedő  fegyvereink tették a tojáshéjnál is ér-
zékenyebbé koponyánkat (száz meg száz buzogány munkáját 
végzi el egyeden bomba), hanem néhány évtizede a szükséges 
rossz rangjára emelt gépkocsibalesetek okozta agysérülések is 
ide vezettek - ezeket „elkerülhetetlen" bajoknak nevezziik, anél-
kül, hogy az okain elgondoІКoznánk. Az bizonyos, hogy az emberi 
géniusz hosszú időn át nagyszerűnek bizonyult. A páncélzat nyo-
mon követte, ha nem is párhuzamosan, a sikeres fejl ődést: sisa-
kok, lábszárvédők, pajzsok, vasalások, tankok, szigetel ő  bur-
kok... És íme, az évezredeken át koponya védte agy mostantól 
kezdve védtelen. A veszély igen félelmetes, mivel az él őlények 
idegi osztályozásának alapelve szerint az idegsejtek az ingerület 
pályáját követve annak forrása felé igyekeznek növekedni. Ha az 
agy neuronjai már a retináig jutottak, feltehet ő  a kérdés, anélkül, 
hogy erőltetett gondolatmenetbe bonyolódnánk, megállnak-e va-
laha, ha már egyszer elindultak? Figyelemmel kísérve a televízió 
hatalmas mértékű  еtIterjedését, abszurdum-e a gondolat, hogy az 
érzékszervek felé irányuló fejl ődés valószínűvé válik, és a kép-
ernyők sokasága végeredményben a tömegek szintjén techno-
retinát hoz létre? 

Az élő  kövület kihívása 
Minden szervezet - e dolog ismétlése közhely - a legkisebbtől 

a legösszetettebbig állandó kapcsolatban v an  a környezetével. 
Részben az energiacserék sokféle formáján keresztül (vegyi, h ő , 
mechanikai, elektromágneses energia) teszi lehet ővé az önszer-
veződést és újjáképződést ; másrészt az informáciб3  biztosítja a 
környezettel való kapcsolatok összességét, amelynek teljessége 
önállóságának garanciája. sok ideig a biológiai, kémiai, fizikai ku-
tatások az első  tényezőre helyezték a hangsúlyt. A második té-
nyezőre csupán az utóbbi időben fordítanak figyelmet, de jelen-
tősége szakadatlanul nő  a kommunikáció elméleti kutatói és mér-
nöki munkájának eredményeként és a tömegmédium robbanása 
következményeként. 

Az érzékszervek az egyén vagy a csoport fennmaradásához és 
biztonságához szükséges információt biztosítják egy meghatáro-
zott környezetben. A véglényeknél és az embereknél ugyanaz a 
folyamat játszódik le, akár szórt ingerlékenységr ől, akár érzé-
kenységről van  szó, a jelek felvétele, és a megfelelő  válaszok el-
rendelése. 

A kultúra segítségével az ember kiterjesztette az él ő  környe-
zet határait. Amint azt Leroi-Gourhan említi, megtanulta megszelí-
díteni a teret, az id őt; társadalmi teret alkotott jelenlegi er ődítmé-
nyének kialakításáig. Kétszeresen „emberiesedett" a világ: a tech-
nika fejlesztette a mozdulatot, a szimbólumok a beszédet. Az „el- 

3  Negatív entrópia -Igy nevezi 1945-ben Schröd~ger. „Néguen-topie", 
Brillouin szerint. 
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műszakiasodott" világ egyre jobban városiasodott, s a nyelv az 
elektronikának köszönhetően egyre inkább tömegjelleget nyert. 
A mutáció tehát az elektronika folytán keletkezett. 

Leroi-Gourhan kifejezésével élve, mi részben „élő  kövületekké" 
válunk. Kezünk, lábunk, fejünk, szemünk, orrunk, szívunk azonos 
legtávolabbi őseinkével. Évezredek folyamán egyetlen említésre 
méltó változás sem történt anatómiánkban és fiziológiánkban. 
Megállapítható, hogy amíg az cnfo гmáccó viszonylag korlátozott 
környezetben fejlődött, korlátozott csoportoktól függött, kialakult 
és fennmaradt bizonyos egyensúly az érzékszervek ,jelgy űjtése" 
és a válaszadásra hivatott szervek m űködése között: Vagyis az 
energia/információ akciótere szcgonían korlátozott volt. Alig 
néhány évtizede, hogy bolygónknak csupán néhány részén az „él ő  
kövületek" felfegyverkeztek az írás eszközével, és ez gyökere-
sen megváltoztatta kapcsolatrendszereinket, olyannyira, hogy 
nyilvánvalóan természetes jelenségként jött létre a történelem 
előtti időt a történelemt ől elválasztó mesterséges határvonal. Csu-
pán öt évszázad telt el azóta, amióta a könyvnyomtatás valameny-
nyi ismeretes következményével együtt elterjedt a világon. Amíg 
a kommunikáció a beszéd szintjén maradt, az üzenetek továbbítá-
sa lassúbb volt, és kczárólag a kiváltságosok rendelkezhettek ve-
lük. Mi, akik „élő  kövületek" voltunk és vagyunk, néhány évtizede 
olyan gépek birtokába jutottunk, amelyek nem csupán az cnfo гmá-
ccó és kommunikáció foпadalmasításáпak útját шdították el, nem 
csupán a tartalomét, hanem megváltoztatták a környezethez való 
viszonyokat is, amely környezet maga is, amint látjuk, mutációvá 
válik. Sajnáljuk a biafrai nyomorult gyermekeket, a rcóc karnevál 
tömegében örvendezünk, meghat a kis panda vagy a Bassan-szi-
geti úszómadár eltűnése, miközben habár nem fogadjuk éppen 
érdektelenül közvetlen környezetünk bajait, fogalmunk sincs 
attól, mi történik a szomszéd házban. Íme az abszurdumig terebé-
lyesedett paradoxon! Környezetünk, amelyet benniinket körülve-
vő  dolgokként nevezünk meg és értelmezünk, átalakul. A távol-
ság lépteink nagyságától egyre függetlenebbé válik, a televízió 
átszervezi a téttől alkotott felfogásunkat: csaknem azzá válik, amit 
a képernyőn látunk. Új térkép született, és ezt inkább hírek, mint 
földrajz alkotja, a televíziós híradó naponta többször el őre nem 
látható új koordinátákat jelöl meg rajta. Még az id ő  is elszakad 
az óra szcgoní menetét ől; egyre inkább a „műsortól" függ, a maxi-
mális hallgatottság óráivá tágul az est folyamán, elveszítve anyagi-
ságát. Családtagokká válnak a műsorvezetők, riporterek, a külön-
féle műsorok bemondói, akik már a „mieinknek" számítanak. Eti-
mológiánk, amire, azt hittük, mint primitív bölcsességre támasz-
kodhatunk, nem birkózik meg mindezzel. Kudarca a folyamatban 
levő  mutáció mértéke. Miután az agy oly sok ideig a környezethez 
való aцгalmazkodást és a környezetnek a társadalmi szervezetbe 
való Integrálódását szolgálta, íme, a tömegmédium kataklizma-
szerű  özöne megkérdőjelezi szervezetünket, és lehet, hogy fajun-
kat is. Tudatunk, amely ellenőrzése alatt tudta tartani a kultílra 
okozta következményeket, most els ő  ízben ütközik bele a kom-
mцnikációs eszközök alkotta, terjeszkedő  környezetbe. Az „616 
kövület" elsđ  ízben száll szembe a rövidzárlatokkal, és nem az 
ismeretlennel, amelyet felfedezett és uralt. A szakadék nagyon 
veszélyes, mivel feltételezi a tömeget. Vajon a változó rendszer 
elnyeli-e az „élő  kövületet"? 

A hal és az ember közötti fejlődési folyamat újjáаlКоtta a gerinc-
oszlopot, a végtagokat, a koponya cleszkedését, az agyat, a lég-
zést, ezért feltehetjük a kérdést, nem fog-e maga után vonni dönt ő  
átszerveződéseként a mikrokцltúráról az univerzális tömeg-
kommunikációs eszközök alkotta környezetre való áttérés? 
Tehát merőben más dologról van  szó, mint a „természetes" kör-
nyezetről a „mesterségesre" való átmenet, amint azt Friedmann 
tanulmányozta egykor. Ma mindenki, csaknem mindenki kapcso-
latban van a sajtóval, a rádióval, nemsokára a kábellel működő  
televízióval is, a kazettákkal, a m űholdakkal; senki sem tud elszi-
getelődni a várostól, közlekedéstől, utcától, kcrakattól, trafiktól, 
fénytől, zajtól, autóúttól... Beszélhetünk-e állКalmazkodásról, fejlő-
désről, szabad választásról? E három terminus közül egyik sem 
elegendő  önmagában, együttesen bizonyítjuk, hogy a modern tár-
sadalom új világba lépett, ahogyan az űrhajósok „gravitációmen-
tes térbe" kerültek; a példa meggy őző  és nem erőltetett. Hason-
lóképpen a tömegkommunikációs eszközök e médiuma (envi-
ronnement-media) saját törvényekkel rendelkezik, a hagyomá-
nyos közlés törvényeit ől eltérőkkel. Egy fiatal lánynak az els ő  
holdra lépéskor egyenes adásban közvetített szavai találóan 
szemléltetik ezt: „Ezelőtt az ember a Holdon a holnapot jelentette, 
ma a szemünk láttára járnak ott. Most minden a jelen pillanatot 
jelenti." Éleslátás, sejtelem, előérzet? Évezredeken át az utóbbi 
századokig, az utóbbi évtizedekig az információ nem volt szétvá-
lasztható attól az úttól, amelyet be kellett járnia. A világ és annak 

                   

képe a mozgás idejének függvényében alakult. Ma, elsősorban a 
televíziónak köszönhetően egyidejűségben vagy majdnem egy-
idejűségben élünk. Az információt közvetlenül az agyba kiildik. 
A néző  nem ellenőrizheti forrásait, nem ellen őrizheti az adás és 
a sugárzás körülményeit. A szunteleniil közvetített információk 
nem is törekednek a valóságot ábrzázolni; ők maguk válnak való-
sággá, amint egy bankjegy jelképezi gazdasági szervezettségcin-
ket. Egészében és részleteiben az ember önmaga terméke (...), 
ezt sohasem hangoztathatjuk eléggé, állítja Moscovici, és metafo-
rikusan így szemlélteti: „Az ember tehát ló, gravitáció, villamosság 
és fordítva" ° A megalkotott és sugárzott szimb бlum egyszers-
mind dologgá és emberré válik. A képek és az cnfo гnációk al-
kotják a világot, amelybe érkeztünk. Ahogy nincs hasonlóság az 
érzékeink által ábrázolt fa képe és aközött, amit a hullámmecha-
nika tár elénk" 5, ugyanúgy nincs hasonlóság a környezetünk és a 
között, amit naponta a tömegmédium szolgáltat számunkra. Nem 
azt akarom mondani, hogy a televízió képernyőjén a faképe más 
lenne -azonosságuk paradoxon - de a körülmények között úgy 
tűnik, mintha nem is a fa lenne a fontos, ámbár létezik, hanem jel-
képe, és az a viszony, amelybe kerül. „Ha v an  lehetőség ana, hogy 
Onassis asszony szerelmi bajairól mindent megtudhassunk (...), 
elfeledjük a pékné, a postás, az utcasepr ő  keresztnevét." 5  Már 
nem csupán attól van szó, hogy Cousteaut a Vörös-tenger mélyé-
re követjük, vagy Haroun Tazieffel a m űködő  vullcánba szállunk; 
nem csupán attól, hogy érzékelésük határait kiterjesztjük a min-
denség felfedezésére. Ugy t űnik, hogy a teljesen új és fejlődésben 
levő  közeg méret szerinti agyat kíván kialakítani: a tömegkommu 
nikációs eszközöket körülvev đ  környezet kihívásának aláren-
delt világagyat, amely képes válaszolni e kihívásra. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                        

                   

A világagy válaszútja 
Természetesen lehetetlen megállapítani, minek kell lennie a 

televízcónak. De lehet őség van annak bemutatására, milyen kö гül-
mények között - szem el őtt tartva a műszaki társadalom dcnamcká-
ját - kockáztatja meg az elsorvadást, vagy van esélye fejl ődésre. 
Amennyiben a negyedik agy hipotézise nem túlságosan merész, 
úgy tűnik, a televízió eddig példátlan kommunikációs formát 
valósít meg. Az elektronikai eljárások hatása nem a világnak fo-
galmak segítségével történő  „ábrázolása", hanem a folyamatok 
közvetítése és megőrzése történésük idején, számításba véve 
a változók és ezeknek megfelel ően a kölcsönhatások számának 
növekedését. Nem csupán arról van szó, hogy információt kap-
junk. „Az ember gyakran el őszeretettel termeli az információt, e 
tevékenység óhaja ama készteti, hogy eseményeket idézzen el ő , 
kísérletezzen, kutasson, elhagyja a közelében lev őket, a pгoblé-
mákat a legkedvezőtlenebb szögből közelítse meg, megkerülje 
a stabil formákat, melyek gyakran az életképesség megsz űnésé-
nek irányába kényszeríti őt. A vadászok nomád életmódja, a né-
pességek menekülése, bújdosása bizonyosan kapcsolatban van 
I  hajlammal." 7  

E mozgató erőnek nagyszerűen megfelel az antenna. „A vadá-
szat felerősíti, összetettebbé teszi a láb-kéz-agy-eszköz dialek-
tikát, - amely aztán fokozza és teljesebbé teszi a vadászatot." 8  Nem 
ugyanez a dolog történik a tömegmédium esetében is, amely fo-
kozza és összetettebbé teszi amozdulat-kéz-agy-beszéd-írás-
nyomtatás... dialektikáját? A tömegkommunikáció a mi újabb va-
dászási módunk; különkőzik a tervezett élelmiszerellátástól, amely 
az á latszelídítéssel kezd ődött a neolitikumban és állattenyészt ő  
„üzemi farmokká" 9  vált napjainkban. Az információk a mi új zsák-
mányunk, újfajta vad, új hajtóerő . 

A differenciálódás az a folyamat, amelynek során egy homogén 
közeg kevésbé homogén állapotba megy át, az ered ő  heterogeni-
tás nem az elkorcsosulás negatív jelét viseli magán, hanem a rend-
teremtés pozitív energiatöbblete. E fogalom Shannon és Weaver 
által meghatározott új felfogás alapjaként jelentkezik: „is a mesure 
of one's freedom of chaise when one selects a message" 10 . Az in-
formáció tehát annál gazdagabb, minél kevésbé valószín ű  és an- 

' Serge Moscovici: La socfété contre nature. Pans, Union géné гale d'édi-
tions, 1972. 

s Albert Einstein 
e B. van Baalen; Mass-Media it communauté locale. „Corespondance 

fraternelle".. Puidoux, Crét Berard, 1973. augusztus 
'serge Moscovici- idézet, 396. o. 
e I. m. 72. o. 

Edgar Morin: Le paradigme perdu: la nature humaine. Paris, seuil, 1973. 
132-133. o. 

0  Claude E. Shannon and Warren Weaver: The Mathematical Theory of 
Communication. Urbana, the University of Illinois Press, 1969. 9. o. 

" Jaques Monod: Le Hasazd  it la Néceisité. A modern biológia természet-
filozófiájáról szóló esszé Pans, Seuil, 1970. 73. o. 
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nál szegényebb, minél valószínűbb. Az egyetlen Escherichia coli 
fajta baktériummal beoltott közeg 36 óra elteltével több milliárd 
baktéгjumot tartalmaz.". Egyrészt, állapítja meg Jacques  Mond,  
a baktérium szerkezet megsokszorozódott, másrészt a (bakté-
rium+közeg) rendszer ent гóipiája növekedett. E távlatban jelent-
kezik az élet kutató kalandja. 

(...) Az Egyesült Államok, Európa és Ázsia nemzeti televízjój-
nak óriási fejlődését figyelve önkéntelenül a dinoszauruszokra 
gondolunk, amelyeket hatalmas fejl ődésük végén egér vagy nyúl 
nagyságú kis emlősök fosztottak meg trónjuktól, de sebezhet ősé-
gük jövőjük garanciája volt. Dinoszauruszok, brontoszauruszok, 
diplodokkuszok - igen sok állami és kommerciális televízióra hat 
bénítóan adminisztrációjuk nehézkessége, személyzetiik, felsze-
relésük tömege, a hozzájuk tartozó terület mérete. Id őközben már 
megjelenik a kábeltelevízió, a vjdeofelszerelések, a kazetták, a le-
mezek, a magnetoszkóp, ezek a kis eszköz-szervezetek: gyorsak, 
olcsók, de érzékenyek is, ámbár feltehet ően új hírközlési szerke-
zet kialakulásának útján haladnak, új integrálódási szint megte-
remtésének irányában és ez már jelenünk képének alltotóeleme. 
Úgy tűnik, ilyen lesz az „élő  köviіІet" és a tömegkommunikációs 
észközök eljövendő  kapcsolata. 

A televízió és mi. Teletropizmus 
Az amerikai gyermeknek három szül ője van: az apja, az anyja 

és a televízió - szokták mondogatni tréfásan. E szellemesnek t ű-
nő  mondásnak széles körű  jelentése van. A televízió mellett nevel-
kedő  gyermekek idejéből a szülőkre és a környez ő  tárgyakra for-
dított idő  egy részét most a televízió rabolja el. Freud szerint a 
csecsemőt „kezdeti magatehetetlen állapot" jellemzi, szükségleteit 
illetően (szomjúság, éhség) teljes mértékben függ az anyjától; ez 
az állapot nem tűnik el teljesen később sem, a felnőttnél is meg-
található, háttérbe szorítja a t гaumatjzáló megelégedés és az azt 
létrehozó szorongás. 12  

A kiváltó tárgyhoz és annak képéhez annyira kötött „megelé-
gedés tapasztalata" ma egyre jobban kapcsolódik a kép képé-
hez vagy a kép lehetőségéhez, a televízió egyszerű  jelenlétéhez 
még kép nélkiil is! Teletropizmus? Ez a magyarázata a gyermek 
viselkedésének, amikor valahányszor az anyja a karján a szobá-
ba viszi, önkénytelenül a televízió felé fordul, olyankor is, amikor 
az nincs bekapcsolva. Nem vagyunk-e - paradoxálisan - mind-
anyian ebben a helyzetben? Lehet, hogy nem is annyira azért kap-
csoljuk be a televíziót, hogy tájékozódjunk vagy szórakozzunk, ha-
nem inkább azért, hogy közel keriijbn hozzánk, tápláljon. Talán 
nevetséges, de a képözön az anyatej helyettesít ője. Alma mater 
televízió! Milyen tej? Milyen anya? Milyen kapcsolat? 

Alice gyermekei 
A közvetített kép a valóságon kíviil helyez bennünket. Bármi-

lyen tökéletes is lenne a közvetítés (az Apollo XVI. útját hihetetle-
nül éles kép közvetítette), mi csupán részben éljük át az ese-
ményt, abban a pillanatban, amikor az űrhajósokkal a Holdra le-
pünk - e lépések előzményeit figyelmen kívül hagyva - csodál-
juk hősjességiiket, nem állhatunk ellen annak, amit „Alice csábí-
tásának" neveznék.  „6,  Kitty, milyen nagyszerű  lenne, ha Tükör-
országba mehetnénk! Biztos vagyok benne, hogy ott rengeteg 
csodálatos dolog van. Képzeljük el, hogy a tükör olyan puhává 
válna, mint a géz, és átléphetnénk." A valódi varázs a képerny ő  
mögött rejlik, ez az a varázslatos ígéret, amelyet kecsegtet a te-
levízió. De hogyan védekezhetnénk a nyugtalanság ellen, amikor 
a néző  e szavak mögött fenyegetést sejt: „Úgy t űnik, ez teletömi 
eszmékkel a fejemet... csak azt nem tudom, milyenekkel! Egy bi-
zonyos, valaki megglt valamit, ez világos... azon töprengek, mivé 
válik a nevem... nem szeretném elveszíteni... másikat kell kap- 
nom... „1~ 

I I  Sfgmund Freud: L'Interprétation du réve. G. W. H-II. 585. o. 1. szám, 
Londra Imago 1940. 1952 (18. kötet) - Révfsfon de la science du réves, 
Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Gallimard, „Idées” sorozat, 
247. szám, 1971. Paris, 13. és 15. oldal. Szem előtt tartva Freud figyelrnezte-
tését: „az álmokat sokáig összetévesztették nyilvánvaló tartalmukkal. Most 
ne tévesszük össze a rejtett gondolatokkal'; innen ered az a szükségsze-
rűség, amelyet megmagyaráz: „(...) át kell alakítanunk a nyilvánvaló ál-
mot rejtett álommá, és meg kell magyaráznunk, hogyan jelenhetett meg az 
ellentétes folyamat annak lelkivilágában, aki álmodik. Az els ő  dolog gya-
korlati jellegű, az álomfejtéshez tartozik bizonyos gyakorlat számára alkal-
massá válik, a második elméleti jelleg ű, és az álom létгejöttének magya-
rázatához kapcsolódik, tehát csupán elmélet lehet. 

13 Lewis Caroll, Les aventures d'Alfce au Pays des Merveilles, L kötet. De 
1'autre cőté du miroir;  H.  kötet, La chasse au mark. Paris, 1968 

Egy olyan televízió, amely szakadatlanul közvetítené több o г-
szág pillanatnyi helyzetét, nem kérd őjelezné-e meg azonosságun-
kat? A „családnak" nevezett kapcsolatok szétzúzása nem ennek 
a valósággá vált veszélynek tulajdonítható a televízióval szület ő  
és nevelkedő  gyermekek esetében? 

A televízió bekapcsolása tehát nem ártatlan, ártalmatlan tett. En-
nek oka a varázs. Egyrészt igényeljük a képnek és a valóságnak 
az illúzió teljes eltörléséig fokozódó azonosítását, másrészt ragasz-
kodunk az eltűnés fenyegette Én teljességéhez. A televízió a va-
rázs és az ördögűzés ötvözete. Nemcsak a valóság síkján hat ránk 
paradoxálisan, amikor arra vagyunk hivatottak, hogy higgyünk és 
vágyaink legyenek, nemcsak a képzelet síkján, amikor gyanak-
vásra és félelemre ösztönöz, hanem a valóság és képzetes viszo-
nyának síkján is. 

Távolról való részvétel: 
a kodifikálástól a látványig 

Évezredeken keresztül a közlés els ősorban nyelvi vagy képi 
jelekkel történt. Az els ő  esetben a nyelvi szimbólum volt a köz-
vetítő  közeg, a másodikban a kép, vagy szélesebb értelemben 
véve a bemutatás. (...) A szentképek csupán a hív őknek voltak 
érthetőek. A keresztény ábrázolás vajmi keveset segít a buddhi-
sta, az iszlám vagy az afrikai vallásos ábrázolás megértésében. 
Minden nyelvi vagy képi jel csupán társadalmi-m űvelődési kör-
nyezetében válik érthet ővé. E feltételen kívül is jelentkezik egy 
újabb jelenség a televízió megjelenésekor. A nyelvi és (vagy) 
a képi szimbólumok közvetítése hangjelek, írásjelek, festészeti, 
szobrászati vagy más ábгázolási eszközök útján lehetséges. Az 
ábrázolás megismerési folyamat. Ugyanakkor ez befogadó teret 
igényel, formát, amely azt kitölti, összeállítási szabályokat, a fenn-
maradáshoz szükséges stabilitást. Más szóval: a közlés feltételezi 
az információ stabilitását, amely hosszabb vagy rövidebb id őtarta-
mot biztosít neki, erre szüksége van, hogy információ küldetésé-
nek eleget tegyen, tehát a szerkezeti elemek nélkülözhetetlenek 
a közlés folyamán. Ha a szavakat, valahányszor leírjuk, újra kelle-
ne alkotnuitk a közlés korlátozott és fáradságos lenne. Ugyanígy 
a festészet és a szobrászat az általa min ősített tér ábrázolásának 
köszönhetően létezik. Az információ stabilizálása - a közlés felté-
tele - a tér tényezőre helyezi a hangsúlyt. 

Most már érthető, hogy az audio-vizjális eszközök és kiváitkép-
pen a televízió miért és hogyan változtatja meg annyira gyökere-
sen a probléma idő  adatait. A bemutatás már nem kulcsművelet. 
A néző  nem alkotja újra az állandó formákat, magával ragadja őt 
az információkép áramlata. A képerny ő  a meghatározás szerint 
kizár minden bemutatást és minden közlési lehet őséget, mert 
képsorozatok áramlata. A képerny ő  természetének lényege ab-
ban rejlik, hogy állandóan az idő  rendelkezésére áll. A „bemuta-
tottat" a „közvetített" helyettesíti a közvetítés folyamatában. Így 
az olvasási, a nyelvi és (vagy) a képi jelek, ámbár nem azonos 
arányban, de kodifikálást és megfejtést követelnek. Mi történne, 
ha ekét feltétel gyökeresen megváltozna? Az, ami a helyszíni köz-
vetítések esetében. (...) A szavak, mondatok és képek szállította 
„szimbólumcsomagokat" a közvetítés helyettesíti, amely a közbe-
eső  kapcsolatok és műveletek kihagyásával jut el az é гzékszeг-
veinkhez. Az észlelés hallucinálássá válik, nem freudi, hanem va-
lóságos látomás formájában. Az elektronika helyettesíti a jellel, 
szimbólummal történő  közlést „látomásos" értelemben, a „hallu-
cinálás" valódi értelmében. Mitikus szemszögb ől az igazi látomást 
elsősorban úgy határozzuk meg, mint a közösség tagjai között ki-
alakult viszonyt és kevésbé úgy, mint a látomáson kívüli igazság-
szempontot. 

Magasabb szinten, például egyes vallási ünnepek esetében, kö-
zösen átélt és újra átérzett tettekr ől van  szó; alacsonyabb szinten 
kollektív viselkedésről - ez az amatőr futballisták és rockandroll 
művészek esete. Mindezekben a helyzetekben, amikor a közlést 
szimbólummal, közvetlen részvétellel helyettesítik, a kritikai ön-
tudat lassan eltűnik és átadja helyét a szertartásnak: a távolról 
való részvétel - akkor is, ha a többiekt ől távol történik - megsza-
badul a hallucinálás személyi önkényét ől. Végül is a képernyőre 
vetített képek kevésbé a tartalmuk, inkább a tv-szertartás ünnepe 
miatt léteznek, és ezt megerősíti az a tény, hogy a fő  szertartásve-
zető  -ellentétben a pappal - más természet ű: a televízió a képer-
nyőn keresztül sugározza a műsort és ezt „hívő  televízióПézđk" 
nézik, miután bekapcsolják a készüléket. ❑ 

Fordította : NAGY MARGIT 
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PAUL  I ÍLIp válaSZai F lorian RötZer kerdeS е 1re 

A francia teoretikusokat Németországban id őnként irracionalis-
táknak nevezik . Ön irracionalistának tartja magát? 

Az „irracionalisták" (itt Lyotard-ra, Baudrillard-ra és másokra 
is gondolok) Franciaországban kisebbséget képeznek. Nincs irra-
cionalista iskola, sokkal inkább gettóról van szó, melybe különbö-
zđ  individumok vannak; a francia filozófusok és tudósok többsé-
gétől elkülönülve. Tehát inkább kívülállásról van szó, és ezt nem 
pejoratívan értem. A magam részér ől szükségét érzem ennek a kí-
vülállásnak, és ennek a gettónak is, mert Franciaország még min-
dig a kartezianizmus paradicsoma. Ez a morálra éppúgy érvényes, 
mint az emberek közti kapcsolatokra; a 68-as események ellenére 
— sőt bizonyos öntudatváltozás ellenére is — az atmoszférát a racio-
nalizmus, méghozzá annak legrosszabb fajtája uralja és szennye-
zi. 

Mindig hangsúlyozom: nem vagyok filozófus. Urbanista vagyok, 
és azt gondolom, hogy az urbanisták éppen olyan fontosak, mint a 
filozófusok. Ezzel nem leértékelni, hanem egyenrangúsítani 
akarom magam, bennünket, urbanistákat e sžázad végén a filozó-
fusokkal azonos szintre kívánom helyezni. Rendszerint nem olyan 
fogalmakban gondolkodom, mint racionalitás és irracionalitás, és 
nem is hivatkozom filozófusokra; ha mégis el őfordul, akkor ugyan-
úgy idézek tőlük, mint ahogy egy költ őtől, vagy egy regényíró-
tól. Számomra a filozófia az irodalomhoz tartozik, és nem meg-

.fordítva. A költészet, az irodalom az eredend őbb. A filozófu-
sokkal építészként és urbanistaként kerülök konfliktusba: ha 
ugyanis egy építésznek vagy urbanistának egy építészeti vagy ur-
banikus struktúra megalkotása esetén nem az igazságot kell meg-
találnia, hanem csupán egyet a lehetséges struktúrák közül. Míg 
a strukturalizmus a hatvanas években — valamennyi filozófiához  

hasonlóan — az igazság igényével lépett föl, addig ez az építészet-
ről nem mondható el. Egy ház megléte és szilárdsága még nem je-
lenti azt, hogy ideális vagy tökéletes is. A reálisnak és a szilárdnak 
a struktúráját a filozófus akarja megtalálni, nem pedig az építész. 

csak arra törekszik, hogy megtalálja egy technika, egy struk-
túra, egy anyag egyensúlyát egy adott pillanatban, és emellett 
nagyon is tudatában van a nehézkedésnek, valamint annak a tény-
nek, hogy nincs „hibátlan" konstrukció, egyszer mindegyiknek 
össze kell omlania. Az építészetben — legyen az akár Brunel-
leschi, Le Corbusier vagy Ungers építészete — sohasem univer= 
zális igazságról van szó. 

Ha a t-dozófiát irodalomnak tekinti , akkor ön is úgy vélekedik, mint 
Baudrillard , aki meg van győződve arról , hogy a filozófia már nem 
képes az élet feltételeinek megragadására a modernitásban? 

Bizonyos tekintetben igen. Baráti viszony fűz Baudrillard-hoz, 
még ha nem is osztom mindenben a véleményét. Van egyfajta 
neonihilizmus benne, ami nem tetszik és munkásságának érdekes-
sége ellenére zavar az, hogy túlfeszíti a „szimuláció" fogalmát. 
Számomra a szimuláció csak fázisa egy folyamatnak. Vélemé-
nyem szerint a reális, adott, abszolút valóság, amely a filozófiai 
megismerés célja lehetne, nem létezik. A valóság egy meghatá-
rozott társadalom tudományának, technikájának és erkölcsének 
terméke egy meghatározott pillanatban. A szimuláció egy els őd-
leges realitás szimuliációja, ami mindig másodlagossá válik, amit 
én „szubsztitutív fázisnak" neveznék; els ődleges, ealitás, e reali-
tás szimulációja, majd egy új, második realitás szubsztitúciója és. 
így tovább. Túlzásnak tartom ezért azt az állítást, hogy minden 
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így tovább. Túlzásnak tartom ezért azt az állítást, hogy minden 
szimuláció. De egyetértek Baudrillard-dal abban, hogy a filozófia 
és a tudomány ma már nem képes tárgya megragadására. Ezért az 
embernek meg kell szabadulnia a bevált gyakorlattól, hogy más 
eljárásokat és közelítéseket fejleszthessen ki, olyanokat, amilye-
neket a költők és írók régtől fogva ismernek és használnak is. 
Nem véletlen, hogy Heidegger, az utolsó nagy filozófusok egyike 
újra és újra Hölderlinre és Jüngerre hivatkozik, és ez számomra 
sokkal érdekesebb, mint a létről és a létezőkről szóló tanítása. 
Itt egy elsőrangú filozófus rója le tiszteletét a nagy költészet el őtt. 
(Egyébként Hölderlin a legkedvesebb költ đm, ezzel szembem 
Jüngert egyáltalán nem szeretem.) 

Ön megalapított egy új tudományt , a dromológiát , amely a sebes-
ség paradigmáján alapul . Vajon a sebesség a modernitás bélyege, 
avagy a dromológia olyan elmélet , mely minden koron át képes a 
társadalmi viszonyok elemzésére? 

A „dromológia" kifejezést nem minden irónia nélkül találtam 
ki, hogy ezáltal a sebesség egyfajta tudományának létrejöttét ser-
kentsem. Sokan azt gondolják, hogy a dromológia igazi tudo-
mány, ám számomra ez inkább valamiféle konstruálás, valami-
képp olyan, mint házakat konstruálni, melyek majd kés őbb ösz-
szeomlanak. Nem tudomány a fogalom „g őgös" értelmében. Van 
benne egyfajta teóriafikció, aszó szoros értelmében „science 
fiction". Dromológiáról azért lehet beszélni, mert transzhisz-
torikus. A legkülönbözőbb korszakokra, sőt még az állatvilágra is 
alkalmazható. A hajsza, a hajtóvadászat a társadalmak fejl ődé-
sének lényeges eleme. A sebesség, amellyel az állat a másikat 
megtámadja, az állat-„társadalmak” magvát képezi, és ugyanígy 
része az emberi társadalom lényegének is. Amit az ember ezen 
kívül „feltalált", azaz ösztönző  erő ; azaz erő , amellyel egy követ 
elhajítanak, az ököl ütőereje, azaz a kézé, mely simogatni képes, 
de pusztán sebessége és tömege folytán — a kegyetlenség és a rom-
bolás eszközévé válhat. A dromológiai pillanat minden él ő  rend- 
szerben előfordul; elég, ha a lovasság feltalálására gondolunk, 
amely a dromokratikus, azaz a sebességen alapuló társadalom 
jelentős tényezőjévé vált; avagy a tengeri fegyverekre, a hadi-
hajóra, ami már egy jóval technizáltabb elemet képez, s végül 
a szállítás fo ггadalmára a 19. és a 20. században. Az ipar ekkor 
egészen új sebességek termelését tette lehet ővé: a vasutat, az 
automobilt, a légi közlekedést, a telefont, a televíziót stb. Azóta 
a sebesség strukturálja a társadalmakat. Ez a folyamat az újkor-
ban kétségtelenül nagyon felgyorsult (gondolok itt pl. a Wall 
Streetre, a börzének a telex stb. útján kiterjed ő , dromokratikus 
rendszerére ), azonban ez mégsem sajátosan mode rn  jelenség. 
Ez transzhisztorikus és transzpolitikus. A d гomológia a háború-
ban, a zsákmányszerzés során alakult ki; nem szeretetkapcsolat-
ban, hanem az agresszió és a destruktivitás meghatározta viszo- 
nyokban. 

A hadiintelligencia lényegéhez tartozik a nagy sebességek „ter-
melése" és bevetése — a hajítógépek, aztán a tüzérség, és végeze-
tül ma a rakéták és a lézer sebessége. Kiindulásom és alapveté-
sem mindig is a háború volt. Ezt minden könyvemben megírtam: 
a háború gyermeke vagyok; megéltem a háborút, ami traumati-
zált, és egész munkásságom eredete ebben gyökerezik. A háború 
volt az apám és az anyám, az egyetemem. Ismereteimet nem 
Marxnak vagy Descartes-nak köszönhetem, hanem a háború ta-
pasztalatának, kiváltképpen a második világháborúnak, de az el-
rettentés hadiállapotából ered ő  tapasztalatoknak is, ami mai 
helyzetünk jellemzője. 

Miért a háború az a döntő  esemény , aminek alapján a sebesség 
jelenségét elemzi? 

Nos, nem én kerestem magamnak a háborút, hanem a háború 
keresett meg engem. 1932-ben születtem, 33-ban aztán jött a fasiz-
mus, és 40-ben a háború; vagyis egész fiatalságom háborúban telt. 
Mint már többször kifejtettem: nem én vagyok a háború ellen, 
hanem a háború van énellenem, teljességgel ellenemre való, és 
gondolataim ezért re-akciósak bizonyos tekintetben. Reakciót 
jelentenek egy meghatározott életrajzra és egy meghatározott 
gyerekkorra. Más aspektusból azt kell mondanom, hogy a racio-
nalizmus mindig megtakarította magának a stratégiai , azaz mili-
táris dimenzióját. Elképeszt ő , hogy a görögöknél, aztán a tör-
ténelem során Hégelig és a mai racionalistákig az ész mily mér-
tékben hárította el a hadiintelligencia és a militáris stratégia 
problémáját. Mintha volna egy cezúra, mely megóvja az észt a 
negatívumoktól; egy episztemológiai metszés, mely elejét veszi  

annak, hogy az ész negatív dimenzióját — miként ez a stratégiai 
és militáris gondolkodásban megjelenik — felismerjék. 

Aldous Huxley azt mondja — egy mondatában, melyet gyakran 
idézek, mert egyszerre vicces is, és igaz is —, hogy háromféle in-
telligencia van: az emberi intelligencia, az állati intelligencia és a 
militáris intelligencia. Én még a militáris intelligencia autonó-
miáját is megemlíteném, ami jóval inkább a racionalisták és a po-
litikai gondolkodók távolságtartó, és így az értelem destruktív 
szándékát elleplező  szándékából, a katonai titokból, a katonai 
gondolkodásnak a politikaitól való elszigetel ődési törekvésébő l 
ered. 

Ez ugyanaz a probléma, mint ami a szubsztanciának az akciden-
cia, a véletlen, a baleset fölötti primátus tekintetében is fennáll. 
A hajó feltalálásával feltalálták a hajótörést is, de senki nem neve-
zi találmánynak a hajótörést. Feltalálták a vasutat, és ezáltal a 
kisiklást is, viszont csak a vašút jelent őségét méltatják. A pro-
duktív észnek mindig van visszája is, és éppen ez a rejtett oldal az, 
ami engem érdekel, mert bizonyos tekintetben ez alkotja a mili-
táris intelligenciát. Egy fegyver vagy akár egy gép feltalálása 
nem jelent egyebet a baleset feltalálás đnál. Szándékaink mindig 
az ellenkezőjükre fordulnak és egy nap majd az abszolút fegyver 
birtokába fógunk jutni, ez pedig az abszolút balesetet is jelenti. 
A negatívba való átcsapás a militáris értelem következménye, ami 
éppen azért bontakozhatott ki, mert a civil, a filozófiai gondol-
kodás mindig elhárította az értelem ezen aspektusát. Amikor 
Arisztotelész azt mondta, hogy nem létezik az akcidenciák tu-
dománya, a negativitás tagadásánák folyamatát indította el. 

Más teoretikusok azon a véleményen vannak , hogy a modernitás 
a gyorsulás olyan fázisába lépett , mely egy kritikus pont elérésé-
hez vezet . Osztja ön ezt a diagnózist? 

Kijelentéseim ritkán vonatkoznak a moderntósra; néz őpontom 
transzhisztorikus, ennek folytán az antikvitás, a modernitás és a 
középkori stb. különbségek háttérbe kerülnek. Én ugyan nem így 
fogalmaznék, de érvényes, hogy ez idő  tájt válság van,  amen
nyiben többé már nem olyan tér=id ő  konstellációban élünk, ami az 
ember ellenőrzése alatt áll. A világra, a té ггe és időre egyre in-
kább már csak gépezeteken keresztül nyílik kilátás. E téren radi-
kális átalakulás zajlik. A 19. századtól kezd ődđen iparilag állítbt-
tákelő  a sebességet, és modern közlekedési eszközök és az audio-
vizuális médiumok révén minőségi ugrás történt. Az informatika 
és a legújabb technológiák idđközben egy olyan helyzetet hoztak 
létre, amely felülmúlja idđérzékelő  képességünket. Minden él ő -
lény az időbeliség egyfajta rendjének kötelékében él; a világot egy 
téridő  raszteren át érzékeli, ami a légy, az ember, vagy bár-
mely más élőlény számára mindig különböz ő . Az időnek az a 
rendje, melyben az ember mozog, ma már időérzékelésének nem 
adekvát formája, legalábbis háborús helyzetekben nem. (Az 
euroгakéták és mindenekelőtt a „csillagháborús" hadüzenet-köz-
vetítő  gépezet szükségessége körüli vitára gondolok.) Az emberi 
idő  tehát már nem egyedüli ideje az észlelésnek. A gépek, a bitek, 
a nano-, pico-, és famtosecundumok ideje válik egyre inkább a 
politika és a stratégia számára dönt ő  idővé. Elmondható az, hogy 
ezzel elérkeztünk a tömbök viszonyának kvantikus korszakába. 

A „csillagok háborújával" és a fénysebességgel való cselekvés 
lehetőségének létrejöttével az ember kívülállóvá vált. A háború 
felbomlasztja a tér és az id ő  kötelékeit, egy olyan idónkív űliség, 
egy olyan hiperidő  nyílik meg, melyhez az embernek soha nem 
lesz bejárása. Ezt a hiperid đt csak skálákon, képerny đkön és kap-
csolótáblákon át érzékeli, vagyis közvetett úton, s ez annál inkább 
veszít jelentőségéből, minél inkább maga a gépezet végzi a dön-
téseket. E század végének alapproblémája az az átmenet, mely a 
háborús gépezettő! — amelyet évezredekkel ezel őtt Egyiptomban 
találtak fel — a hadüzenet-gépezethez vezet, és ami az emberiség 
további sorsáról fog dönteni. 

A háború nemcsak autonóm értelmet követel, hanem vizuális 
érzékelést is, amely az emberrel szemben önállósította magát; 
a műholdak szüntelenül filmeznek, feltérképeznek és objektu-
mokat tárnak föl, computerek szüntelenül öntevékenyen elemzik 
a helyzetet. Ennek következtében a világ új ;  excentrikus néző -
pontja teremtđdött meg. Ez a tudományos-technikai esemény 
egyszerre öngyilkos és forradalmi, mivel aláássa az emberek aka-
ratszabadságát, teljesen függetlenül attól, hogy tudósokról, ka-
tonákról, vagy politikusokról van-e szó. 

A sebesség erđszakos beavatkozást jelent az emberi jogokba; 
méghozzá szélsđséges erőszakot, de ebbéli mivoltát még sohasem 
ismerték fel. A gyorshajtást ugyan büntetik, de jogrendünkben 
egyébként a sebesség nem szankcionált erőszak. 
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Összefüggést lát-e a hirtelenség , a sokk modern esztétikája és az 
embernek az időből való kiűzése és gépezetekkel való pótlása közt? 
A hirtelenség olyan esemény , amely kisiklik uralmá alól és rátör 
az emberre... 

A 19. században a sebesség el őállításának lehetősége róvén ki-
léptünk a megjelenés esztétikájából. Ez a m űvek és dolgok mate-
riális hordozóinak esztétikája volt, melyben még az anyagi meg-
jelenésről, egy festmény megjelenésér ől a vásznon, a szonornak a 
kőből való előbukkanásáról volt szó. Végül is a társadalom mint 
egész azon alapult, hogy materiális hordozói tartós jelenségeknek 
tűntek. A mozi kezdetével, a kinematográfiával, a pillanatfelvé-
tellel és a szekvenćiatechnikával az elt űnés esztétikája tör el ő , ami 
azt jelenti, hogy most már a dolgok annál jelenvalóbbak, minél 
átmenetibbé válnak, és minél inkább kivonódnak az öntudat.kö 
rébđl. Ezt jelenti a mozi feltalálása, és ezért érdekel engem a 
mozi, nem pedig a filmes elbeszélés vagy a nagy alkotók miatt. 
Tehát azt, hogy a dolgok többé már nem azért léteznek, mert fel-
bukkannak, hanem éppen azáltal, hogy illanóvá válnak, és elt űn-
nek. Ez természetesen hatalmas forradalmat jelent. Az elt űnés 
esztétikája azonban létrehozta az elt űnés egyfajta politikáját is. 
Több mint egy évtizede már, hogy mindenütt ezrek t űntek el. Em-
berek verése, táborokba zárása vagy megkínzása még alapjában 
véve egy kialakulatlan, a médiumoknak ki nem szolgáltatott tár-
sadalom elnyomásáról tanúskodik. Ma az egész világ ki van téve a 
kamerák, az újságírók tekintetének, s nekik újra és újra sikerül 
a táborokat stb. filmre venni. Ezért aztán, mintegy varázsütésre, 
eltüntetik az embereket. 

Az eltűnés kinematografikus esztétikája, az elt űnés esztétikája 
gyors közlekedési eszközök révén is (mint amilyen a TGV vagy 
a Concorde) a tér és a távolság összezsugorodását eredményezi. 
Ez természetesen a politikai eljárásmódokat is befolyásolta, és a 
rombolás módszereit sem hagyta érintetlenül. Egy aktuális példa: 
Peruban a Fényes Ösvény újabban már nem vállal felel ősséget a 
merényletekért. Ez is egy példa az elt űnésre. Korábban a te rno-
risták mindig vállalták a felel ősséget, és Európában mind a mai 
napig megteszik: „Ezt és ezt, ilyen és ilyen okokból megöltük." 
A Fényes Osvény rájött arra, hogy így nem lehet eljárni akkor, ha 
a bizonytalanság általánossá tétele a cél. A kvantumfizikához 
hasonlóan itt is a határozatlanság, a társadalmi és politikai viszo-
nyok körülhatárolatlansága jön létre. 

Hogyan hat az eltűnés esztétikája az egyéb filmen kívüli m űvé-
szetekre? A festészetben , a szobrászatban vagy az építészetben is 
zajlanak hasonló folyamatok? 

Azt, ami az eltűnés esztétikáját adja, a legjobban a mozi, 
pontosabban a fotokinematográfia láttatja. Ahhoz, hogy a mozi 
lehetséges legyen, fel kellett találni a pillanatfelvételt, amely 
módot adott a mikrotranszfórmációk láthatóvá tételére. De az 
eltűnés esztétikája máshol is fellelhet ő . Jelen van a modern fes-
tészetben, a futurizmusban, vagy Marcel Duchamp-nál (pl. A lép-
csőn lemenő  aktnál), aki kétségtelenül az elt űnés esztétikájának 
filozófusa volt. Én tehát az elt űnés esztétikáját általános jelenség 
nek tanom, méghozzá olyan jelenségnek, mely új viszonyokat 
teremt. A filmnél „vágásnak nevezett eljárás a festészetnek és 
az építészetnek is egyik központi problémája. Mert mi más 
a mozi, mint kvadrázs, vágás, montázs és szekvencia? De az 
építészet is kvadrázs és vágás révén szervezte meg a teret. A terv, 
a metszet, a homlokzat egy olyan fajta felosztás, amely nagyjá-
ból és egészében a reneszánszból ered, és fokozatosan használ-
hatatlanná válik, mivel a modern embernek fragmentáris, nem pe-
dig egészre irányuló a szemléletmódja. Ezért is nem értek egyet 
Foucault pánoptizmusával; véleményem szerint ugyanis a szin-
optizmus stádiumában vagyunk, vagyis a világot fragmentáltan 
érzékeljük. A mozi a fгagmentált tekintet művészete, vagy —
ahogy Kafka mondja — a mozi a szem uniformizálását jelenti. 
Ez pedig a szüntelenül visszatér ő  vágások, montázsok és kvad 
rázsok segítségével történik. Nem véletlen, hogy építészek fára-
doznak egymástól függetlenül azon, hogy ezt a vágás és szekven-
cia által preformált érzékelést egy új építészet alapjává tegyék. 

Következő  könyvem a mai monumentalitással foglalkozik, Les 
monuments du moment, vagyis A pillanat emlékm űvei lesz a cí-
me. Abból indulok ki, hogy az emlékművek voltak az első  tömeg 
közlési eszközök, és az írás, a festészet, a szobrászat stb. az  
emlékművek integrális részei voltak. A történelem folyamán ezen 
elemek mindegyike önállósodott (a festészet a freskótól, a mo- 
zaiktól és a táblaképtől egészen a fotográfiáig; a szobrászat egé 

szen a holgramig). Mindezek az elemek emancipálódtak, de mégis 
visszautalnak eredetökré. Egészen eltér ő  példán láttatva: egykor, 
hogy elérjék az eget, tornyot építettek, Bábel tornyát. Ma a repü-
lőgép használatos, ám a repül őgép mégis megőrzött valamit a 
toronyból. Egykor, hogy a világra láthassanak, kitárták az ablak-
deszkákat. Ma a televíziót kapcsolják be, ám a képerny ő  valamit 
még mindig őriz az ablakból. 

Vajon az eltűnés esztétikájának berendezkedése a végpont felé 
vezet , vagy pedig egy másfajta állapot következik utána? 

Végpontra akkor jut az ember, ha mozdíthatatlanná, reny-
hévé és teljesen megállapodottá válik. A nomád életmódból a 
városiba való átmenet volt a megállapodottság els ő  formája. 
Az embernek egy meghatározott helyhez való köt ődésével a test-
hez való viszonya egyre növekvőbb mértékben uniformizálódik. 
Ez a folyamat az első  várossal vette kezdetét, és ezen az úton 
eljutunk az utolsó városhoz, melyben mindenki tökéletesen moz-
dulatlanná válik. Az autó forradalma, az automobilon való köz-
lekedés ugyan felébresztette egy új nomádság illúzióját, de ezzel 
egyidejűleg az audiovizuális és_ elektromos médiumok ezt az 
illúziót újra lerombolták. A fénysebességgel kezdetét veszi a 
hullamerevség, az emberiség abszolút mozdulatlansága. Elébe 
megyünk a paralízisnek, mégpedig nem azért, mert a túltelít ődés 
miatt az autók megbénítják az utcai forgalmat, hanem azért, mert 
majd mindenkinek rendelkezésére fog állni minden, anélkül, hogy 
akárhová el kellene mennie. Ahogy els ő  könyvemben említettem: 
„Mire fogunk majd várni, ha a megérkezésig már nem lesz szük- 
ségünk várakozásra?" 

Az ön nyelvezete diagnosztikus . Nem veszíti-e el kritikai lehetősé-
gét a fennálló mimézise által, hiszen a diagnózis táv оlságtartás 
nélkül írja le a viszonyokat? 

Engem azért általában kritikai gondolkodóként tartanak szá-
mon, és a könyveim — a L'espace critique is — kritikus könyvek. 
Az mindenesetre igaz, hogy nem kínálok megoldást, s őt azt kell 
mondanom, hogy ez mellettem szól. Méghozzá azért, mert meg-
éltük a mestergondolkodók korát — ahogy Glucksman mondja —, 
és átláttunk a totalizáló gondolkodás illuzionisztikus jellegén. 
Nincs már többé „szép totalitás" — ahogy Hegel mondta —, még 
istenben sem, illúzórikus és tudománytalan volt azt hinni, hogy 
egy ilyen totalitáshoz el lehet jutni. Nincs megoldásunk, mert 
nincsenek globális megoldások, csak epizodikus, töredékes, pil- 
lanatnyi megoldások vannak, és ezeken dolgozunk. Soha nem 
volt semmi, ami totalisztikus lett volpa; ez az els ő  elképzelés, amit 
el kell felejteni. Ez a filozófiai és a tudományos gondolkodás 
rettenetes illúziója volt. Az „Egész" — ez a filozófiatörténet nagy 
blöffje. 

Nem kell-e ennek ellenére a stratégikus -militáris racionalitá--
sal egy másfajta racionalitást vagy etikát is szembeállítani? Vagy —
mint Heidegger gondolta — bennünket már csak az isten képes 
megmenteni? 

Itt kell megvallanom, hogy keresztény vagyok, és hogy egyet-
értek a nem keresztény Heideggenrel. Én mégsem mondanám így. 
A megmenekülés, amiről szó van, nem olyan, mint a kereszténye-
ké, azaz nem világon és időn kívüli üdvözülés az örökkévalóság-
ban. Nem hiszek a halálban, és ezért hiányzik bel őlem a vélet-
lentől való szorongás (a filozófiai értelemben vett szorongás), 
még ha — bárki máshoz hasonlóan — én is félek attól, hogy ki-
oltanak. Ha van menekvés, akkor az a filozófiai, a tudományos 
és a politikai gondolkodás alázatában van. Egy ma gyakorolható 
alázatra, nem a szentek ártalmatlan és istenfél ő  alázatára, hanem 
radikális tudományos és filozófiai alázatra van szükség. Semmik 
vagyunk. A totalitás számunkra mindig is elérhetetlen marad. Egy 
filozófus vagy egy tudós, aki err ől az alázatról tesz tanúbizony-
ságot, hozzájárul az emberiség megmentéséhez. Am ez a fajta 
alázat mindig is inkább költőknél (Hölderlinre, Nervalra gon-
dolok), és íróknál is gyakran (Kafkánál, Proustnál) volt meg, 
de csak nagyon ritkán mutatkozott, tudósoknál és filozófusok-
nál. Azt gondolom, hogy az emberiség jöv ője az alázaton mú-
lik. ❑ 

(KUNSTFORUM, 1986. június/július/augusztus) 

TILLMANN J. A. fordítása 
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Leo Mates 

FEGYVER ÉS 

pOL1TIKA 

Dieter Appelt 

A történelem folyamán a háború a politika más nem ű , azaz 
fegyveres folytatása volt. Ezt az igazságot gyakran jegyezték le a 
világ minden táján. A hadászat német származású teoretikusa, 
Klausewitz egész fejezetet szentelt e témának a háborúról szóló 
könyvében. ósdi ágyúkon látható feliratok gyakran utalnak erre 
az igazságra — az ágyúkat általában „a királyok utolsó érveként" 
emlegetik. Függetlenül minden béketörekvést ől, békét hirdető  
mozgalomtól és egyént ől, „az erőszak nélküli politika" csak 
vágy, vagy a legjobb esetben csak remény maradt. 

A gyilkolás és rombolás eszközeinek tökéletesedésével ez az 
igazság még egyre szörny űbb méreteket öltött. Egyszersmind a 
hadműveleteket mind nagyobb területre lehetett kiterjeszteni, 
minek következtében világméretű  háborúzás következett be 1914-
től 1918-ig, valamint a második világháborúban. Úgy látszott, 
hogy itt végtelen folyamatról van szó, amely mind borzalmasabb 
és borzalmasabb pusztítások árnyékát veti el őre. Kitűnt azonban, 
hogy ez nem egészen így van. 

Az egyik oldalon a háborús méretek növekedése háborúelle-
nes mozgalmak erősödését és terjedését vonta magával, a másik 
oldalon viszont egy furcsa ellentmondás keletkezett a fegyverek 
politikai szerepét illetően. 

A második világháborúig méghatékonyságának fejlesztése nö-
velte a fegyver politikai súlyát és alkalmazhatóságát. A romboló 
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erő  és a hatótávolság nagysága egyenes arányban állt mind jelen-
tősebb eredményék mind szélesebb területen való elérésével. A 
nukleáris fegyver megjelenésével azonban valami olyasmi tör-
tént, amit még maguk a fegyvert kifejleszt ő  nagyhatalmak sem 
fogtak fel azonnal. A pusztító erőnek, majd később a hatótávol-
ságnak akkora meggyőző  ereje volt, és olyan következmények-
kel fenyegetett, hogy ez már többé nem védhette meg a teljes 
megsemmisüléstől az egyik hadviselő  felet sem. A háború többé 
nem szolgálhatott politikai célok elérésére. 

Ezzel természetesen nem sz űnt meg a nukleáris háború veszé-
lye, de az ilyen háború értelmét vesztette még a legbrutálisabb 
hódító szándékok szempontjából is. A háború többé nem szolgál-
hat semmiféle politika folytatásának eszközéül. A politika végül 
is, és ez a háborúra is vonatkozik, arra törekszik, hogy az egyik 
fél elérje a maga céljait, és a másikra ráer őszakolja akaratát. 
Egy mai fegyvereket bevet ő  nukleáris háború azonban, amely 
mindkét fél megsemmisülésével járna, semmiféle cél érvényesíté-
sét nem tenné lehetővé. 

A háborúellenes és a nukleáris háborúk értelmetlenségét hirde-
tő  mozgalmak a fegyverek korlátozásáról és a háborúk megakadá-
lyozásáról folytatott tökéletlen és általában következetlen tár-
gyalásokba torkolltak. Ez az er őfeszítés mindmáig nem járt biz-
tos eredménnyel, talán csak annyit hozott, hogy a nukleáris fegy-
vereket, a Japánra ledobott két bomba óta, csak kísérleti célokra 
használták. Kétšégtelen, hogy ez mégiscsak nagy megkönnyeb-
bülés, tekintettel a nagyhatalmak közt fennálló heves és mélyen 
gyökerező  ellentétekre, valamint a b őséges és hatékony nukleá-
ris fegyvertárukra. 

Nem ritkák az arra való utalások, különösen a nagyhatalmak 
részéről, hogy a megfélemlítési vagy elrettent ő  politika (mind-
egy, hogyan nevezzük) világméret ű  nukleáris háború kitörését 
akadályozta meg. Ez még sincs így. Mégpedig egyszerű  oknál 
fogva. Az elrettentésnek vagy megfélemlítésnek az a célja, hogy 
vagy megfenyegesse a támadót egy olyan csapással, amelyet az 
nem tudna kivédeni, vagy pedig elrettentse a támadástól egy ilyen 
megtorlás kilátásba helyezésével. No, ehhez hasonló fenyegetések 
korábban is előfordultak, jóllehet a megfélemlítés és az elretten-
tés fogalma új. A nagyhatalmak azel őtt is igyekeztek fegyverzetük 
fejlesztésével elrettenteni az esetleges támadót, legy őzéssel fe-
nyegetve őt, azaz egy olyan háborús végkifejlettel, amelyet az 
képtelen volna elviselni. 

Nukleáris korunkban nem a megtorlás vagy a fenyegetés jelenti 
az újat, hanem a pusztítás dimenziói egy esetleges háborúban, 
amely olyan végzetes eszközökkel folyna, mint amilyen a jelen-
legi nukleáris fegyverzet. Tehát a nukleáris háborútól való féle-
lem, a mai nukleáris fegyverzeti rendszer minden fortélya elle-
nére, tartózkodást sugall, még a világ legnagyobb hatalmai között 
feszülő  ellentétek mellett is. E félelem hatásfoka játszott eddig 
döntő  szerepet a nukleáris háború megakadályozásában. Ám ez 
semmi esetre sem jelenti a háborús veszély kiküszöbölését. Egyéb 
ként maguk a nukleáris hatalmak sem vélik így, bizonyíték rá a 
fegyverkezési hajsza mind er őteljesebb folytatása, továbbá az az 
igyekezet, hogy mind tökéletesebb fegyvereket találjanak fel. 

Miért van ez így, és miben rejlik a veszély a háborútól, amely 
általános megsemmisüléshez vezetne szerte a világon? Válasz 
bőven akad, ám ezek variációk egy témára, mégpedig arra, hogy 
egy ilyen háború minden világosan el őirányzott és szisztematiku-
san végrehajtott terv nélkül is kitörhet. A legveszélyesebbnek 
tűnő  változat egy olyan háborús viszály terjedése és elmélyedése, 
amely korlátozott keretek között kezd ődne, és nem nukleáris 
fegyverzettel folyna. E feltevés szerint egy ilyen nem nukleáris 
háború felfokozódása és átterjedése esetében a vesztés el őtt álló 
fél az összecsapás hevében esetleg elveszítheti józan ítélőképes 
ségét, és átlépheti azt az úgynevezett küszöböt, amely nukleáris 
háborúba vezet. Esetleg az egyik fél a nukleáris eszközöket csu-
pán taktikai okokból vetné be, esetleg olyan területeken, amely 
nem létfontosságú a másik félre nézve. Nem nehéz elképzelni, 
hogy egy ilyen lépés a másik fél hasonló módon való reagálását 
vonná maga után, majd még egy további lépését is, végül is a világ 
egy mindent elsöprő  nukleáris háború forgatagában találná ma-
gát. 

Ez közvetlenül a fegyver és a politika viszonyának, azaz a kor-
szerű  fegyverzet politikai szerepének kérdéséhez vezet. A leg-
jobb, ha ezt. Európa konkrét példáján kíséreljük meg megvilá-
gítani. Európa az Egyesült Államok és a Szovjetunió háború utá-
ni konfrontálódásának legkezdetét ől e viszály fő  színtere volt. 
A másik oldalon a Bering-szoros körül, Alaszka és a Csukcs-fél-
sziget között szélcsend uralkodott, és uralkodik még ma is, a 
fegyvermennyiségek itt rendkívül korlátozottak. Ennek tefmé- 
szetesen több oka van, de ezek mind visszavezethet ők Európá- 



nak mind az egyik, mind a másik nagyhatalom szempontjából vett 
jelentőségére. 

Az igazi fegyverkezési hajsza csak az ötvenes években kezd ő-
dött, amikor már mindkét nagyhatalom rendelkezett nukleáris 
fegyverrel, és amikor e fegyverzet száma és tökéletessége ugrás-
szerűen növekedni kezdett a mind jobban kiélez ődött vetélkedés 
közepette. Ez a vetélkedés több mint 25 évig tartott anélkül, 
hogy magában Európában különösebben megnyilvánult volna. 
A nukleáris fegyverzet, méghozzá a legtökéletesebb típusúak 
halmozása Európában csak a hetvenes évek elején kezd ődött. 
Amikor az Európa megjelölést használjuk, a földrész keleti és 
nyugati részére egyaránt gondolunk, de els ősorban a Keletet a 
Nyugattól elválasztó határvonal mindkét oldalán elterül ő  közép- 
ső  részeire. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy erre éppen akkor került 
sor, amikor a nagy hatótávolságú rakétákat olyannyira tökéle-
tesítették, hogy képesek nagy pontossággal megsemmisíteni több 
mint 10000 kilométer távolságban lev ő  célokat. Az interkonti-
nentális rakéták tehát legy őzik az Egyesült Államok és a Szov-
jetunió közötti távolságot. E rakéták pontóságát mindkét fél 
olyan mértékben növelte, hogy az el őirányzott célt 200, de legfel-
jebb 400 méterrel tévesztik el, méghozzá maximális távolság-
ról. A hibacsökkentési tendencia arra mutat, hogy ezek a fegy-
verek nemsokára mindössze átlag 200 méter hibalehet őséggel 
fognak célba találni, ami valóban jelentéktelen a hatalmas nuk-
leáris robbanások esetében. 

Ha ezekhez az interkontinentális lövedékekhez hozzászámítjuk 
azokat is, amelyek a tengereken cirkáló nukleáris tengeralattjá-
rókon vannak elhelyezve, akkor világossá válik, hogy ilyen löve-
dékek mindkét oldalon többszörösen nagyobb számban találha-
tók, mint amennyi elég volna ahhoz, hogy az összes elképzel-
hető  célokat megsemmisítsék a másik oldalon. A tengeralatt-
járókon található lövedékek valamivel kevésbé pontosak, a hiba-
lehetőség rádiusza 300-500 méter, vagy valamivel nagyobb a 
még alkalmazásban levő  régebbi típusoknál. Tehát sem a mennyi-
ség növelésének, sem pedig a hibák csökkentésének szükséges-
sége nem volt kihatással a rakéták európai telepítésére, azaz 
a két nagyhatalom között elterül ő  országokban. 

Felbukkant egy elmélet, mely szerint a rakéták különösen ve-
szélyesek és szükségesek, mert minimális a röpidejük, s ez lehe-
tetlenné teszi a velük szemben való védekezést. Ez az érv nevet-
séges, mégpedig két okból. Az interkontinentális rakéták leg- 
hosszabb röppályája a legjobb esetben is csak 20-30 perc időt 
hagy, ha a kilövés közvetlenül megfigyelhető . Ez az idő  nem ele- 
gendő  semmiféle komolyabb védelmi intézkedésre, és így lesz ez 
még legalább tíz évig. Ha ez az id ő  tíz vagy valamivel kevesebb 
percre csökken, annak egyáltalán nincs semmi jelent ősége. Ami 
pedig az abból következő  esetleges előnyöket illeti, hogy a tá- 
madó csapást kb. 20 perccel a becsapódás el őtt észreveszik, meg 
kell mondani, hogy a tengeralattjárókon lev ő  rakétáknak ha-
sonlóan rövid a röppályájuk a partig, így tehát katonai szem-
pontból nincs semmiféle új mozzanat. 

Más szóval, e rakéták Európában való elhelyezése mindkét 
fél számára bizonyos politikai hatások elérésének célját szolgál-
ja. Mindenekelőtt tehát a szövetségesekre akarnak nyomást gya-
korolni, így zsarolják őket, vagyis arra akarják őket rábírni, hogy 
„elszakadjanak" szövetségük központjától: az Egyesült Álla-
móktól, illetve a Szovjetuniótól. Az eurorakétáknak e politikai 
szerepe a legjobban abból látszik, -hogy még ma is, elburján-
zásuk idején, mennyiségileg és pusztító erejüket tekintve mel 
lékes szerepet játszanak a két fél fegyvertárának teljes össze- 
tételében. 

Íme, ez a példa is azt igazolja, hogy a sikeres nukleáris hadvi- 
selés lehetetlensége nem szakított meg minden kapcsolatot e 
fegyver és a politika között. Egyébként mind a két nukleáris 
nagyhatalom egész id ő  alatt jól tudta, hogy érvényben marad 
a fegyver és a politika közötti kapcsolat, amikor azokról a nem 
nukleáris fegyverekről van szó, amelyeket különösen a más 
földrészek messze eső  területein folytatott helyi háborúkban al-
kalmaznak. Az efféle háborúkban nem létérdekekért folyik a 
harc, tehát mint ahogyan ezt Amerika Vietnamból való vissza 
vonulása is bizonyítja. Nos, fegyverrel vagy anélkül a világhá 
ború óta mindkét nagyhatalom gyakran foglalt és veszített el ter ű  
leteket, érdekszférákat anélkül, hogy ez mindent pusztító nuk 
leáris háborúba csapott volna át. 

Hogy továbbra is érvényesítsék fegyveres erejüket a politiká-
ban, a nagyhatalmak állandóan arra törekednek, hogy amennyire 
csak lehetséges, felhasználják magát a nukleáris fegyverzetet is 
befolyásuk fokozására, vagy az ellenfél hatóerejének gyöngí- 
tésére, éspedig bárhol, tehát Európában is. Nem részletezve az 

eurorakéták már amúgy is igen jól ismert történetét, a nagyhatal 
1 rak vetélkedésének e mozzanata rámutat arra, hogyan fordít-

ják a nukleáris háborútól való félelmet is politikai célok elé гé-
séгe, és hogyan törekszik mindkét fél széthúzást, viszályt tá-
masztani az egyes államokon belül, ezáltal is az ellenfél politikai 
akarategységét gyengítve. 

A törekvés, hogy éket verjenek a szövetség központja és tagjai 
közé, mind a keleti, mind pedig a nyugati részr ől szorosan kap-
csolódik ahhoz az egyébként is fennálló önállósodási tendenciá-
hoz, amely mindkét fél esetében tapasztalható Európában. Ter-
mészetesen ma még alaptalan, de legalábbis korai lenne akár a 
Varsói Szerződés, akár az Atlanti Szövetség esetében komolyabb 
legyengülésről beszélni. Az eddig elért hatások is azonban szem-
mel láthatólag bátorítják mindkét nagyhatalmat, hogy folytassa 
a nukleáris és nemcsak a nukleáris fegyverzet használatának tak-
tikáját a politikában, azzal a céllal, hogy a másikkal szemben 
előnyhöz jusson euібpai talajon. 

Első  pillantásra úgy tűnhet, hogy a szövetségesek egymás gyön- 
gítése során végső  soron erősítik a békét és a biztonságot Eu гó 
pában. Ez rendkívül felszínes és megalapozatlan elvárás. Valójá 
ban csak az együttműködés, nem pedig a viszály, nem a belső  és a 
nemzetközi bizonytalanság terjesztése er ősítheti a békét az 
európai kontinensen — ahogyan ezt a helsinki határozat szelleme 
is sugallja. A szövetségesek gyöngülése vagy veszélyeztetése, 
amit a másik fél ilyen irányú tevékenysége idézne el ő , csupán 
kiélezheti a nagyhatalmak közti viszályt. És ezek a viszonyok, 
amelyektől elsősorban függ a béke Európában. A háború, amely a 
két nagyhatalom között elterül ő  térségben, az ő  közvetlen, akár 
politikai, akár katonai részvételük nélkül törne ki, teljességgel 
lehetetlen, sőt elképzelhetetlen a mai id őkben. 

A befolyás gyengülése a másik fél hatására létfontosságú pozí- 
ciók elvesztésének veszélyét hordozza magában mindkét nagy- 
hatalom számára. Amíg Európára úgy tekintenek, mint saját 
jogos érdekövezetükre, az ellenfél részér ől elért bármilyen túler ő  
fel nem adható pozíciók veszélyeztetéseként nyerne értelmezést. 
Ez tehát csak viszályhoz vezetne, és fokozná a nukleáris háború 
veszélyét. Tévedés lenne azonosítani az európai szövetségesek 
önállósulását Európa egységes együttm űködési övezetté való 
alakításának fodyamatával, ahogyan ebben Helsinkiben megál- 
lapodtak. Ez nem független Európát eredményezne, hanem az 
egyik nagyhatalom erősödését, ami a másik fél éles reagálását 
vonná maga után. 

Amint látjuk, a nukleáris korban elképzelhetetlen a fegyverzet 
klasszikus módon való hasznáiata, ami viszont nem azt jelenti, 
hogy a fegyver nem válhat a nagyhatalmak vetélkedésének esz-
közévé. Az is igaz viszont, hogy a nukleáris fegyverzetnek pél 
dául zsarolásra való közvetett felhasználása háborús veszélyeket 
rejteget magában, még ha nem is nukleárisat. A két nagyhatalom 
által a maga szempontjából létfontosságúnak tartott területeken 
folytatott bármiféle háború óhatatlanul atomháborúba torkollik. 
Erre utal a nyugati szövetség hivatalos politikája is, amely taktikai 
nukleáris fegyverzet bevetését irányozza el ő  arra az esetre, ha az 
ellenfél támadását nem lehetne nem nukleáris eszközökkel vissza-
verni. Ami a Szovjetuniót illeti, ott nem léteznek ilyen fajta nyil 
vánosan ismert okiratok, de kétségtelen, hogy a Szovjetunió 

- minden eszközzel (beleértve a nukleáris fegyverzetet is) védené 
érdekeit, és a „szocialista közöšség" biztonságát. 

Ennyi azért kiolvasható a szovjet hivatalos okiratokból. 
E rövid elmélkedés befejezéseként leszögezhetjük, hogy a 

szembenálló felek és az egész emberiség veszélyeztetésének nyil 
vánvaló volta ellenére is tovább tart a vetélkedés, amelybe nuk-
leáris fegyvert is bevetnek. E fegyverzetet nem tartják ugyan al-
kalmasnak a győzelem kivívására, de a nagyhatalmak továbbra 
is meglelik felhasználásának a módozatait, amelyek el ősegítik 
hatóerejük növelését és kiterjesztését. A békeszeret ő  emberiség 
ezért nem támaszkodhat csupán a nagyhatalmak mértékletessé-
gére, hanem tevékenyen kell harcolnia a békéért és a háborús 
veszélyt növelő  politika ellen. Ez viszont azt jelenti, hogy a nuk-
leáris fegyverek elleni harc nem elegend ő . Mindenekelőtt azzal 
kell tisztában lenni, hogy a háborús eszközök háttérbe szorítása 
önmagában még nem elég. Annak a politikának a megfékezése, 
amely ezen eszközök bevetésével, következésképp az emberi faj 
megsemmisítésével fenyeget, sokkal inkább szolgálja a békét. A 
politika kizárhatja a fegyver haszпálatát, ; de nem a háború esz- 
közeinek az ostorozásával, hanem a politikai célok és mód- 
szerek megváltoztatásával. A leszerelés ügye ezzel természe- 
tesen nem veszít fontosságából, de semmiképpen sem lehet egyet- 

len cél. 
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18. A súgárzás átjárható, mert az.ismétl ődés kimozdult és 
hatássá változott. 

.19. Ha megütközik, héjforgalmakká különül szét, bezárul, 
mint az átok, megszámlálható, feltörhetetlen, robbant-
ható vagy robbanó. 
Az elkülönült rész lekötött gerjedelem, feszülten és 
kínzó egyensúlyban. 
Az alkalmazott szavakat a közvetlen tapasztalati eredet 
miatt a lelki szavak közül kell leszakítani és ugyanúgy 
visszavonatkoztatni. 
A gerjedelem ismétlődés által való, minden határon 
túli felfokozottság, önmagába térő  végtelenítettség, 
mint zárt g. 
A határnak végtelennek kell lenni, hogy határoljon, 
végtelenség által különíthet ő  el a véges a végtelentő l. 
A kocka gömb az élekre torlódott görbülettel. 
A forgás által végtelenített folytonosság egyensúlyi pá-
lyáját egészen kényszerül betölteni, mert nincs aka-
dálya, hogy betöltse. Így gerjed a burok, burok által 
a rész. 

Aminek nincs akadálya, az kényszer a határtalan er ő-
tartalékok következtében. 
Ha a felemelt tárgy visszakívánkozása, vagy a tárgy 
részeinek közös visszakívánkozása gerjedelem, úgy az 
esés lassú sugárzás. 
Ha a sugárzást helybeli mozgásnak tekintjük és ahhoz 
viszonyítva minden helyben forgó részt sugárzásnak, 
úgy az a leképezhetőség elbonyolódása folytán a káosz 
modelljének tekinthető . 
Akadály a végtelenek világában szintén csak végtelen 
lehet. 
A sebesség végtelenségének vajon milyen végtelenség 
szab határt? 

Erdély Miklós 

1: Elemi rész én vagyok, rólam van szó, rezgés én vagyok, 
sugárzás én vagyok, rólad van szó; az idegpályákon el-
ső  kézből. 
A forgás zártság, a zártság szenvedés. 
A zártság önmagakörül forgó őrjöngő  gerjedelem, így 

. jön létre a megkülönböztethet ő , a «valami». 
A bezártság hatástalanság , a hatástalanság szenvedés, 
forgás. 
A forgás visszatérés, átjárhatatlánná fokozódó ismét-
lődés, ugyanaz van minduntalan és más nincs ott, átjár-
hatatlan gerjedelem a burok, a rész. 
A részben a mozgás mint feszültség, a forgás mint 
еgyensúly jelentkezik_ 
A nemrészjellegű  forgás által részjelleg űt alkot. 
A mozgásra való készség egyféle mennyiségben képeš 
magát forgás által egyensúlyba kötni, ha kényszerül. 
E, a 1?lanck-féle állandó. 
A folytonosság forgása állandó készség a sugárzásra. 
A pokol jele: a kör, a mennyé: az egyenes. 
A sugárzás önrcndszeréb ől kimozdult forgás. 
A rezgés együtthatás és önmagára vonatkozó megđr-
zött egyediség a sugárzásban. 
A sugárzásban a forgás mint rezgés menszüntetve meg-
tartja a megkülönböztethet őséget, de mint feszültség 
megenyhül. 
Az önmagára utalt mozgás kínzóan elkülönít ő , mint az 
átok, a sugárzó mozgás hatni képes, mint az áldás. 
A sugárzásban az egyedi forgás hullámmá fésülődik 
össze, mint az egynem űek, és mint feszültség megeny-
hül. 
Kimozdulni vágyó egyén hatni kíván, tárgyát nem ta-
lálva egymás ellen gyilkos tömeggé fésül ődik össze vagy 
robog. 
Sebességben a szívfájdalom csökken. 



Semmi sem történik. 
A semmi történik. 
Meglátogat a barátom. Mi történt? Nem én történtem, 
sem a barátom nem történt, hanem látogatás történt. 
Végre történik valami. 
Az a kő  még mindig ugyanúgy, ugyanott van. Ez az is-
métlődés. 
Történt valaki? Történik valaki. 
Ha mindig ugyanaz történik: nem történik semmi. 
Ha mindig ugyanaz történik: az a valami. 
Ha nem történik mindig ugyanaz: azok vagyunk mi. 
Kéznél van a kéz. 

10/a. Legenda a kézzelfoghatóról. 
Valaha az égbolt egy pontjára vékony szálat er ő -
sítettek, elérhetetlen magasságban. A szál másik 
vége leért csaknem a föld felszínéig. Id őnként az 
emberek, ha kedvük tartotta, a szál leng ő  vé-
gét megragadták, s erőteljesen megráncigálták. 
Jóleső  ynegelégedéssel állapították meg, hogy a 
szál nem enged, a fels ő  beerősítés kiválóan szi-
lárd. Különösebb teherpróbának a vékony szálat 
nem tették ki, s így sértetlenül megmaradt. Az 
idők folyamán mindössze az alsó vége maszatoló-
dott össze a sok fogdosástól. Így alakult ki az em-
berek fogalma a kézzelfoghatóról. 

Titok a jövő  jelenléte. 
A múlt megérdemli sorsát. 
A jövő  kiérdemli sorsát. 
A résznek nevezett nemlétez ő rő l tudni, hogy ismétlés-
sel létfokát csökkenti. 
Ami a történetben lemarad; konkrétum. (Kire akarsz 
vonatkozni?) 
Csak a történ őnek engedhet ő  még, hogy a történteket 
meg nem történteknek tekintse. 
Az ismétlés megérik a változásra. 

17/a. Egy szakasz katonának ötven évvel ezel őtt meg-
parancsolták, hogy masírozzon körbe a kaszár-
nyaudvaron. A szakasz katona azóta is masíroz az 
idők végezetéig. Ilyen dolog a fénykép. Szakasz 
katona és kaszárnya nélkül. 

A meghatározott legördülne, ha lenne. A határozatlan 
történik. 
A viselkedés hordozó nélkül határozatlan. (Ariszto-
telész hordja el a hordozóját!) 
Semmi: az abszolut ismétlődés. 
Szeretném Buddhát látni, amint motorcsónakon robog. 
Csak a semmi örök. 
Az örök ideiglenes. 
Semmi nincs. 
Semmivel történik minden. 
Minden c s a k történik. Ez a mítosz. 
Ha azt mondom robbanás, azt mondtam, az id ő  áll. 
A tér: elhasznált idő . 
A történet robbanása nem kihunyó, hanem fokozódó 
robbanás. 
Az élet szökés az ismétlődés és a robbanás alternatí-
vája közül. 

30/a. A restaurált tojás legendája. 
Robbanás a strandon. A kisfiú visszaragasztja a 
tojás héját a megpucolt keménytojásra. A zuha-
nyozóban a zuhanyrózsa felszárítja az alatta  6116-
kat. Még meg sem pucolta a kisfiú újra a tojást, 
máris elkezdi visszailleszteni a héjdarabkákat. 
A zuhanyrózsa még fel sem szárította a tusolót, 
máris újra benedvesítette. Ebben a pillanatban 
újabb robbanás rázta meg a leveg őt. A tojáshéj-
darabkák éppen a helyükön voltak. Ez a restau-
rált tojás legendája. 

Mondatomat megismétlem. 
Mondatomat megismétlem. 
Mondatomat mégsem ismétlem meg. 
Mondatomat mégsem ismétlem meg. 
Mondatomat mégis megismétlem. 

Amit ígértem, nem tartottam be. 
Amit ígértem, bđven betartottam. 
Nem minden ígéretemet tartottam be. 
Végül is minden ígéretemet be kell tartanom. 
Életemet nem ismételhettem meg. 
Végül is minden ígéretemet be kell tartanom. 
Életemmel most is folyvást ígérek: 

44. Vagy betartok, vagy ígérek. 
45. Ha nem ígérek, betartok. 
46. Ha nem ígérek, nem tartok be. 
47. Mondatomat megismétlem. 
48. Mondatomat megismétlem. Betartottam. Ígértem. 
49. Mondatomat megismétlem. Betartom. 
50. Mondatomat megismétlem. Betartom. Nem tartot-

tam be. 
51. Megígérem, hogy jelen mondatomat megismétlem, de 

kijelentem, hogy a megismételt mondatban elhangzó 
• ígéretemet már nem tartom magamra nézve kötelez ő -
nek, jelen mondat megismétlésével, jelen mondatban 
foglalt ígéretemet teljesítettnek tekintem. • 

52. Megígérem, hogy jelen mondatomat megismétlem, de 
kijelentem, hogy a megismételt mondatban elhangzó 
ígéretemet már nem tartom magamra nézve kötelez ő-
nek, jelen mondat megismétlésével, jelen mondatban 
foglalt ígéretemet teljesítettnek tekintem. Nem tartot-
tam be. 

53. Jelen mondatom az előző  ismétlése, melyben megfo-
gadtam, hogy mondatomat meg fogom ismételni. Nem 
igaz. 

54. Jelen mondatom az előző  mondat ismétlése, melyben 
megfogadtam, hogy mondatomat meg fogom ismételni. 
Igaz , nem igaz. 

55. Ígéretemet nem ismétlem meg. 
56. Ismétlem: ígéretemet nem ismétlem meg. 
57. Ismétlődő  rendszer feszültségének felhalmozódása 

gyorsuló tágulásban nyilatkozik meg, ami más néven 
fokozódó robbanás, ami más néven id ő . 

58. Az akadálytalanság fokozódásra vezet. 

A bolhák szétszóródásának legendája. 
Egy bolha felfedezte, ha hat évig nem nagyon ug-
rál, úgy hat évben egyszer több ezerszer akkorát 
képes ugrani, mint egyébként; tehát messze 
ugrott társaitól. Évek folyamán példáját mind 
többen követték, úgy gondolták, helyesebb ritkán 
nagyot, mint sűrűn kicsiket ugrani. Igy számuk-
ra a távolságok megrövidültek ;  a földgolyó össze-
zsugorodott. Az idegen területek nemcsak köze-
lebb kerültek, hanem ugyanakkor kevésbé von-
zott az anyaföld. Ez a bolhák szétszóródásának 
legendája. 

A bolhák összegyülekezésének gyalázatos törté-
nete. Két magányos bolha találkozott egyszer. 
Másik két magányos bolha is találkozott máshol. 
Sokszor két bolha szanaszét egymásra akadt és 
együtt maradt. Mindenüvé további magányosok 
csatlakoztak, így a csoportok felszaporodtak. 
Ahogy az mindenekkel történik, a csoportok töb-
bé nem találkoztak. 

59. A vonzб  : az egyhangúság türelmetlensége. 
60.k változás által az azonosíthatatlanságba széttartót - az 

ismétlődés jelöli és megköti. Ismétlődés: a változás me-
móriája. 
Szívdobogás a változás malma és szivattyúja. 
Gyorsulás az idő  kínhalála. 
Nyílik a tér, születik. az  idő . 
A tudat változó virág az ismétl ődésbe gyökerezve. 
A történő  gondolat a történetek egész hálózatát érint-
heti. Ez a mágia. 
Az élő  folytonosan váltást, változást, megváltást ígér. 
Az abszolút változás: teremtés. 
Gyorsulás a változás el ővihara, melynek teljésségében 
ott az új. 
A 7., 30., 66. valószín űleg tévedés. 
A 21., 36. valószínűleg igaz. 

Másodközlés a szerzö KOLLAPSZUS ORV. (Magyar m űhely. Párizs 1974) 
c. Kassák díjas kötetéb ől. A költemények gondolatvilágával kapcsolatban 
lásd Dobó László tanulmányát folyóiratunk 217-218. számában. 3° 
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Еrdély Miklós 

TAVASZI 
KIVÉGZÉS 

„...akárcsak Don Miquez estélyén, ahoós elakadt a 
tánc, és csoportokba verődve suttogtak a nagy felül-
vizsgálatokról. Sokan rémüldöznek, noha ál ►ftó►ag 
ebben csak olyanok kapnak részt, akik nem érték el 
a korhatárt, vagy ha elérték, fe►tétlenii►  szükségelte-
tik hozzá a hatóságok igaio►ása, ha pedig nem tudják 
igazolni, akkor majd szintén a hatóságok fognak dön-
teni. Az igazolást kérelmezni nem lehet, de á►Iftólag 
kérelem nélkül is megadják..." 

(Orlando Jatrisa leveleib ől 1711-1762) 

Elítéltetésem híre sem a családban, sem kollégáim között 
nem keltett különösébb megütközést. Esetem nem volt 
kivételes. A kivégzések állandóan folytak, és meg kell 
hagyni, nem a legértékesebb elemek kerültek a veszt ő-
helyre. Ilyen módon mindenki nagyobb megrázkódtatás 
nélkül belenyugodott, sđt hozzászokott a sorozatos, gyak-
ran napi kétszeri ítéletvégrehajtás látványához. A gyász 
állandó és unt formája volt a társa đalmi érintkezésnek. Az 
a belátás, hogy úgysem tehet senki semmit, az elítélteket 
arra kényszerítette, hogy elnyomva félelmüket úgy tegye-
nek, mintha a dolog valamiképpen nem lenne végzetes, ki-
menetele is bizonytalan volna. Utolsó napjaikat tehát úgy 
igyekeztek eltölteni, mintha az életben maradókkal egyen-
16 felek lennének, remények, indokok és eshet őségek 
közös latolgatása közepette. 

Azon a napon is, mikor kézhez vettem az elítéltetési ha-
tározatot, , egy közeli, de meglehet ősen ellenszenves isme-
rősöm kivégzését hajtották végre a városi tanácsház el őtti 
kis parkban. Szokás volt, hogy a nézđk a tortúra lefolytatá-
sa után a tanácsház klubhelyiségeiben szétszéledtek, némi 
italt és szendvicset fogyasztottak, megbeszélték az ügy 
előzményeit, néhány elmormolt szóval a legközelebbi hoz-
zátartozóknak részvétet nyilvánítottak. A délutáni kivég-
zéseknek természetesen nagyobb volt a látogatottsága, az 
emberek munkájuk befejeztével szívesen siettek a térre, a 
várható látványosság kedvéért; a klubban módjuk volt ta-
lálkozni és néhány perces beszélgetést folytatni tekinté-
lyesebb ismerősökkel. 

Tulajdonképpen mindenkire sor kerülhetett, bárkit el-
ítélhettek, de ezt senki sem tartotta illend đnek tudomásul 
venni, annál kevésbé, mert a nagy többség esetében ele-
nyészđ  volt a veszély. A lakosság egész kis töredékét đl 
eltekintve tehát mindenki úgy viselkedett, mintha egyál-
talán nem lenne veszélyeztetve. Minél odaadóbban ér-
deklődtek az elítélt ügyei iránt, annál inkább kifejezésre 
juttatták kívülállásukat és éreztették, hogy els ősorban azért 
képesek minden szempontot olyan higgadtan mérlegelni, 
mert nem kerülhetnek hasonló helyzetbe. 

Az elítéltekkel való utolsó beszélgetéséknél a meggon-
dolások elsősorban arra vonatkoztak, hogy az illet ő  hol kö-
vette el a hibát. Abban hailgatólagosan mindenki biztos 
volt, hogy ok nélkül senkit sem végeznek ki. Az általános 
meggyđződést igazolni látszott az a tény, hogy általában 
kétes elemek jutottak ilyen sorsra. 

Nehéz lenne megmondani, ki nevezhető  kétes elemnek. 
Megfigyeltem, ha valakirđl megtudtam, hogy elítélték, pil-
lanatnyi megdöbbenés után hamarosan úgy éreztem, min-
dig is volt valami rejtett mocsok, valami zavaros az ille-
tőben, amit most, az ítélet fényénél végre világosan látok. 
Az elítéltek kivégzés el đtti viselkedése ezt az érzést még 
jobban elmélyítette, alantaššáguk nyilvánvalóan megmu-
tatkozott kapkodásukban, hazug bizakodásukban, ügyetle-
nül leplezett rettegésben. Olykor megpróbáltam köztiszte-
letben álló személyekről elképzelni, hogy elítélték. Furcsa 
módon ez minden esetben sikerült, fantáziám némi megfe- s_zitesevel bárkiről ki tudtam magamban alakítani azt a ké-
x : ч  t~*ki ,t иtxKл  i  

pet, hogy az ítéletet még is éтдémli мegvallom, titokban 
sokszor játszottam magamban, válogatott személyeket vé-
geztem ki képzeletben és nem nyugodtam addig, míg a ki-
végzés indokoltságát át nem éreztem. Nem tudom, de er đs 
a gyanúm, hogy következményeiben valamiképpen hoz-
zájárultak ilyen és ehhez hasonló renitens gondolatmen-
tek, hogy végül én is az elmarasztaltak szégyenletes listá- 
jára kerüljek. 

Különböző  jelekből régóta sejtettem, hogy ellenem is 
készül valami, és erre társaságban tettem néhány meg-
jegyzést — rendszerint könnyed formában: az mindig vi-
szolygó visszautasításban részesült mint valami kényelmet-
lenül gusztustalan fecsegés. 

A megbélyegzés annál súlyosabb volt, mert ilyen döntést 
a hatóságok vonakodva hoztak, mintegy kényszerítve az 
elítélendđ  személy folyamatos viselkedése által. Mintha 
a hatóságok inkább késleltetni, mint siettetni igyekeztek 
volna az illetđ  életmódjának, jellemének természetes kö-
vetkezményét, így a döntés fokozottabban igazságosnak 
tűnt. Ha a vigasztalók a múltat nyomozták, ha közösen ku-
tatták, hogy az elítélt mikor követett el „valami ostoba-
ságot", ez csak arra volt jó, hogy valamiképpen elviselhe-
tđen teljék el az idő  a kivégzésig. A másik lehetđség, amit 
ilyenkor szintén sűrűn emlegettek, az esetleges adminiszt-
rációs hiba, „ami valószín űség szerint még idejében tisztá-
zódni fog." 

Erre hivatkozott bátyám is. Vele a klubhelyiségben ta-
lálkoztam, és épp mellettem állt, mikor egy sötétruhás 
tisztviselő  a tömegen keresztül furakodva odalépett hoz-
zám és sűrű  bocsánatkérések között, mint egy már t4lsá-
gosan elkésett értesítést, a végzést átadta. Kétségtelenül 
szokatlan volt az értesítés módja és id őpontja, mert az irat 
a kivégzést másnap reggel hat órára t űzte ki. 

Mikor a kezembe nyomott papírlapot átfutottam, való-
színűleg elsápadhattam, bár belül nyomban elborított az 
égető  szégyen. Egész testemben zsibongást éreztem, ami 
különös módon azonosnak tűnt a teremben hallatszó. tom-
pa zsivajjal. Ugyanakkor minden és mindenki olyan külön-
valónak tűnt, mintha vizet eresztettek volna a terembe, és 
én egy üvegburán keresztül nézném đket. Mikor bátyám el-
olvasta az énesítést, azonnal kijelentette, hogy ez valami 
tévedés, szemével ingerülten a hivatalnok után kutatott, 
aki addigra már eltűnt. Azt mondta várjak ott, đ  rögtön 
felmegy az irodákba és utánanéz ennek a „szerencsétlen 
ügynek." 

Ainíg bátyám fent járt az épületben, én háttal egy nehéz 
faragott tálalónak dőlve próbáltam megküzdeni a fizikai 
rosszulléttel. Vártam, hogy felszáradjon testemr đl az iz-
zadság, ami el őzđ  percekben elborított. Felötlött bennem; 
rosszullét, izzadság, minden meghitt testi tünet konstatá-
lására alig van hátra tizenkét órám. Egész közérzetemet s 
az arról való gondolkodást tünékeny és felesleges jelen-
ségnek tekintettem, ugyanakkor gondolataim sebesen jár-
tak, szédültem, a szám önkéntelenül kinyílt. 

— Mit áll itt tátott szájjal? — a felriasztó kérdés Gitta 
nevű  kolléganőmtől származott, aki el őttem állt, és enyhén 
kancsal tekintetével vidáman vizsgált. — Olyan sápadt, mint 
a fal — tette még hozzá. 

Fakó hangon, bár nem minden önérzet nélkül válaszol-
tam: 

— Holnap reggel kivégeznek. 
Gittának, ennek az izzó arcú özvegyasszonynak arcá-

ról nem tűnt el a mosoly, csak enyhe, de félreismerhetet-
len undorral keveredett. Néhány pillanatnyi szünet után el-
komolyodott, fülemhez hajolt, és bizalmasan súgta: 

— Ide figyeljen: tudja maga. Mostanában magukat nem 
végzik ki. —Megbökte a vállam. — Ne izguljon — kacsintott, 
rendezetlen fogait hátravillantva ellibegett. 

Bátyám azzal tért vissza, hogy az irodák már zárva van-
nak, mindenki hazament, de különben sem tartja érdekes-
nek az ügyet, ne is foglalkozzak vele, és eszembe ne jusson 
reggel a kivégzésre elmenni. Kocsijába ültetett, hazavitt, és 
azzal búcsúzott el, hogy másnap délel đtt feltétlenül meg- 9 
látogat. 

Családomnak már én is úgy adtam elđ  az esetet, mint egy 
érthetetlen és bosszantó hivatali baklövést, bár err đl ma-
gamban egyáltalában nem, sđt az ellenkezđjéгбl voltam 
meggyőződve. Az erőszakolt aggodalom torz pillantásait si-
került is hamarosan eltüntetni a szemekb đl. Az este fo-
lyamán önkéntelenül elárultam magam néhány nehéz só-
hajtásommal,  elrévedezL hogy vacsorámnál alig 
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=éttem valamit. Már a feleségem fejtegette a megnyugta 
'tósomra, mennyire képtelen az egész ügy; én, aki ellen iga-
zán nem lehet semmi „lényeges" kifogás, nem kerülhetek 
hátrányosabb helyzetbe azáltal, hogy utoisó délután kapom 
meg az értesítést. 

Altalános gyakorlat szerint két nappal korábban kézbe-
sítik a végzést, így az elítéltnek módja van a panaszirodá-
nál bejelentést tenni, amit minden esetben meg is tesz. 
A panasziroda lelkiismeretes vizsgálatot folytat, lekéri az 
iratokat és közvetlenül a kivégzés el őtt a vesztőhelyen köz-
li, hogy valóban tévedésről vagy jogerđs ítéletről volt-e 
szó. Az elítéltnek a kivégzés el őtt módja van az iratokba 
betekinteni, és saját szemével gy đződhet meg, hogy az íté-
let jogerőre emelkedett. Az elítélt ilyenkor belátja, hogy a 
kivégzés elkerülhetetlen. Ítéletvégrehajtó jelenléte így már 
régóta puszta formalitás, hiszen rendesen az áldozat maga 
hozza működésbe a guillotine-t egy jelzđgomb segítségé-
vel. 

Nem volt előttem kétséges, hogy az én esetemben való- 
ban adminisztrációs hiba történt, de nem a döntés megho-
zatala, csak a kézbesítés id őpontja tekintetében. Hiány-
zott az a néhány ezreléknyi remény, amit a panaszirodá-
nál való eljárás nyújthatott, így teljesen. hatalmába kerí-
tett a halálfélelem, s a torkomban érzett édes íz formájában 
állandóan jelen volt. Korán lefeküdtem tehát, remélve, 
hogy az ágyban egyedül könnyebben megbirkózom az utol-
só órák irtózatával, s megszabadulok a család el đtti ala-
koskodástól. Mindenen túl lenni, ez volt az egyetlen vá-
gyam. Titokban vetkőztem le és gyorsan mély álomba me-
rültem. 

Ébredés után azonnal öltözködni kezdtem. Mikor a nad-
rágomat húztam, a motozásra feleségem is felriadt, és le-
hunyt szemmel, mint aki nagyon fáradt ;  firtatta készülő-
désem okát. Megmagyaráztam: okosabbnak tartom megje-
lenni a helyszínen, jobb színezete van, majd a hivatalno-
koknak gondjuk lesz rá megfelel ően kimenteni magukat 
stb. Magabiztosságom feleségemet látszólag megnyugtatta, 
visszahanyatlott párnájára, és már szinte félálomban mond-
ta: 

— Ahogy gondolod, de aztán nehogy valami bajt csinálj 
magadnak. 

— Légy egészen nyugodt, ezt az éjjel okosan kigondoltam 
— mondtam búcsúzóul. —Sietek! —hazajönni vagy el-
menni, azt a kérdést nyitva hagytam. 

Az áprilisi hajnal friss, enyhe leveg őjén váratlanul min-
den szorongásom megszűnt, teljesen lekötötte gondola-
taimat, hogy idejébén érkezzek a helyszínre. Lehetetlen 
lett volna megkülönböztetni a többi munkába igyekvő  
embertől. Csak egyszer kapott el a szorongás, s éreztem- 
újra a halálfélelem sajátos ízét, mikor egy kereszt, ~ző-
désnél a villamos túl soká vesztegelt. De mikor ismét el-
indult, összeszedtem magam és egy utcai óra megpillantá-
sa visszazökkentett egy sürg ős dolga után siető  ember 
lelkiállapotába. 

Hat óra előtt néhány perccel érkeztem a tanácsház elé. 
A teljesen kihalt téren előkészületnek nyoma sem volt, 
hacsak az nem, hogy a guillotine nem volt bedeszkázva, 
mint azokon a kivételes napokon, amikor nem tartanak ki-
végzést. A történelmi levegőjű  kis tért övező  árkádok 
szelíd árnyéka, közepén az elevenen zöldell ő  gyepszőnyeg 
békességet sugárzĐtt, maga a guillotine se hatott valami 
veszedelmes berendezésnek, roskatagságában inkább az 
öregség megbékélt nyugalmát árasztotta. Különben is a 
lefejezésre használt szerkezet csak nagy jóindulattal volt 
guillotine-nak nevezhető, tulajdonképpen egy közönséges 
ócskaság volt, durván megmunkált fagerendákból ácsolt 
középkori tákolmány. Körülbelül másfél méter magas, 
ugyancsak fadobogón már . ősidők óta változatlanul állt. 
Egyetlen modernizálás, hogy bevezették az áramot, így a 
zsinegen lógó rozsdás kés egy gombnyomásra hullhatott az 
elítélt nyakára. Ezt az újítást az önkéntes ítéletvégrehaj-
tós újabban elterjedt gyakorlata tette szükségessé. Senki-
nek sem jutott volna eszébe a szerkezetet korszer űvé alakí-
tani vagy felújítani, annak régimódisága fel sem t űnt. Ősi szo-
kás hagyományos kellékeként tartották számon. Moderni-
zálni vagy higiénikussá alakítani szemérmetlenség lett vol-
na, elkerülhetetlenül azt a hatást kelthette, mintha a sok 
kelletlenül végrehajtott kivégzést a hatóságok kívánatos 
vagy legalábbis teljesen elismert tevékenységnek tartanák. 
Az egész gépezet kifejezte, ha egyszer az ok, ami fenntart- 

ja, megszűnik, úgy takarítják el a té ггől, mint valami 
oda nem való ósdi szemetet. 

Amíg a pulpitus körül ácsorogtam, elképzettem, hogy a 
bizottság késni fog, a késés miatt kapkodva, inge гléke-
nyen minden méltóságot mellőzve folytatja majd le az el-
járást, amit tűrhetetlenül megalázónak éreztem. Elhatá-
roztam tehát: megvárom a hatórai harangszót és ha addig 
nem érkeznek meg, egyedül intézem el dolgomat. 

Néhány perc múlva az els ő  harangszó elkondult, én fel-
mentem a dobogóra, leültem, és a kés alá hajtottam feje-
met. Mielőtt a gombot megnyomtam volna, elhatároztam: 
imádkozni fogok. A gondolatra valamennyire elérzéke-
nyültem, Be különösen akkor, mikor repedezett, szálkás 
gerendán még élđ  kezeimet összekulcsolódni láttam. Ösz-
szefonódó, gyengén reszkető , karcsú ujjaim felidézték 
bennem az élet szépségét, kiszolgáltatottságát és elborí-
tott a búcsúzás minden szomorúsága. A meghatottsággal 
vegyes áhítat azonban kimerítette imámat, azon túl csak 
néhány gyerekes mondatot tudtam elmormolni. A közeli 
halálról semmi más képzetem nem támadt, csak a sötét-
ség. Ugyanakkor meglepđdve tapasztaltam, hogy h űvös? 
nyugalom vesz körül, könnyűnek, majdnem boldognak ér-
zem magam. Magányos méltóságomat csak valami hajnali. 
lüke, fülig húzott svájcisapkás, pálott szemével bámész-
kodó fiú zavarta meg. Mindenképpen szerettem volna 
megvárni, míg odébbáll, irtóztam jelenlétében a dönt ő  
mozdulatot megtenni. Hogy elunja a bámulást, igyekeztem 
a legkevésbé érdekesen viselkedni. Az eget vizsgáltam, s 
úgy tettem, mintha várnék valamire, csak szeszélyb ől vá-
lasztottam a szokatlan ül őhelyet. 

Viselkedésem hatott, és rövidesen továbboldalgott. Mi-
kor néhány méterre eltávolodott, hogy többé zavaró kö-
rülmény már ne érjen, gyorsan megnyomtam a gombot. 

Azonnal felkaptam a fejem, és még láttam, hogy a zsineg 
egyet rándul, a kés kicsit zökken, de nem hullott alá. Meg-
állapítottam, hogy központilag kikapcsolták a gépezetet 
működtető  áramot. Képzeletemben megjelent egy fehér 
köpenyes központi kisasszony, aki a kapcsolót elfordította. 
Ebben a pillanatban feletébb imponált nekem a hatóságok 
mindenre kiterjedő  gondossága. Teljesen megnyugodva le-
szálltam az emelvényről, mint betegség vagy kiadós alvás 
után, pihenten, a lábadozók hálás közérzetével indultam 
haza. 

Otthon ünnepélyes hangulat fogadott. Feleségem épp 
tortát szeletelt, a rokonság állva teázgatott a nappaliban. 
Fiam szokatlan gondossággal, megnedvesített kefével fé-
sült haja is feltűnt. Bátyám rövidesen megérkezett, ked-
vesen megölelt. Zavaró csak az volt, hogy sötét ruhát és 
fekete nyakkendőt viselt. A rokonság hamarosan elszállin-
gózott, mint kiderült, mindenkinek sürgős dolga volt, és 
„éppen csak benézett". 

Délután a munkahelyemre mentem. Gitta azonnal fél-
rehívott, érdeklődött, hogy intéződött el az ügyem. Kí-
váncsisága nem volt kirívó, tudtam róla, néhány évvel 
azelőtt férjét hasonló körülmények között végezték ki. 
Szégyenkezés nélkül elmeséltem neki mindent részletesen: 
hogy ültem fel a dobogóra, imádkozási kísérletemr ől is 
említést tettem. Elbeszélésem alatt végig hahotázott, nem 
győzött őrültnek, bolondnak titulálni. 

— Mondtam magának, hogy magukat nem végzik ki. 
Mért nem hitte el? Beszámítják mostanában a múltat, 
szenvedést, ezt-azt... — ujjaival a levegőben olyan moz-
dulatokat tett, mintha láthatatlan billenty űket nyomna le. 
Éreztetni kívánta: ha szigorúan vesszük, ez nem egészen 
igazságos, de azért valamennyire elfogadható álláspont. 
Szája köpül, mosolyából viszont eltűnt az előző  napi undor, 
és újra éreztette azt a n őies vagy inkább anyai vonzal-
mat, amit azelőtt is mindig árasztott felém. Arra kellett kö-
vetkeztetnem: az el őző  délutáni undort nem visszataszítóan 
kivételezett helyzetem keltette benne, hanem csak az a 
tény, hogy egy jövendő  hullával kénytelen társalogni. 

Valóban, azóta semmi zaklatásban nem volt részem, sen-
ki sem éreztette velem, hogy valami folt terheli a múlta-
mat. Meglepő , de amennyire vissza tudok emlékezni, az 
ügyből évek óta nem származott semmi kellemetlenségem. 
Talán csak a nagyobbik fiam hangsúlyozott, de valahogy 
mégis hűvös gyengédsége, vagy az, hogy nem szívesen 
bonyolódik velem hosszú beszélgetésbe. Ha mégis rá-
kényszerül, tejfehér kamaszarcán váltakozó piros foltok 
jelennek meg, egyedül csak ez emlékeztet az esetre. Sem-

mi más. ❑ _: 
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ÉRTÉKEK A MAI TÁRSADALOMBAN 
A társadalmi élet jelenségeivel foglalkozó gondolatrendszerekben rend-
szerint kulcshelyet foglalnak el az értékek. S amennyiben nem: a hiány 
ténye és magyarázata többnyire megvilágosító fényt vet az illet ő  rend-
szer vagy vizsgálódás alapvet ő  vonásaira. Szerencsére napjainkban 
ez nincs így, hiszen az érték fogalma már-már a hétköznápi gondolko-
dás evidenciái közé tartozik. Publicisztikai cikkekben is egyre többször 
találkozunk olyan megállapításokkal, melyek a szocialista értékrend 
hiányát vagy a társadalmi értékzavarokat hangsúlyozzák. Némi túlzás-
sal azt mondhatnánk: az értékekkel való foglalkozás — akár tudományos, 
akár publicisztikai szinten - csaknem egyeduralomra tett szert. đnma- 

' A szerzá megfigyeléseit a magyarországi társadalmi helyzetbál merítette — A szerk. 

gában ez pe гszé még nem volna feltún ő , ha egyúttal nem vennénk ész, 
re, hogy a különböző  „értékelméleti" vizsgálódások és fejtegetések gya-
korta a társadalomban újratermel ődő  ellentmondások magyarázataként 
jelennek meg. Sőt a mindennapi életben sem ritkák az olyan vélekedé-
sek, melyek — több-kevesebb egyértelm űséggel — az értékek hiányát 
fogalmazzák meg. Mintha éppen a jelen id őszakban jutottunk volna el az 
értékek felszámolódásához. 

Nem egészen véletlenül, hiszen a társadalmi élet jelenségei — mint 
például az egyenlőtlenségek növekedése, a privatizálódás er ősödése 
— valóban ezt a látszólagos felszámolódást érzékeltetik. És értékrend-
ről is csak akkor beszélhetünk, ha az értékvilág elemeib ő l tudatosan 
építkező  személyiség autonóm módon képes egységbe rendezni ön- és 
világképét, cselekvési stratégiáját, jöv őképét és életszervez ő  elveit.' 

' Vö. Hankiss Elemér: É rték és társadalom . Bp. 1977. Magvető  Kiadó, 356. o. 
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Vart-e azonban „értékvilág"? Más szóval: találhatók-e értékek a mai 
társadalomban (még ha ezek nem is szervez ődnek renddé, illetve 
rendszerré), vagy a szükségletkielégítés társadalmi szabályozásá-
ban végképp elveszítették volna szerepüket? Megannyi kérdés, ame-
lyekre csak akkor válaszolhatunk igennel, ha viszonyukat a világhoz nem 
szűkítjük le a fogyasztói kapcsolatra. Igy ugyanis azt kellene feltételez-
nünk, hogy napjainkban az egyén kizárólag fogyasztói kapcsolatban áll 
környezetével, s a dolgok, viszonyok jelent ősége csupán létfenntartása 
szempontjából min ősül számára hasznosnak vagy károsnak. Nyilván 
az utóbbira számos meger ősítő  példát találhatnánk, mint ahogy nem 
egy társadalmi ellentmondás példaerej ű  maga is. Miközben ez tény-
ként jelenik meg, arról sem feledkezhetünk meg, hogy az értékeket hor-
dozó dolgok (mint például a munka, a szabadság, az autonómia) fon-
tossága sokkal inkább meglétükben rejlik, mintsem abban, mennyire 
ismerjük fel értéküket..Ám rrrivel tevékenységeink számtalanszor is-
métlődő  tapasztalataiból tanuljuk meg egyrészt saját szükségleteink 
fontossági rendjét, másrészt azt, hogy a változó és a rangsorolt szük-
ségletektő l függően mi, miért és mennyire fontos számunkra, ezek a 
körülmények az élték fogalmát is megvilágítják. 

Csak ha úgy fogjuk fel az értéket, mint valamely anyagi vagy eszmei 
jelenség (dolog, esemény, összefüggés) pozitív vagy negatív jelentősé-
gét szükségleteink számára, megközelítésünk akkor válik reálissá. Az 
érték ugyanis nem valamiféle önálló tárgy, és nem is egyik vagy 
másik tárgy magánvaló (an sich) tulajdonsága, hanem a dolgok, je-
lenségek viszonya a szükségletekhez. Maga az értékesség ténye, 
a pozitív vagy a negatív előjel is abból következik, hogy az értékeket ki-
fejező  dolgok milyen módon viszonyulnak emberi szükségleteinkhez. 
Ebbő l adódóan az érték nagyságát az egyik oldalról az határozza meg, 
milyen mértékben képes maga a tárgy vagy a tárgyak konkrét szükség 
leteket kielégíteni, a másik oldalról viszont az, hogy az adott szükséglet 
milyen helyet foglal el szükségleteink rangsorában. 2  Ezért ha elvonat-
koztatunk az emberi szükségletekt ő l, az értékek akaratlanul is kikerülnek 
társadalmi összefüggéseikb ő l. S így valóban nem lesz nehéz érveket ta-
lálni ahhoz a feltételezéshez, mely szerint társadalmunkban nincsenek 
vagy alig vannak értékek. És azt sem lesz nehéz bizonyítani, hogy az 
emberek magatartását kizárólag hasznossági szempontok befolyásol 
ják, illetve a társadalmi gyakorlat egészét értékzavarok hajtják át. 

Jóllehet az értékek hiányát konstatáló elemzések és vélekedések 
eszmei előfeltételeit semmiképp sem könny ű  explicit módon értelmezni 
(a legtöbb esetben ugyanis nem szociológiailag verifikált megállapítá 
sokról van szó), de éppen az a különös és (ha szabad így fogalmazni) a 
vigasztaló, hogy — a megközelítés szempontjainak kidolgozatlansága 
következtében — eme vélekedések „igazságértéke" könny űszerrel meg 
állapítható. Ugyanakkor az értékek hiányát vagy éppen az értékrend 
viszonylagosságát hangoztató gondolatok minduntalan vitára és állás-
foglalásra késztetnek. Vitára késztetnek egyfel ő l azért, mert— ha korunk -
ban az értékvákuum jelenségével találkozunk is — az értékek nem t űntek 
el teljesen. Másfel ő l pedig azért, mert miközben saját bő rünkön érezzük 
az öröknek hitt értékek devalválódását, egyszersmind a változtatás, a 
meghaladás alternatíváival szembesülünk. Nemcsak az értelmiségiek, 
hanem — ha más és más reflexiós szinten is — a társadalom legkülönbö-
zőbb rétegeihez tartozók. És valójában ez az eszmélked ő-ráismerő  ma-
gatartás maga is értékkel telített. Napjainkban ugyan anyagi haszonról, 
agyagi javakról és érdekekr ő l vitatkozunk a legtöbbet, de vitáinkban 
mégiscsak valámiféle értékszémlélet jelei fejez ődnek ki. Mint ahogyan 
az sem kétséges, hogy mindennapi életünk kényszer űségei s még in 
kább kényszer ű  ítéletei társadalmi helyzetismereten alapulnak. Még ha 
Olykor megválaszolatlanul marad is az a kérdés: vajon a jelenlegi tár-
sadalmi körülmények egészében véve vagy csak azok egyes jelenségei. 
akadályozzák a magasabb rend ű  értékek megjelenését és artikulálódá 
sát? 

Társadalmunkban — a kulturális tradíciók felbomlásával egyidej ű leg 
— a kulturális minták nagyfokú keveredése jött létre. Vagy ahogyan a 
pszichológusok megfogalmazzák: a személyiségfejl ődés során az „iden 
tifikációs" kulcsszemélyek (pl. tanárok, politikusok vagy táncdaléneke 
sek) egymással ellentétes, illetve egymástól gyakran eltér ő  kulturális 
mintákat közvetítenek az egyén felé. 3  Az egymásnak ellentmondó és 
sokszor egymás hatását kioltó kulturális minták nemegyszer a társadal-
mi kontroll lazulását is maguk után vonják, s a különböz ő  —átlagtól el-
térő  —életformákkal, magatartásmódokkal szembeni türetlmetlenség, el 
utasítás válik jellemz ővé. Ez az intolerancia — mely elválaszthatatlanul 
összefügg az értékvákuum jelenségével — többek között abban is meg-
mutatkozik, hogy az egyének az életforma-változatok, életmódkínála-
tok színképét szűknek érzik, így a számukra kijelölt szerepekt ő l mene-
külni akarnak. S ehhez járul hozzá még az, hogy sem a család, sem a 
munkahely, de még a közművelődés intézményei sem adnak elég teret 
és időt a társas kapcsolatok harmonikus kialakítására; alig van helye az 

2  Rozsnyai Erv in: Történelem és fonák tudat. Bp. 1983. Magvet ő  Kiadó. 51. o. 

Pataki Ferenc: Az én és a társadalmi azonosságtudat. Bp. 1982. Kossuth Könyvkiadó, 
203. o. 

életben az intim szférának, a magasabb rend ű  értékek elsajátítását 
igénylő  és feltételező  közösségi kapcsolatoknak. Miután a társadalom 
legtöbb intézménye személytelenné vált, tényleges tevékenységük és 
működésük ideológiája között szakadék tátong. Az intézmények egy 
része — m űködésük jellegénél fogva — ahelyett, hogy kielégítené az 
intézményt életre hívó társadalmi szükségleteket, megoldaná az adó-
dó problémákat, folyamatosan újratermeli azokat. 

Kétségkívül a szükségletek átstrukturálódása —mely elkülöníthetet-
len a társadalmi gyakorlatban zajló folyamatoktól — sokkal inkább uti-
litárius (hasznossági) értékeket hív életre, mint magasabbrend űeket. 
Az úgynevezett elsődleges szükségletek el őtérbe kerülésével pedig —
mint az élelemmel, a ruházkodással, a lakással kapcsolatos növekv ő  
szükségletek — vitathatatlanul bekövetkezett bizonyos fajta értékredukció, 
amelynek elő idézésében alapvet ő  okként szerepel a társadalmi egyen-
lőtlenségek növekedése, a depriváció (az elszegényedés) er ősödése, a 
társadalmi beilleszkedés zavarainak fokozódása. Kimondva-kimondatla-
nul is a szocialista társadalom válságjelenségeir ő l van szó; vagyis ar-
ról, hogy a szocializmus fejl ődésében is elkerülhetetlenül keletkeznek 
repedések és törésvonalak. Ám bármennyire elcsépelt és közhelyszer ű  
annak emlegetése, hogy — a néhány évvel vagy évtizeddel ez el őtti 
fejlődéstő l eltérően — a mai időszak a megtorpanás id őszaka, mégsem 
lehet elég sokat emlegetni, mivel az a tény még mindig nem foglalkoztat 
bennünket annyira, hogy a belöle levonható következtetések magától 
értetődően és hatásosan befolyásolnák tevékenységeinket. Tudásunk 
arról, hogy meglehetősen nehéz helyzetben vagyunk, hasonlatos egy 
olyan embernek a tudásához, aki lassanként ébredezik álmából, és 
szinte félálomban kérdezi magától, hol van, és mit kell tennie. És ebben 
nem kis része van az évtizedeken keresztül „felülr ő l" jött döntéseknek. 
(Sokáig olyan iránymutatásokat, cselekvési programokat vártunk, me-
lyek egy csapásra megoldják a helyzetet.) 

De az autonómia hiánya tagadhatatlanul összefügg az értékek vi-
szonylagossá válásával is. Az egyéni döntést szabályozó értékek — mint 
a következmények vállalása, az együttm űködési készség — fokozatosan 
kikerültek emberi viszonyaink közül. Elemeiben ugyan megtalálhatók 
kultúránk egész történetében, szétszórva, de tiszta megjelenési formájá 
ban nem fedezhetők fel. Ezért sem lehet az önállóságot mint értéket ki-
áltványban megfogalmazni, népszer űsítő  felhívásokban hangoztatni, 
hanem kinek-kinek át kell érte dolgoznia magát saját ismeretanyagán 
és személyes tapasztalatain. Különböz ő  filozófiai és antropológiai ál-
láspontok alapján itt természetesen az az ellenvetés is megfogalmaz-
ható, hogy erre a felismerésre olyan társadalmi helyzetben lehet „rá-
jönni" — amely — bárhogyan gondoljuk is el - ezt igényli. Csakhogy 
senki sem vitathatja el, hogy a szocializmus adott körülményei között 
ez az igény érzékelhető , illetve egészen újfajta módon teszi sürg őssé 
az igényre való válaszadást. Legalábbis elképzelhet ő : mai helyzetünk 
— kérlelhetetlen ellentmondásosságával — a döntésekért való felel ősség-
vállalásra késztet bennünket. Még akkor is, ha — mint ahogy már je-
leztük — hosszú id őn át a „fejünk felett" születtek döntések és határo-
zatok. 

Ezért feltétlenül van létjogosultsága annak a feltételezésnek, hogy —
mai helyzetünk következményeképpen — az önállóság és a felel ősség 
egyre inkább értékként jelenik meg. A mégoly antinómikus társadalmi 
helyzet ellenére is az ember m и l dig tud magáról és sohasem valami-
lyen abszolút nullpontról elindulva kezd kérdeni. És mégis kérdez ős-
ködik önmaga felöl. Éppen ezért kérdezhetjük meg: melyek az önálló-
ságon és felelősségen alapuló autentikus emberi lét hallgatólagos és 
mégis mindenkiben közös el őfeltételei? Közös el őfeltételként mindenek-
előtt maga a munkavégzés jelentkezik. Az egyik ember számára az ön-
érvényesítés és önkifejezés eszköze, a másik számára társadalmi kény-
szer, közös jellemzőjük azonban az, hogy meghatározott társadalmi kö-
rülmények között és meghatározott célok alapján valósulnak meg. Az 
utóbbi időben heves viták tárgya lett — f őként az értékrend szempont 
jából — miképpen értékeljük a második gazdaságot: tehát azt a keres ő  
foglalkozást vagy termelő  tevékenységet, amelyet az emberek f ő-
foglalkozásuk mellett folytatnak. A nem főfoglalkozásban végzett mun-
ka — amint azt számtalan adat bizonyítja — gazdaságilag hasznos az 
egyén és a közösség számára egyaránt; s őt még az az állítás is meg-
kockáztatható, hogy elterjedése a munkának mint szükséges tevé-
kenységnek az értékét növeli. Hiszen értékké nem akkor válik, ha a 
jelenleg domináló „értékjelz ő ", a pénz „kijelöli" értékességét, hanem az 
emberi szükségletkielégítés szempontjából. Még ha napjainkban ez a 
helyzet az ellenkezőjére fordult is, s a főfoglalkozású munkavégzést 
negatívan értékeljük (olyannyira, hogy a munka értékét egyedül a meg-
szerezhető  anyagi javak min ősítik), mégis hatással van szükségleteink 
rangsorolására. 

Mindenekelőtt azzal, hogy a megszerezhet ő  anyagi javakon túl (me-
lyek sok esetben —különösen a hátrányos helyzetben lev ő  rétegeknél 

hozzájárulnak az egészségesebb életmód kialakításához és a szabad 
idő  értelmesebb eltöltéséhez) nem utolsósorban épp a gazdag emberi 
lét jogának és jelentőségének visszavétele, illetve újraértékelése követ- 
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keztében más szükségletek kielégítéséhez teremt feltételeket. Meg-
lehet, néhány évtizeddel ezel őtt a munka mint központi érték mellett a 
többi emberi szükséglet kielégítése —akár a szórakozásé, akár a m ű  
velődésé —eltörpült. De azt sem hagyhatom figyelmen kívül, hogy a 
munkához való viszony az elmúlt id őszakban csaknem teljességgel ide-
ologikus volt. Nem az emberi önérvényesítés, önkiteljesedés eszkö-
zeként jelent meg, hanem sokszor politikailag közvetített kényszerként. 
Olyan kényszerként, melyet a bürokratikus értékrendszer — amely ki-
váltképpen az ötvenes évekre volt jellemz ő , nyomokban azonban mind-
máig él —számos más eleme megerősített.° Csak az ember szerepét 
egyoldalúan értékel ő  társadalmi felfogás háttérbe szorulásával n őtt 
meg a szükségletkielégítés más formáinak elfogadása is. Ezzel párhu-
zamosan vált még kiélezettebbé a f őfoglalkozás és a „második gazda-
ság" keretébe гi végzett munka közötti viszony. 

A munka mint életcélt vezérl ő  érték döntően mindig is a privilegizált 
helyzetben levőknél jelenik meg. Nem véletlenül, hiszen — amint a szo-
ciológiai kutatások kimutatják — az e csoportba tartozók többsége kvali-
fikált, önmegvalósító munkát végez. S ha a társadalmi rétegz ődés szem-
pontjából vizsgáljuk, az is kiderül, hogy a nagyobbrészt fiatal értelmisé-
giekbő l álló „intellektuális életstílus" csoportbán már ritkább a munka 
életcélként való megjelölése, ami nyilván á feladathiánnyal függ össze, s 
azzal, hogy e réteg még nem rendelkezik vagy csak kevéssé rendelkezik 
azokkal a javakkal, amelyek bi пokában jobban tudna a munkára össz-
pontosítani. De megfigyelhet ő  az is, hogy a hiányok között él őknél sok-
kal intenzívebb a második gazdaságban történ ő  munkavégzés, mint 
például a privilegizált csoportba tartozóknál, akik kevésbé vannak erre 
ráutalva. Az optimálisabb életfeltételek bizonyos szabadságot, lehe-
tőséget adnak a választásra: jobb anyagi körülmények között termé-
szetszerű leg nagyobbat. A hiányok között él ők számára viszont a vá 
lasztás lehetősége csekély, hiszen energiájuk javarészét az alapvet ő  
szükségletek kielégítése köti le. 

Vajon az utóbbi nem megy-e az előbbi rovására, vajon nem az tör-
ténik-e, hogy az anyagi érdekeltség, s őt még az erkölcsi ösztönzés is 
jobban érvényesül a második, mint az els ő  esetében? Nyilvánvalóan 
a kétfajta tevékenység sokszor kerül egymással ellentmondásba, s az is 
igaz, hogy a hasznossági szemlélet akaratlanul is feler ősíti a munkával 
kapcsolatos értékzavarokat. Csakhogy a munka és a szabadid ő  (pon-
tosabban a szabad időben végzett tevékenységek sora) között nemcsak 
Oly szoros, szembesítő  kapcsolat jött létre, mint azel őtt soha, hanem az 
idő  mint érték szerepét is megváltoztatta. Az id ő  az egyén mindennapi 
életében igen nagy jelent őségűvé vált. Annak az életszervezésnek a 
lehetőségét foglalja magában, amellyel a szükségletek is másként 
rangsorolhatók. Nem arról van szó ugyanis, hogy például a szabad id őt 
csak a legmagasabb rend ű  kulturális tevékenységekkel tölthetjük el, 
hanem ezekhez szükséges „eszközértékek" b ővítésével is. A fő  ellent-
mondás inkább abban rejlik, hogy napjainkban a сё lёгtёКеt nem a 
személyiség fejl ődésére szolgáló id ő  jelenti; hanem az anyagi javak 
gyarapítására fordítható id ő . Miután a társadalmi tudatban is hiányoznak 
a személyiség fejlődésének сёІёгtёКбt megerősítő  mechanizmusok (a 
deklarált közm űvelődési-pedagógiai elvek önmagukban semmiképp 
sem tölthetik be), sokan egyre inkább azokat az eszközértékeket (pénz, 
anyagi függetlenség) akarják beteljesülve látni, amelyeknek sikeres 
megszerzése „eredményessé" teheti életüket. 

A fogyasztásban megnyilvánuló egyenlőtlenségek azonban az el-
térő  életfeltételek, szokások, kulturális hagyományok következményei is, 
bár kétségtelen az életfeltételek meghatározó szerepe a különbségek-
ben, s abban is, hogy ki milyen életmodellt követ. A jövedelmi viszonyok, 
az iskolai végzettség, a település jellege, a foglalkozási presztízs, azaz a 
civilizációs környezet döntően befolyásolja a fogyasztási szokásokat, s 
ezáltal az életstílust is. A jövedelmeket tekintve éppúgy egyenl őtlen-
ségekrő l beszélhetünk, mint az iskólázottság alapján, s ebb ő l eredően 
az intellektuális szükségletek társadalmi rétegenkénti szóródása is nagy. 
Ahogy fölfelé haladunk a különböző  „életstílus-csoportokban", úgy 
bővül a civilizációs javak fogyasztása, s eszerint változik az értékszem-
lélet is. Nem jelentéktelen társadalmi csoportok között értelmet és je-
lentőséget csaknem kizárólag a hasznossági éhékek kapnak. A szo-
ciológiai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a legelterjedtebb a hagyo-
mányos, a családot, az utilitárius boldogságot, a nyugalmat és az ezzel 
együtt bizonyos befelé fordulást el őtérbe állító magatartás. Ez annak el-
lenére így van, hogy sokan elfogadják a szocialista é гtékrendszer egyes 
elemeit; különösen azokat, melyek a politikai tudatformával állnak 
kapcsolatban. Ám mivel a szocializáció intézményei (például az iskola) 
olyan éteri magasságokba állítják acélértékeket — a közösségi ember 
ideálját, az önzetlenséget —, amelyekhez elérni és feln őni úgyszólván 
lehetetlenség, az előbbi attitűd korántsem véletlenszerű . Nem szólva 
arról, hogy az így közvetített értékek eleve mély gyanakvással és ellen-
szenwel töltik el a társadalom szinte valamennyi tagját. F őként azért, 
mert az eszmény és a valóság közötti szakadékot a politikai kinyilat- 
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koztatások még csak el sem leplezhetik. Ellenkez ő leg, közvetett mó-
don rákényszerítik az egyént a kételkedésre, aki így végképp bezárl 
magánéletébe. S ezt az el- és bezárkózást aligha lehet feloldani 
hogy az egyént az evolúciós történelem végtelenjében megvalós ~ . 
сё lёгtёКеК  részesévé tesszük. 

Mindennek felismerése jelenik meg abban is, hogy a gazdasági szfé 
rában egyre több lehet őség nyílik az emberi autonomitás és a döntés 
képesség kinyilvánítására. A vállalkozói magatartás elfogadása és pre-
ferálása, ha nem is egyedüli, de a legjellemz őbb megnyilvánulása a 
társadalmi megújulási folyamatnak. Annak a'  folyamatnak, amelyben a 
kockázatvállalás és az innováció többé nem járulékos tulajdonságként 
szerepel, hanem a munkaszervezés és munkavégzés alapvet ő  elveként. 
Ennélfogva az önállóság, a kezdeményez őkészség lehet őségének érze-
te lényeges tudati sajátosságként és értékként kerül felszínre, mely ugy-
an lehét egyetemesebben és kevésbé egyetemesebben átélt, de mindig 
együtt jár a valódi reflektáltsággal. Reflektáltsággal a társadalmi való-
sággal és saját lehetőségeinkkel szemben. Érthet ően, hiszen — a lehető -
ségek növekedésével egyidej ű leg — a választás vagy legalábbis a gon-
dolati szembesülés kényszere is n ő . A változások során, persze, 
mindig keletkeznek ellentmondások — s a társadalmi tagoltság és meg-
osztottság következtében —; az egyik oldalon értékek felhalmozódása 
következhet be, a másik oldalon pedig értékveszteség. É гtékzavarok 
is elsősorban abból származnak, hogy az említett felhalmozódás és 
veszteség közötti arány társadalmilag kontrollálatlanná válik. Így kelet-
keznek ellentmondások a politikai, az etikai és az esztétikai éhékek 
között egyaránt. S ez távolról sem meglep ő . Ha például az anyagi gaz 
daság tisztességtelen haszonszerzések sorozatán alapul, és ez a tár 
sadalmi nyilvánosság szintjén is tolerált (vagy legalábbis hallgatólago 
san elfogadott), az emberek tudatában szükségképpen zavarokat vált 
ki. 

Ebbő l eredően csakis az a felfogás er ősödhet, mely szerint minél in-
kább ki kell ismernünk a haszonszerzés természetét, hogy „gazdag" 
emberi életet élhessünk. Comte voir pour prévoir-ja (látni az el őrelátás 
érdekében) lesz űkül az előnyszerzések szigorú megítélésére és mér 
legelésére. S az el őzetes kivédő  alkalmazkodás szükségképpen degra-
dálódik, egyenlővé válva az akvizitív (szerz ő-gyűjtögető) magatartással 
és értékszemlélettel. Paradox módon: a jelenlegi társadalmi helyzet 
mintha valóban ennek a szemléletmódnak kedvezne. A magasabb-
rendű  éпékek — egyebek között a morális értékek — nemcsak háttérbe 
szorulnak, hanem szinte kiszorulnak a mindennapi életb ő l. Mintha a 
megélhetés filléres gondjaival küzd ő  és a százezreket elkölteni nem 
tudó állampolgárok egyaránt végképp átadták volna magukat a hasznos 
sági felfogásnak. Mert nem szabad elfelednünk, az úgynevezett utilitá-
rius értékek példaszerűségükben sokkal vonzóbbak, mint azok, melyek 
tudatos életvitelt feltételeznek az egyén valamennyi lehet őségének 
optimális megvalósítása érdekében. 

Ám ez a jelenlegi társadalmi helyzetnek csupán egyik következménye. 
Mert éppen napjainkban kezd kikristályosodni az a felismerés, hogy 
ha szabad tö гténelmi szubjektumok vagyunk, s cselekedeteinket és a 
jövőnket nem tekintjük csupán az embernél mélyebben rejl ő  okok 
eredményének, hanem saját felel ős tettünknek (amit nem háríthatunk 
másra), egymáshoz való viszonyainkat is át kell alakítanunk. „Minél 
több kapcsolat formálódik — bár többnyire tudattalanul — a cserekapcso 
latok képére és hasonlatosságára, annál nagyobb az esélye annak, 
hogy a másiktól való tudás, de ennek szükséglete és képessége is, 
elsorvad. 5  JÓllehet emberi kapcsolataink „sorvadása" már olyan mére-
teket öltött, hogy teljes vagy részleges kiábrándultsággal tölthet el ben 
nünket, mégis egyre több jel utal a kis közösségek face to face (szem-
tő l szembeni) kapcsolatainak er ősödésére. Kitűnik ez abból is, hogy az 
utóbbi esztendőben szaporodnak a kulturális közösségek és egyesüle-
tek. Jelentőségüket sem csupán a kulturális demokrácia mint értékeket 
és érdekeket artikuláló folyamat szempontjából értékelhetjük, hanem a 
társadalmi megújulás tekintetében is. E közösségek szervez ődésé-
ben szabály és elfogadott kötelezettség a türelem, mely abban is meg-
nyilvánul, hogy nyílt eszmecserén és „hatalommentes dialógusban" 
vitatják meg közös dolgaikat (lemondva arról, hogy valaki egyszer űen 
rákényszerítse akartatót a másikra). 

Harsány önbizalommal mégsem szemlélhetjük ezt a változást. Már 
csak azért sem, mert társadalmi méretekben nem túl gyakori kezde-
ményezésről van szó. Fontossága inkább abban rejlik, hogy elindítójává 
vált egy folyamatnak, s a közösségi kapcsolatok újjászervezésével a 
szűken vett pragmatikus és hasznossági szempontokat szorítja hát-
térbe. Az ilyen közösségek tagjai többé nem azt keresik a másikban, 
mi az, ami számukra fenyegető , amit tehát ki kell védeni, s mi az, ami fel-
használható, hanem az együttm űködés formáit és lehet őségeit. Úgy 
válva emberi kapcšolataikban gazdaggá, hogy egyszersmind egymás 
kiegészítő i is lesznek. Ezzel voltaképp a „csereértékek" által irányított 
viszonyok cserél ődnek fel a magáért való értékek alapján formálódó 
kapcsolatok rendszerével. Csakhogy ehhez még arra is szükség van, 

5 Ancsel Éva: Írás az éthoszról. Bp. 1981. Kossuth Könyvkiadó, 97. o. 
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hogy a citoyen magatartás — azaz a civil öntevékenység — társadalmi 
méretekben kiteljesedjen. Epítöeszközei, szervez ő  elvei közül min 
denekelőtt azok jöhetnek számba, melyek az akaratérvényesítés társa-
dalmi feltételeit jelentik. A civil öntevékenységnek ugyanis „az állampol-
gárok mindennapi életével való teljes összefonódottsága, gyakran bele-
ragadása ebbe a szfé г  ba szinte per definitionem biztosítja számára 
az el nem idegenedett jelleget "  .6  

Mindez egyszerre és együtt lehet következménye annak a sajátos 
helyzetnek, amely az új értékrend formálódására hatással van. A maga-
sabb rend ű  értékek hiánya, amely a társadalmi gyakorlatból el őbukkan, 
természetesen a civil öntevékenység kibontakoztatásával egy csapásra 
nem szüntethető  meg. Éppen az értékszociológiai vizsgálatok hívják fel 
a figyelmet arra az összefüggésre, hogy az egységes értékrend felbom-
lásának, illetve hiányának okai a társadalom egészére kiterjed ő  közös-
ségi válsággal hozhatók összefüggésbe. Illetve olyan magata гtásmódok-
nak —szociálpszichológiailag is érzékelhet ő  —elterjedésével, melyet az 
előbbiekben elemeztünk. Bármelyik társadalmi réteg értéktudatát vizs= 
góljuk, nyilvánvalóvá válik,  hogy az eltérő  vonásokat semmiképp sem 
lehet megérteni az egyénre ható társadalmi tényez ők figyelembe vé-
tele nélkül. A munkamegosztási rendszerben beálló változások nem-
csak a különböző  mobilitástényezők egyenlőtlen fejlődésével állnak 
kapcsolatban, hanem azokkal a feltételekkel is, melyek a különféle 
élethelyzetekb ő l adódnak. Ugyanígy az egyén értékrendszerét sem 
lehet megérteni, ha elvonatkoztatunk egy sor gazdasági-társadalmi 
tényezőtő l. Annál kevésbé, mert az egyes értékrendszerek viszony-
lagos stabilitása ellenére a különböz ő  értéktényez ők más-más funkciót 
vehetnek fel a gazdasági feltételek változása esetén. 

Nemegyszer lehetünk tanúi annak, hogy — a nehezebbé váló életkö-
rülmények hatására — a közösségszabályozó értékek jóval hátrább ke-
rülnek azoknál a pragmatikus értékeknél, amelyek — mint láttuk — az 
egyén közvetlen érdekei szempontjából hasznosak. S ha a valódi dimen 
zióiban vett értékrend felbomlásának okozati magyarázatára az érték 
tényezők funkcionális változásának gondolati modellje egészében alkal-
matlan is, a társadalmilag kinyilvánított és deklarált értékrendszert ő l 
való eltérés e felbomlás világosan megküliбnböztethető , valóságos 
aspektusa. Sőt éppen a társadalmi fejl ődés jelenlegi szakaszában 
vált szinte kizárólagossá, hogy az egyének mer őben más értékrend 
szert tartanak a maguk számára hasznosnak, mint ami társadalmilag 
kívánatos lenne. Ha tovább is élnek a közösségi aktivitás bizonyos jel-
lemző i, többnyire a gazdasági és a társadalmi élet széles összefüggései-
tő l izoláltan, számos tradicionális közösségi keretet elvet ő  formában. 
Még inkább észrevehet ő  ez azoknál a — számbelileg sem jelenték-
telen —rétegeknél, amelyekbe a többszörösen hátrányos helyzet ű  
emberek tartoznak. A változtathatatlanság érzése lassan puszta bele-
nyugvásban oldódik fel, amely pedig — kerülőutakon — nemritkán ki-
mozdíthatatlan „konformizmushoz" vezet. Ezt az utóbbi tendenciát csak 
erősítheti, hogy végképp felszámolódott a hagyományos értékrend; 
olykor egészében megkérd őjeleződik mindenféle szabályrendszer. 

Am bármennyire meghatározó tényez ő  is ez a körülmény, nem egy-
szerűen egyén és közösség kapcsolatának megszakadásáról van szó. 
Nem egyszerűen arról, hogy az egyének é гtékaspirációi szemben áll-
nak a társadalmilag kinyilvánítottal, s immár úgy t űnik, hogy a minden 
esetben közvetlenül megfogalmazódó társadalmi igényekkel szemben 
az egyén saját szükségleteinek engedelmeskedve, a lehetséges tár-
sadalmi megvalósulástól szinte teljesen elvonatkoztatva alakítja ki a 
maga értékeit. A folyamatnak ezeket a szociológiai természet ű  össze-
függéseit csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük azokat a 
változásokat, amelyek — mint ahogy már utaltunk rá — a társadalmi gya-
korlatban lezajlottak. Még ha a hirtelen felgyorsult fejl ődésben kínálkozik 
is lehetőség az ember személyiségének és közösségi létének kibon-
takoztatásához, a megosztott társadalmi gyakorlat nemhogy az esély-
egyenlőtlenségek csökkenéséhez, hanem sokkal inkább az élethely-
zetek különbözőségébő l adódó ellentmondások megsokszorozódásá-
hoz vezet. A nemegyszer csak kapilláris változások alakjában össze-
geződő , felhalmozódó feszültségek számtalan olyan konfliktus forrásául 
szolgálnak, melyek sokszor lehetetlenné teszik a valódi életcél és élet-
program kialakítását. Mivel az egyén értékrendszerének alapvet ő  ve-
zérlő  elve az életcél, a távlatok viszonylagos besz űkülése, s ugyan-
akkor a létkiteljesed ő  célok' társadalmi funkciójának megkérd őjelezése 
a hátrányos helyzet űek számára elszakíthatatlan egységben jelenti a 
célul kitűzhető  értékek számának csökkenését, és egy kényszer ű  
életforma vállalását. 

Mint ahogy megfordítva is igaz: tartalmas értékrendszer, amely moti-
váló hatással van az egyén lehet őségeinek kibontakoztatására, nem 
jöhet létre az értéktényez ők — mint például a létbiztonság, az anyagi 
függetlenség —feltételeinek viszonylag teljes kör ű  megteremtése nélkül. 
Az értéktényezők tagolódása ugyanakkor az egyén társadalomszemlé-
letének kikristályosodási területe is, hiszen egy valódi társadalomszem- 
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lélet nem mozzanatszer ű , társadalmilag releváns alakot csakis egy 
stabil értékrendszer egészében nyerhet. A társadalmi tervezésnek ebb ő l 
a szempontból nem csupán az a szerepe, hogy különböz ő  szociálpoliti-
kai intézkedésekkel csökkentse az egyes rétegek közötti egyenl őtlen-
ségeket, s ezzel lehetővé tegye az egységes értékrend valamiféle 
automatikus kialakulását, hanem a társadalmi gyakorlat megosztott-
ságának fokozatos felszámolása során — melyhez a civil öntevékenység 
fejlesztése, a participációs struktúrák számának növelése tanozik —
kell hozzájárulnia a különböző  értékrendszerek létrejöttéhez. Az érték-
szociológiai vizsgálatok éppen arra hívták fel a figyelmet, hogy az érték-
rend egyik vagy másik tényez őjét kiragadva egyáltalán nem, vagy csak 
előre nem látható, szándékainkkal gyakran ellentétes eredményeket 
és kudarcokat érhetünk el.' Csak az egyén vagy az adott közösség 
életprogramjának fokozatos átalakulása változtathatja meg egy-egy 
tényező  értékét, előjelét és funkcióját az értékrendszer egészében. Ezér 
bármilyen társadalompolitikai intézkedés csak ennek a ténynek a fi-
gyelembe vételével válhat orientáló erej űvé: még akkor is, ha úgy 
tűnik, hogy az egyének értékrendszere újra és újra szembekerül a 
kívánatos társadalmi értékrenddel. A társadalmi tervezés ugyanakkor 
normatív jelleggel csak kevésbé kapcsolható valamely értékszinthez, 
hiszen társadalmi rétegenként máshol és máshol rögzülnek, illetve 
időben másképp változnak a szükségesnek érzett értékszintek. 

A különbözőségek szem el őtt tartása tehát alapvet ően meghatároz-
za a tervezés hatékonyságát, mint ahogyan másfel ő l szintén meg-
határozó hatással van erre a folyamatra az egyén mobilitása, élet-
pályájának alakulása és jöv őbeli lehetőségeirő l alkotott képe. Az egy-
séges értékrend felbomlása természetesen nem pusztán a társadalom 
közösségi válságának következménye. Bár ugyanakkor az is nyilván-
való, hogy az egyének értéktudata mindig élesen reagál a mélyebb 
társadalmi folyamatokra. Figyelemre méltó összefüggés, hogy a tartal-
mas értékrendszer kialakulásának lehet őségei és nehézségei a társa-
dalmi gyakorlat változásaival vannak összefüggésben. Az értékténye-
zők rendszerbe szervez ődésének alternatíváit — csíra formájában —
az értelmes életforma épp annyira hordozza, mint ahogy a társadalmi 
fejlődés távlatai is behatárolják az értéktényez ők szervez ődésének le-
hetséges társadalmi min őségeit. Annak a filozófiai felismerésnek, hogy 
a társadalmi termelés éppúgy behatol az emberek viszonyainak terme-
lésébe, a mindennapi munkától a kultúrához való mindennapi és 
szubjektív viszonyig, mint az érintkezési formák alakulásába, a valós 
társadalmi összefüggések feltárása a legmélyebb értelme. Ha ezt 
nem vesszük figyelembe, az értékrend hiányát sem érthetjük meg. 
S a tanulmány elején említett szükségleti kérdés is végs ő  soron a má-
sik ember szükségletének konkrét jelentkezésében ragadható meg. 
Ebben az értelemben a másik ember mint szükséglet — a szocialista 
viszonyok síkján — csakis az értékviszonyok közvetítésén keresztül fo-
galmazódhat meg. Ha ugyanis a másik ember számomra csak mint 
dologi szükséglet létezne, tevékenységem minden tárgya pusztán mint 
dolog jelenne meg. 

Kétségtelen ugyan, hogy az értékinformációk társadalmi cseréje még 
mindig hiányos — sokszor hiányoznak az alapvet ő  emberi kapcsolatokat 
kiépítő  viselkedésminták is —, ám a jelenlegi társadalmi viszonyok, dön-
tően közösségi fogantatásuk következtében, mégiscsak alkalmasak ar-
ra, hogy szervez ő  közegül szolgáljanak értékrendszerek létrejöttéhez. 
A szocialista értékrend társadalmi tervezése szempontjából ezért kulcs-
fontosságú annak a bels ő  átalakulásnak a megértése, amelynek során 
a különböző  társadalmi rétegek és csoportok é гtéktudata változik. S mi-
vel az egymáshoz kapcsolódó értékrendszerek közösségi dinamikája 
nem valósítható meg másképpen, mint a megosztott társadalmi gyakor-
lat felszámolása útján, az ellentmondások meghaladása mindenképp 
feltételez olyan szokásszer űvé vált magatartásformákat, amelyek az 
értékinformációk valóságos társadalmi cseréjét lehet ővé teszik. Ehhez 
azonban a közösségi életformák egész hálózata szükséges, amely nem 
csupán a legmagasabb rend ű  objektivációkra vonatkozó döntésekben 
nyilvánulhat meg, hanem a mindennapi élet mind nagyobb körét is át-
foghatja. A valódi emberi szükségletek egész sorának kibontakozása 
csakis ilyen közösségekben képzelhet ő  el. Nem azért, meg ezek a 
közösségek „elfogadják" az értékeket, hanem mert a közösségek alko-
tópillérei a társult, de személyiségüket nem csupán meg őrző , hanem 
kiteljesítő  individuumok is. 

A történelem tapasztalatai azt bizonyítják, hogy akárcsak egy új érték-
rendszer kialakulása, a valódi közösségek létrejötte is soklépcs ős folya-
mat, a kiteljesedéséhеz hosszú évtizedekre vagy évszázadokra van 
szükség. S oly erősen átformálódó korunkban, melyben az erkölcsi és 
a viselkedési normarendszer többnyire nagyon is vegyülékeny és el-
lentmondásos — hiszen a tradicionális normák érvényüket vesztették —, 
elkerülhetetlenül keletkeznek értékzavarok. Bizonyos alapvet őnek hitt 
régi értékek már nem, az újak még nem hatnak. A formálódó új éhékek 
is — melyekre csak néhány példát említettünk — számos társadalmi 
ellentmondás kereszttüzében jutnak felszínre. De épp ez az antinómi-
kusság kényszeríti ki újra és újra az értékekkel való egyéni és közösségi 
számvetést. ❑ 
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A HUSZONEGYEDIK SOR 
Ha hátrafordulok, ha oldalt, csak a falak vannak, á szilárd, 
megingathatatlan falak, s nincs ablak, s nincs ajtó rajtuk. 
A csupa$z falak vannak makacs kövekb ől. A kövek. között 
pedig még egy rés sincs, amelyiken beszűrődhetne egy 
maréknyi fény, vagy amelyiken kitekirithetnék, esetleg 
ha kialtanek, hangom kimenekulhetne. A kovek nem sí-
kosak és nem is érdesek, csak hidegek, mint maga a falak 
közé zárt szoba, s úgy simulnak egymásba, körmöm nem 
tudom közéjük feszíteni, hogy kimozdíthatnám valamelyi-
ket is. 

Marad a dörzsölés, a kaparás, a kövek szakadatlan kop-
tatása, és a remény, hátha sikerül elvékonyítani és áttör-
ni a falat, hátha a szobán túl létezik az, amir đl a kőbe vé-
sett írás szól, a világ. Vagy még a jelek hordozta üzenet 
is csalárd ámítás csupán, a falon túl is fal lehet, jobb eset-
ben egy másik szoba, amelyik megint csak nem nyílik és 
nem néz sehova. 

Izmaim megmerevednek, csak a körmöm idézte serce-
gésre figyelek, a súrlódás égette fájdalomra, de alig hala -
dok előre a kemény anyag fogyasztásában. Koptatom a fa-
lat, a belevésett utasítás szerint, azon a helyen, ahol el ő-
deim is tették., hogy lecsiszoljam a rám es ő , nekem kisza-
bott részt. Ha az írás nem csal meg, akkor minden por-
szem, amit idáig sikerült leválasztanom a kövekb ől, a túl-
élés váltságdíja, és ha az ígéret teljesül, akkor az ötven-
hatodik kiszabadul a szoba fogságából. De ha a jelek rejtet-
te üzenet mégis téves, csalás vagy szemenszedett hazugság, 
akkor a munkám hiábavaló, csüggednem mégsem szabad, 
mert a csüggedés a tétlenség közeli rokona, a tétlenség 
pedig a reményvesztés édestestvére, közös szül őktől, a kár-
hozattól és a tébolytól nemzettek. 

Az ötvenhatodik kiszabadul az írás szerint, megmenekül 
a szobából, ahol a sötétség a fény, a csend a hang, a tudás 
pedig maga az írás, a rovátkákba rejtett hír, amit csak 
az utolsó fejthet meg végig, mielőtt kilép a'szobából, a vájt 
résen át. Az el őtte levők csak a saját sorukig juthatnak el 
a jelek enigmarendszerében, az ötödik lakó az ötödik sorig, 
a tizedik a tizedikig, és én, a huszadik a huszadikig. Sike-
rült. Könnyen föltártam az el őző  sorok értelmét, és könnyen 
fölfogom, amit mondani akartak, de a sajátommal már 
kínkeservesen haladtam, de mégis, most már hamarosan 
kijutok a rovátkák útveszt őjének végére. Azonban hiába 
tapogattam és tapogatom ujjaim hegyével a huszonegye-
diket, hiába igyekeztem és igyekszem emlékezetem bordái 
között jeleire megfelelő  értelmet keresni, titok marad 
számomra a falba vájt üzenet. Aki utánam kerül a szobába, 
csak az fejtheti meg a huszonegyedik sort is, elölr ől kezdve 
az írás föltárását, lépésr ől lépésre haladva a maga soráig. 

De mi történik? Forog velem a szoba, őrült szédülés vesz 
hatalmába, zuhanok, mégis emelkedem, összezsugorodik a 
testem, ám sejtjeim szétszakadni akarnak, ez a vajúdó 

• hang pedig... Igen! Tudom már! Az utódom lehet. Gon-
dolatom nyomán született meg, ahogy fölvet ődött a léte, 
a létezésének a lehetősége, megteremt ődött, agyamból pat-
tant ki, hogy életre keljen, elpusztítson engem, és miután 
megfejti majd a következő  sort, rájön arra, amire én is rá-
jöttem, és akkor gondolatában meg-megszületik az, aki 
majd őt emészti meg, a huszonkettedik. 

neki, várjon, 
Valamit tennem kell! Nem mondhatom 

nem fejeztem be a sort, a sort; amit elkezd-

tem. 6  tnár itt van valahol, be Először szellememre, el- 
kaival, utána pedig, mikor már gombolyodik, életemre törjön• 
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Bár tudnám, 	asszon, magába olvasszon. 
hogy apránként elfogy 	 Csak táplálék 
bárha tovább is élek, mégsem én leszek. 	velem, hogy 
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Megtaláltam és belefelejtettem az életet, amit g ndola- 
tom adott neki. És most már világossá vált számomra , 

lehullott a lepel a sorok j 
amit idáig nem értettem, vele együtt az átadás utáni vá- 
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A rekamién rábüdösödött leped ő  és paplan, az összehúzott függöny mögött gondosan zárt ablak, félhomály, viselt 
ruhák és molyirtószer a szekrényben, falak, falakra t űzött képed, az asztalon tollak, papírok, az írógépem, hamutartó 
és csikkek, szék, s rajta én — alkotjuk a szobát, a színpadképet, díszleteit a darabnak. 
Büdös van a színpadon. Büdös a szobám, áthatja az áporodott ágynem ű - és viselt-ruha-szag, a füst, s a szagom. De 
én szeretem ezt a b űzt, a magaménak érzem, így terveztem meg: ez a b űz az illatom, amit meg kell ő riznem — nem 
szellőztethetek. 

7 
Még nem tudom, mirő l szól a darab. 
Még nem tudom, kik a szerepl ő i. 
Még nem tudom, miért kell írnom. 
Még nem tudom, elkészül-e. 

Körbeülöm az asztalt. 
Félhomály van, megszámlálhatatlan az érintkez ő  kisujj. 
Mozdulatlan várakozás. 
Varázsigék a csendben, egymásra hányt fényképek, levelek. 
Megmozdul végre az asztal. 
Arasznyit emelkedik, vállmagasságban lebeg. 
Leválsz a falról, üresen csüng a képkeret. 
Kezdhetem. 

Forgószínpad. 
Egyszer te, egyszer én — forgunk kedvesem. 
Pörög a volt és a lesz, a megtörtént és a még bizonytalan. 
Két reflektor világít. 
Magadhoz ölelsz az egyik fénycsóvában. 
Aztán a másik fénycsóva — ez a darab. 

Villanás és sötét, villanás és sötét. 
Végre sikerült vetítőt szereznem — az egyetlen megmaradt diakép 
újra és újra felcsillan a fehérre meszelt falon. 
Prága. A vár el őtt állunk összeölelkezve. 
Önkioldóval készült a felvétel. 
Végigsimítom a falat. 
Éjfél elmúlt. 

Az első  felvonás első  képe ez. 
Amíg a darab ta rt , addig nézem a képet. 
Amíg a képed nézem, addig ta rt  a darab. 
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Emlék. 
A színpad egy lerobbant albérlet. 
Éjszaka van. 
Fekszünk az ágyon. 
Az egyetlen díszlet: arcunkon a könnyek. 
Az egyikünk néma, a másiknak is csak egyetlen szó a szerepe: 
szeretlek. 
Évek telnek,el. S hogy kimondod-e másnak újra, 
nem tudom. 
Most a színpadra gépelem azt az éjszakát, s a szádra aszót, 
hogy ki kelljen mondanod megint, s nekem. 

Papíron minden megtörténhet. 
Esélytelen vagy. 
Ruhát írok rád, füled mögé fésült hajat. 
Megcsókolom a nyakad. 
Sírsz, ha írom. 
Sírunk. 
A második felvonás vége lehetne ez. 
Azt írom: színház vagyok. Színpad és díszletek. 
Te pedig színészn ő . 
Mit kezdenél nélkulem? 

Levelekbő l, emlékfoszlányokból épül ez a monológ. 
Felemelem a fejem, mintha már a színpadon volnánk, 
a fehérre meszelt falat kitölti a prágai diakép. 
Ha most idejönnél a szobámba, megmutatnám, amit írok. 
Változtathatnál is a szerepeden. 

Napló: 
Nem akarok történetet. 
A viszonyulásom változásai izgatnak. 
Az események időpontja: ez a pillanat. 

Így is kezdődhetne: 
Színész: Ruhát írok rád. Füled mögé fésült hajat. Az arcodra könnyet. Azt írtam, színház vagyok. Színpad és díszle-

tek. Te pedig színésznő . Otthonosan kell mozognod bennem. 
Színésznő : Ez színház. Itt fel kell oldanod magad. Nem fogod tudni végigjátszani a darabot, ha csak az írógépedre 

koncentrálsz. 

Már az első  jelenetben megbántasz? 

Színész: Keressük meg egymást újra. Beszélj hozzám. Én elvesztem. Gyakran gondolok rád, de nem tudtaiak hívni. 
Mit mondhattam volna,.ha fel is hívlak? Megmondhattam volna, hogy elvesztem? 

Színésznő : Ne beszéljünk errő l. Színésznő  vagyok. Arra van szükségem, hogy minden pillanatban képlékeny legyek. 
De ha veled vagyok, megmerevedem, mint a reflektortól úttestre tapadó állat. Nem akarom kivárni a csattanást. 
Mennem kell. 

Színész: Ne. Még ne. Éreztem, hogy mit fogsz mondani, le is írtam. Már el őre bevettem az altatóm. Legalább addig 
maradj, amíg elalszom. 

Színésznő : Nem hagytad még abba? 
Színész: Ne hidd, hogy olyan nagy élvezet. Amikor érzem, hogy hatni kezd, úgy bújok az ágyba, hogy szorosan 

átkarolom a párnámat. Azt akarom az éjszakától, hogy szeressen. Aztán egyedül ébredek, fáj a gyomrom, úgy 
érzem, kifordulok magamból. 

  

 

Függőny 
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A felvonások közti szünet — meneküléseim. 
Elvegyülök a nézőtérrő l kiáramló emberek között, tolongok a büfénél, az el őadáshoz készített tájékoztatót olvasom. 
Arra várok, hogy a második felvonás ne kezd ődjön el. 
Arra várok, hogy a szünet legyen a darab. 
Akkor több volna az esélyem, hogy valaki megérintsen, és kivezessen a színházból. 
Egy harmadik szerepl ő , egy még ismeretlen, aki talán a szobámtól se riadna vissza. 
De ha valaki kinyújtja a kezét — a te pórusaidat, a te lerágott körmödet akarom tapintani rajta. 
Akkor hirtelen összezavarodik minden, félek, s hátrálni kezdek, vissza a vágyakozásba, a kulisszák mögé. 

Ülünk az ágyon, cigarettázunk. 
A kezedet nézem — mondod. Hogy remeg... 
Színész: Olykor eljátszom, hogy öregember vagyok, akinek már alig van hátra. Félek még évtizedeken keresztül 

nélküled. Egyre elviselhetetlenebb dolgokat találod ki. Tegnap éjfél után készül ődtem lefekvéshez. Nagyon ál-
mos voltam. De leültem az asztal elé, és hajnali négyig néztem az órán, hogy nem alszom. Utána elindultam 
gyalog a munkahelyemre. Mire beértem, felfáztam. Este ittam a forró teákat, amit ő l állandóan vizelnem kellett. 
Igy akartam folytatni a darabomat, de mindig meg kellett szakítanom. Képtelen voltam befejezni ezt a monológot. 
Próbáltam visszatartani, és tovább gépeltem. Aztán úgy maradtam még sokáig, a tócsában ülve, és nem tudtam, 
hogy mit kell tennem. Valójában akkor kezd ődött el a második felvonás. 

Napló: 
Árnyékom vagyok. 
Minden leírt szóval mélyebbre jutok. 
Egy óra után kibírhatatlan a fejfájásom. 
Valószín ű leg tévesen választottam — inkább az életemet kellene megrendeznem. 
De most ettő l a darabtól függ az életem. 

Eszel. Egy kétfelvonásos darab ez. 
Otthon vagy. Én is otthonról figyellek. 
Az első  felvonásban csak követem, ahogy a kanál alámerül a tányérban, összegy űjti a zöldséget; kissé lejjebb 
ereszted a fejed, szétválnak ajkaid, a kanál fel, aztán megbillen, és most elölr ő l minden. 
Akár egy újabb tányérra valót is meríthetsz... hiszen az els ő  felvonás végig csak ez — a kanál, a hangok, mozdulataid. 
A másodikban pedig én szerepelek. 
A szobámban ülök, és-gépelek. 
Egy színdarab második felvonását írom, azt, amelyik éppen megy. A papíron bet űk: egy tányér, szétnyíló ajkad, 
a kanálban a sárgarépa, fehérrépa, karalábé, petrezselyem — a papíron a bet űk: mozdulataid, gyomorhangok... s 
ahogyan figyellek. 

Az írógép: artikulálatlan hang a félhomályban. 
Ha bölény volnál, s én ősember, véreznél a barlang falán. Színészn ő  vagy. Testedrő l e rituálé lepereg. 
Magam ellen sámánkodom. 
Végigfolyik vérem a fényképeden. 

De hiszen ez egy másik darab! 
Lehet, hogy minden percben egy másik darab megy!? 

Végig kell gondolnom a darabot. 
Végig kell gondolnom az életem. 
Belépsz a színpadra, mint aki-a végszóra várt. 
A szobámba nem jöhetsz el. 
A szobámból elriasztanálak újra. 
A szobám börtön. 
A szobámban büdös van. 
A szobámban felhasítom, kitárom magam. 
A szobámban rádcsukódom, a véredet szívom. 
Azt mondanád a szobámban: Én színésznő  akarok lenni! 
Azt mondanád: Nem élhetek rabságban! 
Nem. Ide már nem jöhetsz el. 
De egy színpad, az egészen más! Azt te választottad! 
Ott  nézők is vannak, ott nem kiabálhatsz velem. 
Alaposan meg kell fontolnom, amit írok. 

A darab: vég-telen. 
A nézők a színházból járnak az életbe, s oda is térnek haza. 
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Félig már kész a darab. 
A te szereped hiteles? 
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Függöny 

Színészn ő : Számodra csak annyi vagyok, amennyi egy szerep. De gondolsz-e az életemre... az el őadások közti 
napokra? 

Megváltoztatom a szövegem. 
Beáztatom a szekrényben büdösöd ő  ruhát. 
Felmósom a padlót, kiszell őztetek. 
Nincsen színpad, és szerepl ők sincsenek. 
Éjjel fél tizenkettő  van. Az órám a becsukott Tennessee Williams köteten, amelyb ő l egy monológot másolok ide. 
Szemembe világít a éjjelilámpa, összegy ű rt lapok az asztalon. Ezt a szöveget írom, és szomorú vagyok közben. 
Tudom, hogy ez a pillanat színpadon nem ismétl ődhet meg. Mégis, minden leírt szót kimondok hangosan, ahogyan —
ha színész volnék — mondanám. 

Napló: . 
Külön pálya bennem az író- és aszínész-szerep. 
Ha nem írok, akkor is utolér a fejfájás. 
Három értelmetlen sor. 
Elég. 
Be kell vennem az altatóm! 

AZ ELŐADÁSHOZ KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ 
Belépek a ketrecbe, b ű i és félhomály van. 
A Hungerkünstler a sarokban gépel, az asztalon fényképek. Még most is éhezel? — kérdezem. 
Nem kellene csodálnod — mondja a .  Hungerkünstler. 
Hát persze... — mondom. De mindjárt vége az éhezésnek. 
Kívül a ketrecen vár az ízletes étel. Nedves a szeme, s a haja a füle mögött van. Mindössze egyetlen szót tud, de azt 
végérvényesen. 
Bocsássatok meg nekem — suttogja. Nem tehetek másképp... Ma már az éhség a fontosabb. 

Halál. 
A színpad és a néz őtér feloldhatatlan sötétségbe borul. 
Túlvilági zörejek: nem kívül, és nem belül. 	 • 
Ott  vagyok, ahonnan mindig láthatlak. 
Oldott vagy. Szabad. 
Körötted — akik hozzádférhettek. 
Féltékeny vagyok? 

Félig elkészült a darab: a vége lesz ez. 
Belépsz a színházba, egy vígjáték szerepl ője vagy. 
Talán minden este egy másik megy. 
Az öltözőben a füled mögé fésülöd a hajad. 
Otthon vagy. 
Eszel. 
A kanál összegy űjti a zöldséget. 
Rágyújtasz. 
Rágod a körmödet. 
Éjszaka van. 
Azt mondod valakinek: Szeretlek: 
Ölelkezel. 	 ;_ 	 • И  l 	 V 	? Z».  
Csillog a szemed. 
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VII. triptichon 19. táblá 
A MISZTIKUS - négyszögi 
a PENTAGRAMMÁVAL. 

~.~<.~•~i—(- -fii ~:r.~„ 	̂~ 	:г  г  -' 

с  

~:~~ ~..:•,:':~~.{~,: 

 г ' .  
'; '• 

	
и~ 

.,. ,. 

_ « *f č 	(+.; 
. 	а 	 fG ~..' ~ 

17. tábla  

EGY KORAI ÉLMÉNY A GYÉR.. 
MEKKORBOL - emlékezés az 
Ovčar Banja -i URUNK SZÍNE-
VÁLTOZÁSA kolostorra , mikor a 
Nyugat -Morava völgyében utaz- ; 

20. tábla 

SOLUTIO + COAGULA* - Az arckifeje-
zés, sőt a lélek alapvet ő  karaktere is a tér-
ben láthatatlan tengely meghatározta két 
fundamentális Kör metszetét ől függ. Ezek 
a Körök valamiféle imaginárius térgöm-
böt zárnak be - itt nyugszik minden egye-
diségünk , elégedetlenségünk vagy nyu-
galmunk - , a gömbszerű  térfogat defor-
máltságának függvényében . Meghatároz-
va így a biológiai kulccsal nem nyitható, 
absztrakt fogalmakat , rendet teremtünk 
a KIFEJEZÉS logikus rendjéhez nem kö-
tődő , minden létező  fogalmak anarchiá-
jában. 

21. tábla 	 .,...`r'..t+ 

SZENT GYÖRGY - az emlékezet 
igazolása : Piva kolostor , ikonosz-
táz, Ismeretlen Mester 1638-39. 

felbomlás , feloszlás + 
kicsapódás (lat.) 

~....у...'.м........... : .4{..........••....•........ ~ ...... 

„Uram , emeld a magasba Földhöz vonzódó szívünket!" Kronstadti Szent Jár os  
57. 
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24 tábla 	 ” 

- 	 5ZENT  VENCEL  -  a  dubrovniki dominikánus kolostorban.  „..  .de  aki  mindvégig kitart ,  az  йdvёzйІ ." Máté 	 

evangélista  
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љ  FÖLEMELKEDÉS 
 - Neil Алn2  

	

strong a  Holdon. 	 . .‚  - 	 
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І'ьІ'СГАОІЛММА  - tűzkeresztség és átváltozás  a  Іёt- 

	 feletti mеzбkёn. 	= 	 . јі' 	 - ѕ '  
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30. tábla '
ї//////%// Ez egy apró lépés szá- j 

A NASA KđZPONIBAN - » 	+~ Neil Arm- . 
oromra , de az Emberiségnek hatalmas• 

strong 

29. tábla 
EGY LÉLEK A VÁROS CSILLAGÁRA PILLANT - 
a Csшag felfedezése Reménnyel töltött el: hatal-
mas lépés ez számomra, de a Városnak apró. /~ 

. triptichon 31/a t /la ábla 'mai A SI ĆMUNDI * _ a mer~le- 
illag szilárd tzna- szunk. 

* a Világ tengelye (lat.)/ 
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31/b tábla 
IDŐ  ÉS TÉR. 

31/c tábla 
A VILÁG(TENGELY) 
ÉRZETE. 

31/d tábla 
DODEKAÉDER ... - .. és 
ahogyan pentagraпlmábбl 
építkezve megszületik a t űz-

:? bбl. 

~ 

32/a tábla 
VISSZHANG A VILÁG KÖ-
ZÉPPONTJÁBÓL - a hang-
és fényrezgés Doppler-ef-
fektusa: a mozgó forrás 
szétfeszített és összetömo-

rített huцámokat sugároz. 

32✓b tábla 
BELÉPÉS А  IR~S BA ÉS А  LABIR

- 
 % 

BAGYÁSA, 	IN1'US EL  
. .. 	i 

. I.» »  •.*  . . 

~ , • • и/ j 32/c tábla 
A SZŰZ ÉS A HŐS. 

32/d нáьја 	,~ 

FELTÁЛqADÁS. 
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"33/a tábla 
HÉLIOSZ HRISZTOSZ* - 

nyári napforduló. * Napkrisztus ; az ő
skeresztény vallásban a Napisten 

és a Megváltó személyének összefonódása 
(görl . . 

33/b tábla 
KABIS * - a jósmadár 

sajđt költői kifejezés , a pogđny madđrlóslás mito lógfai állata 

33/c tábla 
PENTAGRAMMA - 

„Ú77ÁSZÜLETÉS MINDEN NAP". „Annak növekednie keli, 
nekem pedig kisebbé lennem

." János evangéНsta 

33/d tábla 
MINDENIfATб  CSILLAG - 

 

Hold ellenében
. A Csilla a 

megtaposott 
egyazon 	 g örökkön örökké 

fénnyel ra 	 ``. 
gásod véges . 	 ~Og' csak.. te bolyon- 

XII. triptichon 34. tábla 
AZ ÁRKÁDOK ALATT A BEJÁRAT NYUGATRA 
NÉZ - mozaik az Alkintista Csшag Szentélyénék ;: 

mennyezetén , amelyben látogatását tette a Bot-. 

dogságos Szűz Múzsa. 

36, наьј  
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eп tenek, 
Car1 Gustav 
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Állíthatjuk-e bármilyen definitív pontossággal, hogy a képregény 
mint önálló akció, tehát mint az asszociatív statikusság folyamatos 
szalagja nem a szellemi participáció egyik módja a kozmológiai 
és kozmogóniai törvényességek megismerésében? 

Nem állíthatjuk. Mert a Pantokrátor Perttagramma, Mileta Đono-
vić  különös konceptuális kísérlete - az a törekvése, hogy meg-
érintse a kör tökéletes szimbólumának ijeszt ően perzselő  és egy-
ben hideg egyetemességét, s hogy a rajzok, fotók, különböz ő  be-
avatkozások és magyarázatok által egy, az Alkímiai Csillaghoz ve-
zető  egyéni kármikus út tárgyilagos szukcesszióját adja vissza -
igenis bizonyítja, hogy a képregény lehet a kozmológia eszté-
tikai kifejezője. 

Igen, a képregény a gnosztikus h ősköltemény, a megismerés 
útjának modellje, függetlenül saját vizuális statikusságától. Kí-
séreljük meg tehát más módon kifejezni a képregény titkát, és 
megközelíteni rejtett vizuális dinamikáját. 

A médiumok térhódítását követ ő  számos mai kutató felfogása 
szerint a képregény több száz éves jelenség, habár viszonylag 
modern forma, a gépkocsi kortársa vagy a vasút kisöccse. Ám az 
ógörög vázák és amforák képi díszítései nem a képek ugyan-
ilyen jellegű  szukcessziói-e, nem ugyanilyen formák-e? Mi a hely-
zet a figurák és jelek nyelvén elbesaéit egyiptomi történetekkel? 
És az altamirai barlangfestményekkel? Végül is az asszír és su-
mér írás a mai kínaihoz hasonlóan nem a csodálatos képek és 
formák sora-e, a képz őművészeti absztrahálás, egyszer űsítés és 
a jelképek által való folyamatos beszéd-e? Bizonyosan az. 

A szöveg a képregény ősalakja, prototípusa. Az írás/ábécé a 
médiumon belül tekintve Tarzan és Barbarella őse. A képregény-
ről szóló összes elméleteket, amelyek kizárólag modern grafi-
kai kifejezésformaként kezelik, félretesszük azok számára, akik 
a világ történetének csak a legutóbbi id őbeli nyúlványait, leg-
újabb mechanikus modernizmusait érzékelik. 

Az ősi képregény, illetve talán kulcsfontosságú alkímiai és val-
lási időszakának egyik fő  megjelenési formája a triptichon, a ked-
venc háromszárnyú madár. A triptichon jelentése megfelel a há-
romszögnek, a háromágú levélnek,` a háromlábú dolgoknak és ha-
sonlóknak. 

Emlékezzünk csak: valamikor a házakon legjobban a három-
szárnyú ablakokat kedvelték. A szobákban er őtől duzzadón és 
mozdulatlanul álltak a háromajtós szekrények. 

Ezek szerint Mileta Đonović , amikor a képregényt mint ősi 
formát alkalmazza a Pentagrammában, 12 triptichonból álló sort 
alkot, ami: 32x 12=36 képet tesz ki. Foglalkozzunk tehát ennek 
alapján ezeknek a számoknak a szimbolikus jelentésével, követve 
természetesen Đonović  ötletét, hogy egy egészet képez ő  koz-
mológiai képregényt egy sor elválasztott képsorban, triptichon-
ban fejezzen ki, méghozzá nemcsak alfanumerikus vízszintes-
ségükben (1, 2, 3, 4, 5 stb.), hanem a szellemi szempontok függ ő-
legességében is. A kett ő  között csak látszólag nincs szerves kap-
csolat. 

Persze már maga a végösszeg, a 36-os szám sem véletlen. A 
Batmanről, Supeгmanről és Conanról szóló képregényekben pél-
dául a táblák és négyzetek száma az attraktív mese szálának 
hosszától, valamint az olvasó/néz ő  kommerciális érdeklődésé-
től függ, míg a számok általános jelképrendszerében a szám-
kódok közül a 36-os szám egy a legfontosabbak és a leginkább 
elkötelezőek közül. 

Hatósugarának ereje, enyhén szólva, korlátlan, mivel ez az ég 
száma, a kozmikus kölcsönhatásnak, az elemek vegyületeinek 
és a ciklikus mozgásnak a száma... Megközelíti a 12-es átmér őjű  
kör kerületét, pontosan annyit tesz ki, ahány triptichonunk van! 

Mileta Đonović  egyszerű  matematikája tehát tulajdonképpen 
magasabb szintű  kozmikus problémakört rejt magában. 

A Pentagrarnma, ennek a műnek az átfogó címe, amely a mate-
matikai állandók kölcsönösségén alapul, valójában mikrokoz-
mosz, a csillag, a kulcs, amely nyitja és zárja a rejtélyhez vezet ő  
utat. A boldogság -maga, ez a különben enyésző , múló kategóriá-
ja a kegyetlen földi filozófiának. A tökéletes eszme szimbóluma. 
A kiteljesedés. 

Ez jogosít fel bennünket arra, hogy a Pentagrammát fi klasszi-
kusan szervezett műallkotásként szemléljük, jóllehet adva vannak 
benne az ilyen szervezés esztétikai tulajdonságai, különösen 
pedig, hogy ne a töredékes konkretizmus elveinek hatása alatt 
álló műalkotásnak tekintsük. Maradjunk meg annál a lehet ő-
ségnél, hogy a konceptualizmus, a világ önm űködő  fogalmakra, 
az eszmére mint olyanra (idea as idea) való esztétikai leegyszer ű-
sítése áll legközelebb Đonović  Pentagrammájának gondolati 
struktúrájához, mivel az aІkotó az élet megjelenési formáit nem 
az egyes történések véletlen összegének tartja, hanem magának 
az élet eszméjének tekinti, a létezés fogalmának az „örökös 
kategóirákban". Ezek szerint a magasabb szint ű  megismerés 
kategóriáival foglalkozó munkáról v an  szó (ahogy dr. R. Steiner 
javasolta az ún. egyszeríí embereknek a magasabb éteri álla-
potot, amelyet a földi érzelmi és szellemi téren szerzett tapsazta-
latok után érhetnek el). 
Đonović  természetesen nem kizárólag saját fantáziavilágának 

fogalmaival dolgozik, amelyek ötletszer ű  véletlenekből alakultak. 
A szerző  művészi - a szellemi világ törvényein alapuló - kifeje-
zésformáinak önállóságáról itt csak expresszív illusztrációkat ka-
punk, melyek kiválasztása nem kényszegyűségből történt. Egyéb-
ként is, a kozmológia a legképzeletdúsabb matematika. 

Egy függőleges szervezésben - mert a képek neon a megszo-
kott sorrendben következnek -el őször is a Föld képének új 
meglátása kínállКozik, amely nagyobbrészt az Apollo űrhajó le-
génységének a Holdon tett sétájáról készült dokumentumok 
sorozatában jut kifejezésre. 

Tény, hogy a világ 1969 júliusában el őször látta meg magát 
egy másik égitest távlatából. Az ember el őször lépett egy ismeret-
lenül is biztos talajra, amely nem a Föld. Ha egyetértünk Teilhardt 
de Chardin magyarázataival, melyek szerint a történések a tudat-
változás ösztönzői, ez az esemény mélyrehatóbban módosítot-
ta az ember látószögét, mint a fantasztikus technológiai talál-
mányok egész sora, habár ezek is a metamorfikus történések 
közé tartoznak. Az Apollo egyik felvételén világosan kibet űzhető : 
United States. Ennek a konvencionális mellett több közvetlen 
jelentése is lehet: -Egyesült Államok, Egyesült Világ vagy az 
Egységes Föld Bolygó, amely éppen a Holdon vesztegel, a földi 
tudat extraktuma a kozmikus végtelenben. 

Figyeljük meg közelről a Holdat. Kísérő  égitestünk meghó-
dítása egy évezredes mítosz összeomlását jelentette. A fizikai 
demisztifikáció, az űrhajós lábnyomának megjelenése a roman-
tikus tárgy po гlэbaп , a Föld örökös egén, az óceánokat, költ ő-
ket és szervi folyamatokat mozgató er őn jelentheti viszont 
egyben egy újabb mítosz keletkezését - az ember ősi becsvágyá-
nak beteljesülését, a csillagok és a kozmikus végtelen' meghó-
dítását. 

A három űrhajós mosolyog. A világűr félelmet és boldogságot 
kelt. A félelem elmúlt az arcokról. Maradt a tiszta mosoly, a csil-
lagok fényének nyoma az arcon. 

Mi különbözteti meg a 27. számú képet, amelyen Neil Armstron-
got látjuk, egy tudományos-fantasztikús filmfelvételt ől, a hazug, ,. 
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stúdióbeli környezettől? Ami megbízható tudomásunk, a repro= 
dukció szeнpoпtjából bővített tudásunk, amely bizonyítja, hogy a 
magásságban, az idegen pályán az igazi h ős áll, nem pedig a szí-
nész. Chardin elméletéből kiindulva, amely szerint minden ese-
mény bővíti szellemi látókörünket, a Pentagramma e dokumentális 
tervének narratív kibontakozásához jutunk: meghódítottuk a Hol-
dat, a Hold a miénk, beléptünk a világ űr magasabb szféráiba. 

Ámde a 35. kép figyelmeztet: „Az űrutazás csupán kiutat, 
önmagunktól való menekvést jelent, mert könnyebb elmenni a 
Marsra vagy a Holdra, mint alámerülni saját lényegünkbe" (C. G. 
Jung). A saját szellemünk hatása alatt nehéz meghódítani a Holdat. 
A mikrokozmoszban az asztronautika azt jelenti, hógy követ 
hozunk a Holdról, az alkímia pedig azt, hogy megtaláljuk a böl-
csek kövét. lv1indkét kő , a szellemi és az anyagi is, két életjelen-
ség locusát képezi. A kép, amely az alkímiai csillag fényére, a 
bölcsek kövének keresésére utal, a képregényben annak a vég-
telen fizikai átvezető  útnak a kockaköve, amely a saját lénye-
günkben való csillagos visszatérés képletéhez visz. 

Ennek új „tematikus blokkot" szentelt a szerz ő . A Nyugat-Mo-
rava völgyének kolostora egy gyermekkori emlék. A kora 
gyermekkorra jellemzőek a misztikus képek, amelyekbe a tudat 
nem hatolhat be, csupán jegyzi őket - hiszen felismerésük lehe-
tetlen. Ez az út öntudatlan kezdete, a kitörölhetetlenül nyomot 
hagyó szenzációk" nyomják rá bélyegüket, amelyekben er ősen 
érezhető  a titok jelenléte. A Tretyakov Képtárban ilyen az Urunk 
színeváltozása című  kép. Árn a színeváltozás nem valamely hosz-
szú, türelmes inaskodás eredménye, nem úgy, mint ahogyan a 
Holdra való utazás a tudomány és a technológiai fejlődés logi-
kájának eredménye. A színeváltozás új színben mutatja a világot, 
újra születés. 

A megismerés kínjai - a tudásról, a fékevesztétt anyagi jólét 
csábító világáról való lemondás kínjai - a színeváltožás áldott se-
bei. „Boldogok a szenvedők" - mondja a Szent Vince képe alatti 
felirat. Az átváltozás kínjainak a végs őkig - saját természetünk 
által a kozmikus törvényekkel való érintkezésünk tiszta térsé-
géig - való átélése nemcsak vallási, hanem filozófiai probléma is, 
mindenekelőtt egy alapos kozmológiai és alkímiai tapasztalat. 

A színeváltozás fokozatosságát követve eljutunk egy csoport 
rajzhoz, amelyek különböző  arckifejezéseket, és a fej társzer-
kezetét mutatják meg, illetve alapvet ően köröket ábrázolnak, 
amelyek egymás ,keresztezésével sajátos vonásokat nyernek. 
Egy láthatatlan tengely hat ennek a két labdát formáló térfogatnak 
a képződményeire, vagyis a térfogat képz ődményei az individu-
alizmus alapvető  sajátosságait mutatják. Így a 20-as kép tizen-
négy különböző  képződményt ábrázol) ez alapjában nagyon közel 
áll Rudolf Steiner fiziognomikus karikatúráihoz, amelyeken a 
fejen látható különböz ő  formák közvetlenül utalnak az illet ő  
személy foglalkozására, és tulajdonképpen ezek formálták olyan-
ná a fejet, amilyen), míg a 21-es kép bizonyítja, hogy ezt az elvet 
ismerték csak az ikonfestő  mesterek is (Szent György, 1638-39., 
Piva kolostor). 

Az összekapcsolt körökre emlékeznünk kell, és el kell fogad-
nunk ábrázolásukat, mert a kör b ővített pont, az ég jele, az égi 
ciklusok alakzata; a kör a gömb vetülete, a világ-tojás képe. Min-
den földi változás tükröződik a körben, és így minden arckife-
jezésben is tükröz ődik a két kör, két gömb (vagy labda) érint 
kezése - az arc pedig az egész lényt tükrözi. 

A Pentagiamm дΡban még egy arcot látunk, egy magasztos, bol-
dogságba és békésségbe feledkez ő  arcot. A többi arc nincs itt, 
de azért jól ismerjük őket. Nekem van saját arcom. Neked is v an  
arcod. Emlékezzünk csak egy pillanatra Chaplin zavart és bol-
dogtalan arcára, Reagan határozottságában haragos arckifejezé-
sére, Mussolini .,számos maszkjára. Ezeken a körök megtörtek, 
összegubancolódtak, szétestek. 

A NASA tisztviselője (a 30-as képen) rámutat valamire, ami 
rejtve van  előttünk. Kétségtelenül a NASA képernyőjén történő  
eseményt rejtették el el őlünk, az űrhajósok Holdra szállásának 
közvetítését. Igen, a kinyújtott tisztvisel ői kéz arra a pillanatra utal, 
amikor Neil Annstrong kimondja, hogy „számomra ez csak egy 
kis lépés, az emberiség számára azonban óriási". 

A 29. számú képen ugyanúgy kinyújtott (bal) kéz a lélekb ől 
a csillagra mutat. A szerz ő  szövege a következő : „Amikor fel-
fedeztem a csillagot, megihletett a Hit. Ez nagy lépés számomra, 
de kicsi a Város számára". 

Megérkeztünk tehát a felismerés pontjához. A rajzok teljes so-
rozatának nar гációja most a tiszta archetipikus szimbólumok teré-
ben mozog, az alkímia -pszichológia viszonyát megosztó térben. 

A transzmutáció, a színeváltozás után felismerhet ővé vált az 
alkímiai csillag szentélye: a kinyújtott kéz - a kinyújtott és nyitott  

kéz semmit sem titkol - a város templomára (szentély) mutat, 
a csúcsán ott a csillag, amely meghatározza magának az épü-
letnek az égi jellegét. A csillag a szellem szimbóluma, és a fel-
ismerés pillanatától fényessége (amely megvilágítja a tudat-
lanság és a materialista illúziók sötétségét) mindenütt jelen van. 

A képzelet, a kulcs, amely a nagy Mű  (Opus alchymicum) tit-
kához vezető  ajtókat nyitja, a képzelet, az emberben világító 
csillag hatása az egyéniség kialakulásának minden fokán mun-
kál. 

A pszichológiai fogalmaknak (az egyéniség kialakulása) folya-
matának összehasonlítása az alkímiai m űvel (Opus alchymicum) 
nem véletlen, nem művészileg stilizált, nem asszociatív úton hív-
ták elő , mert a kettő  valóban elválaszthatatlan. Mi több, Jung 
például pszichológiai tanainak nagyobb részét éppen. az alkimiai 
mű  megismerésének köszönhet ően dolgozta ki. Ezért a kétfajta 
szakzsargon keverése, Đonović  Pentagrammájának két aspek-
tusból való tolmácsolása egészen biztos útja a kétféleképpen 
magyarázható, de oszthatatlan, kétarcú, de összevont m ű  meg-
ismerésének. 

Ebben a tekintetben az 1. számú rajž, a Mundus Archetypus, 
a négy alapszimbólum (központ, kereszt, kör-ég, négyzet-föld) 
képzőművészeti konste ІІációja egyben négyszeres struktúra is, 
amely a pszyché, illetve a létezés (önlét) magvát fejezi ki. A 
pszyché fejlődésének négy foka, az anima és animus, az ösz-
tönös-biológiai, romantikus-esztétikai, erotikus-szellemi és a vég-
ső  bölcsesség, hogy csak egyes kulcsfontosságú folyamatokat 
említsünk, a négy alapszimbólum, a világ archetípusainak aktív 
tükröződése. Így az előbbiekben vizsgált arckifejezések rajza 
is, amelyet a Solvet et coagula (ami annyit tesz: „oldd fel, és vond 
össze") kifejezéssel hoznak kapcsolatba, ami az alkímiai eljáгás-
ra vonatkozik, az egyénné válás folyamatában mint pszicho-
lógiai valóságot kell tekintenünk. 

A kezdeményezés, amely átváltozásként jelenik meg, és me-
lyet az alkímiában lapis phпosophonnn-ként (a bölcsek köve-
ként) értelmeznek, még egy bizonyítéka annak, hogy a pszi-
chológia modern felismerései tulajdonképpen csak a modern 
embernek és tudományának az alkímiai tudomány titkaihoz 
való másfajta hozzáállását képviselik, hiszen egyik sem vá-
lasztja el az embert fluidumi lényegét ől, és így maga Đo-
nović  Pentagrammája is az ember valódi lényegénék megisme-
rését szolgáló egyfajta mixmediális kísérlet. Mert a ket-
tősség, amellyel néhány rajzon különböz ő  változatban talál-
kozunk, annak az állapotnak tudati transzcendense, amelyet az 
ember én-tudataként jelölünk. 

Az ellentétek archetipikus párjai - a nappal-éjšzaka, világos-
ság-sötétség, fekete-fehér, férfi-n ő , jin jang - néhány kulcs-
fontosságú képen is megjelennek, de különösen az 5. számú kép 
érdekes, ahol két princípium (nap és hold - solis et lunae) har-
cának eredményeként jelenik meg a két leghatalmasabb er ős 
érintésében, melynek közepén (coniunctio oppositorum) csúcsán 
a csillaggal áll a szentély; két alapelv, egy aktív és egy pasz-
szív az emberi természetben ugyanúgy létezik, mint a világegye-
temben. 

A legtöbb népnél élnek a napról és a holdról szóló mítoszok 
(a legtöbb naptár is ezeken alapul), hiszen a mítoszok az arche-
típusok, a kollektív tudat dramaturgiai transzpozíciói. 

Az alkímiában az ún. pszichológiai ember az az edény, amely-
ben két természet egyesül, és megszületik a filius hermaphro-
ditus. 

A téli és nyári napéjegyenl őség, az auroboros (a végtelen visz-
szatér önmagába), a levitáció, az axis mundi, a dodekaéder, a 
labirintus, a feltámadás és az alkímiai folyamat többi törvényes 
fokozata megfelel az egyéniség kialakulási folyamatának. Ebben a 
tekintetben a képregény legfontosabb hangsúlya a m ű  alap-
fokán van az elfeketedés (Nigredo), a fehéredés (Albedo) és piro-
sodás (Rubedo), mivel az út a materia primától a csillagig tele v an  
színekkel, füsttel, fénnyel és a formák transzfigu гációival, illetve 
pszichológiai síkon megismeréssel, kínnal, tévedésekkel, meg-
tisztulással, vándorlással, lemondással, felfedezéssel... 

A Pentagramma a lángos csilla ,Salamon pecsétje, az ötszög; 
kifejezi a különböző  részek egysé ét. A hatalom a komplementá-
ris erők szintéziséből keletkezett. 

Hát nem az Emberről szóló képregény ez? 
Mindenekfölött értékelnünk kell ezt a saját egyéniségének 

kialakulásán végzett örömteljes munkát, amely az a цzímiai 
szimbólumokon alapul, melyek manapság egyre kevésbé hozzá-
férhetőek a gyors, óriás léptű  civilizáció számára. 

Mert világ csak egy van. Az ember is csak egy. 
Ezért Mileta Đonović  Pentagrammája a legfényesebb, az általá-

nos, az egyetlen csillag világossága. D 
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Tíz vajdasági neoavantgárd művész részvételével nyit nagy 
méretű  kiá llítás  1986.  szeptember  13-n a  szabadkai Képző -
művészeti Találkozó épületében.  A  Dragomir Ugren és Szom 
bathy Bá lint koncepciója alapj án realizá lt bemutató célja az  volt,  
hogy betekintést nyújtson azoknak  a  tartom ánybeli alkotóknak  
a  művészeti fejlődésébe és jelenlegi tevékenységébe, akik  a  
hetvenes évek új m űvészeti gyakorlata által fektették le m űvé  
szetük alapjait, és azóta  is  folyamatosan dolgoznak, kiá llítanak.  
Az  alkalom teh át részben azt  a  felmérést szolg á lta, Vajon ese-
tenként milyen mértékben id őszerű  az  a  konceptuális m űvé-
szetfelfogás, amely annak idején meghat ározta tevékenységüket 
és m űvészetfilozófiai tájékozód ásukat; másrészt annak  a  vizs-
gá latát kívánta lehetővé tenni, hogy az anyagtalanított artiku-
l ációs formák egyá ltalán létjogosultak-e még alkotói tevékenysé-
gükben, tekintettel  a  hetvenes évek végén beállt m űvészeti vál 
tozásokra.  

Bar A  hetvenes évek új művészete - következetesség és 
folyamatosság cím ű  tárlat eszmei felépítése nem  a  történeti 
rekonstukcióra alapozódott, az érintett jelenségkör kapcs án még-
is emlékeztetni szükséges néhány fontos történeti adatra, el őz-
ményre, mivel szoros összefüggésben állnak  a  Vajdaságban 
ténykédő  neoavantgárd erők konstituá lódásával és fejlődésével. 
Ezeket az adatokat elsősorban azok miatt kell megemlíteni, akik 
annak idején nem kísérték figyelemmel  a Nova  umjetnička 
praksa  1966-1978  (Zágráb,  1978),  illetve  Nova  umetnost  u  
Srbiji 1970-1980 (Belgr ád,  1983)  cím ű  visszatekintő  tárlatokat, 
tekintettel, hogy  a  vajdasági neoavantgárd történeti felmérése 
mindeddig várat magara.  

K  konceptuális m űvészetnek  is  rokon ágainak jellemrajz ától 
ezúttal eltekintünk, m ár csak annál fogva  is,  hogy  a  szükséges 
inform ációk  a  két fent említett rendezvény katalógus ában  is  
számos más kiadványbán  is  megtalá lhatók. Előzetesként csu- 
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pán annyit, hogy az anyagtalanított m űvészet a jugoszláv kul-
túrközegben a hatvanas évek második felében jelentkezett els ő  
ízben; mindenekel őtt Szlovéniában (OHO csoport, 1966) és 
Vajdaságban (Bosch+Bosch csoport, 1969; K бD csoport, 1970), 
valamint később pedig Zágrábban és Belgrádban. Id őrendben 
tehát — de talán tömegesség tekintetében is — Vajdaság tekint-
hető  a jugoszláv új m űvészeti gyakorlat második gócpontjának, 
ahová áz új m űvészeti eszmék elsösorban irodalmi-nyelvi tö-
rekvések révén hatoltak be. A szabadkai és újvidéki csoportok 
— részben pedig a rumai Verbumprogram —kiindulópontja egy-
aránt a nyelv (konkrét vizuális költészet, lingvisztika, struktu-
ralizmus, információelmélet), s csak fokozatosan terjed ki fi-
gyelmük az önkifejezés egyéb vizuális összetev ő ire. A kozmo-
polita m űvészet vajdasági szószólóinak irodalmi-nyelvi tájékozó-
dása képezi egyben azt a specifikus vonást, ami ezt az alkotói 
aurát megkülönbözteti az ország más pontjain jelentkez ő  kon-
ceptuális m űvészek individuális vonásaitól. 

A három néhai vajdasági csoport mellett jelent ős súllyal bír 
azoknak az alkotóknak a m űvészeti teljesítménye, akik egyé-
ni úton kívántak affirmálódni (a negyedik csoport, a Verbum-
program ma is tevékeny). Sokan közülük megmaradtak az iro-
dalmi műfajoknál, bár annak idején m űvészeti határeseteket ké 
pező  kísérleteikkel jelent ős mértékben hozzájárultak az új 
művészeti gyakorlat fogalomkörébe tartozó jelenségek termé-
szetrajzának meghatározásához. Itt kell megjegyezni azt is, hogy 
a konceptuális m űvészetnek a hetvenes évek közepén bekövet-
kezett ereszked ő  tendenciáját követően sokan teljesen felhagy-
tak a m űvészeti tevékenységgel, illetve a nyilvános szereplés-
sel. A hetvenes évek végén, az új képiség feifutásával párhuza 
mosan csökkent az érdeklődés az anyagtalanított m űvészeti for 
mák iránt, és nem egy alkotó tért vissza a festészethez, ahhoz 
az artikulációs eszközhöz, melyet egy évtizeddel korábban el-
vetett és szinte semmibe vett. 

A tárlaton szerépl ő  anyag vonatkozásában sem találkozhat 
tunk immár a doktrinér konceptualizmus példájával. Bogdanka 
Poznanović , a Kuli ć— Mattioni szerzőpár (Verbumprogram) vagy 
Szombathy Bálint alkotásai állt?k valami módon legközelebb 
a régi ideálokhoz, de már azok sem a hetvenes évek tautológiai 
konceptualizmusaként, hanem továbbépítéseként, szintetizáló 
saként mindannak, ami az azóta eltelt id őszakban a nemzetközi 
művészet újító tendenciáiban lezaњtt, ahol tehát a képiségnek 

ugyanolyan fontos szerepe van, mint az ideának. Ha lehet úgy 
mondani, akkor esetükben a nyolcvanas évek konceptualizmusá 
ról beszélhetünk, mivel a m űvészettörténeti változások munkássá 
gukban nem idéztek el ő  lényegesebb nyelvi-artikulációs törése-
ket. A Verbumprogram m űvészetfilozófiai ,és metanyelvi kérdé-
seket érintő  tevékenysége viszont már több mint egy évtizede 
folyamatos és szerves fejl ődést mutat. Ennél is nagyobb kö-
vetkezetesség és egyenes ív ű  folyamatbeliség volt megfigyelhe-
tő  Slavko Matkovićnál, aki a hetvenes évek elején készítette 
első  szignalista képregényeit, s azokat továbbfejlesztve jutott 
el egy, a pop kultúra, a konceptualizmus és a verbi-voko-vizuális 
irodalom nyelvi-tartalmi elemeit ötvöző  új szintetikus képiséghez. 
Bár képi elemekkel operál, lényegét tekintve konceptuális ter-
mészetű  Miroslav Mandi ć  alkotása is, mégpedig annál fogva, 
hogy egy meghatározott eszme érdekében cselekedett évek 
hosszú során át, s minimális anyagiasításra volt szüksége ahhoz, 
hogy életének és hétköznapjainak fontosabb eseményeit egyet-
len és állandóan ismétlődő  képi szimbólum aurájába ágyazza 
bele. Hatalmas sorozata olyan, mint egyszeriális zenem ű , amely-
nek változatai és módosulásai kimeríthetetlenek, bár lényegüket, 
nyelvi állapotukat tekintve változatlanok. 

A hetvenes évek elején hirdetett elvekre való tekintetettel vala-
mivel nagyobb törést észleltünk Predrag Ši đaninnál, a tautológiai 
konceptualizmus valamikori elkötelezettjénél. Nála az új képi-
ség beütése ambientális struktúrákat eredményezett, amelyek 
h űvös, kimért racionalitásuk, érzelemredukciójuk révén kapcsolód- 
nak az előző  korszak m űvészetszemléletéhez. Kerekes László 
bizonyult az egyedülinek a kiállítók közül, aki teljesen felszakí-
totta az anyagtalanított m űvészethez eredeztető  gyökereit, még-
hozzá mindenkinél el őbb, a hetvenes évek derekán. Az elmúlt 
egy évtizedben az új képiség egyik legmarkánsabb jugoszláv 
képviselőjévé nőtte ki magát. M űvészetének konceptuális enti- 



tásai csupán festészeti szemantikájának mélyrétegeiben tapint-
hatók ki, esetleg kézzelfoghatóbbak az összetettebb installációs 
formák esetében. Ladik Katalin fejl ődése töretlen már vagy más-
fél évtizede. A valamikori intuitív happening-m űvész az évek fo-
lyamán tudatos, konceptuálisan gondolkodó pe гformance-m ű -
vésszé nőtte ki magát, aki hangérzékenységének és színészi 
költő i hajlamainak szintetizálásával alkotta meg úttör ő  művé-
szetének esszenciális magvát. Radics Zoltán részvétele rend-
hagyónak bizonyult ezen a tárlaton, mivel ő  — néhány utcai akciót 
leszámítva —'nem vett részt közvetlenül az el őző  korszak m ű  
vészeti forrongásaiban. Ambientális-installációs m űvészete azon-
ban tartalmi olvasatának mitikus szálai által többszörösen is kap-
csolódik a mixed-media típusú objekt-m űvészethez. Radics be-
mutatkozásának jelent ősége abban van, hogy a hetvenes évek 
neoavantgárd m űvészetét pozitív hagyományként, energiaadó 
pulzusként hasznosítja és építi tovább. 

E történeti nivellálást követ ően most a kiállított m űvek tükré-
ben vessünk pillantást a tárlat szerz őire, illetve a kiállított anyag-
ra. 

Kerekes László installációja piktorális nyelveszközeinek ké-
pezi szintézisét. Körülbelül három éve történt, hogy Kerekes 
szakított a sík felület kizárólagosságával, és különféle térki-
terjedésű  jelegyütteseket vont be az alkotás szolgálatába. A ke-
rekesi kézjegy meghatározta objektumok — transzavantgárd szob-
rok — legtöbbször festményeinek udvarában, azok szerves ré-
szeként funkcionáltak, s csak ritkán jelentek meg egy össze-
tettebb képi együttes kontextusán kívül, t ő le függetlenül. Els ő  
jelentős installációját 1984-ben mutatta be a fiatal vajdasági m ű -
vészek újvidéki kiállításán, majd újabb fontos alkotói kalandként 
1985-ben az Újvidéki Színház egyik darabjához készített nyelvi-
piktorális repe ~oárjának minden lényeges elemét felvillantó dísz-
letet. 

Kerekes szabadkai installációja a nosztalgia és az igazi é гté-
kek metaforikus újrafogalmazása, a szenvedély és a gondolat kö-
zös foglalata a tö гténelmi távlat múltat és jelent perbehívó sze-
mantikai állagában. A mű  konceptuális részesedése azon felül 
is jelentős, hogy az installáció m űfaja önmagában véve is kon-
ceptuális eredet ű . Külön értéke, hogy a konceptust klasszikus 
kifejezőeszközök révén, egy szokatlan nyelvi-eszmei ötvözet 
halmazállapotában fogalmazza meg. Annál is inkább, hogy nem 
közvetlen fogalmakkal, hanem képi áttételekkel, víziókkal operál. 

SIa 
nes 
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term 

egyre 
a korá 

A Verbumprogram nevű  csoport Idola fori cím ű  művészet elméleti és nyelvfilozófiai traktátumában Ratomfr Kulf
ć  és Vladf-mir Mattfoni fényképdokumentáció révén szimulálta azokat a friss 
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elemeket, a m űvészi kézjegyet, és egyre kizárólagosabban tá 
maszkodik a tömegízlést kiszolgáló grafikai nyersanyagokra. 
Belő lük aztán meghökkentően újszerű , átminősített, m űvészi 
kontextusba emelt képi szerkezeteket konstruál, melyeknek nem 
annyira konkrét tartalmi olvasata, mint inkább asszociatív, meta-
forikus funkciója az els ődleges. Matković  a képregényt metanyel-
vi szinten ápolja. Munkái egyre inkább levetk őzik nyelvi platform-
juknak azt a rétegét, melyet a verbi-voko-vizuális irodalom mor-
fológiai egységei determinálnak. 

A képregényből egy magasabb szint ű  látvány lesz, a látvány-
ban pedig játék bontakozik ki, amely kevésbé elvont és tudo-
mányos, mint a hetvenes évek elején volt. Az éhelem ilyképp 
bizonyos méhékig átadja helyét az érzelemnek. Nem mert „ilyen 
időket élünk", hanem mert Matkovi ćot már huzamosabb ideje 
a költő i tartalmak, a nagy emberi talányok vonzzák. 

Bodganka Poznanović  Liber in iabyrinthus cím ű  installáció-
jának nyelvi-artikulációs gyökerei az arte poverába nyúlnak. A 
mű , amely — akárcsak Kerekesé és Szombathyé — kifejezetten er-
re az alakomra készült, az értékek útveszt őjének is nevezhető . 
Az érték mint titok, mint a megismerés végs ő  célja helyezkedik 
el a labirintus közepén, illetve végén. Metaforikusan leegyszer ű -
sítve: a labirintus folyosója (beltere) az emberi gyötrelmek útja a 
titok megfejtéséig, a végső  tudásig. 

Poznanovićnál a tudást néhány kapitális könyv jelképezi; olyan 
könyvek, amelyek fogalmakká váltak a történelem folyamán — te-
hát egyetemes érvényűek, konvenciók —, és olyanok, amelyeket 
az egyéni affinitás és megbecsülés emelt e kiválóságok közé. Az 
örökösnek vélt éhékek megiscsak viszonylagosak és feltételes 
érvényűek, és mindig kell hogy hagyjanak akkora mozgásteret 
maguk körül, amely lehet ővé teszi a szabad egyéni választást 
érték és éhék, fogalom és fogalom között. 

A tudás fáját is egy képi fogalom, a mennyezetr ő l láncon alálő  
gó aranyalma jelképzi. Számomra azt jelenti: a tudás szabadság 
is, a mindenséggel felérő  hatalom, de béklyó is lehet, tévúthoz 
is vezethet. Tudás és tudás közti különbség a meghatározója 16-
tünknek és tudatunknak. A tudáshoz hosszú az út, akár a labi-
rintus —csapdákkal teli —, s mikor szert tettünk rá, leküzdöttük, 
derülhet ki, hogy rosszul választottunk. Csak nem mindig jövünk 
erre rá, mert aközben elsajátított tudás nem teszi lehet ővé ennek 

felismerését. 
Radics Zoltán installációi a hetvenes években alkotott as-

semblage-aiból n őttek ki. Munkáit több stílusbeütés jellemzi, me-
lyek közül legszembetűnőbb a modern absztrakció és a pop-
expresszionizmus. Jelentésbeliségüket els ősorban asztronómiai 
elemek — csavarvonalak, csillagábrák, üstököscsóvák, villám-
cikázások — befolyásolják. Az asztronómiai elemek az esztend ők 
folyamán szervesen épültek be Radics áltudományos individuális 
mitológiájába. 

Művészete egy fajta alkímia, egy id őtlen játék, alkalom a medi-

tációra, a bels ő  szemlélődésre és monológra. Rítusokhoz, va-
rázslatokhoz folyamodik, az irracionális er őktő l várja a pozitív 

erőhatást. Tudati világa a m űvészeti rendszeren kívül, kozmikus szférákba van. Nem a men ő  irányzatokra figyel, hanem a bels ő  impulzusoknak engedelmeskedve alakítja kreatív játékait. 
Szombathy Bálint „Európa csendes, újra csendes" cím ű  installációja a telefotó m űvészeti affirmációjának újabb kísérlete. 

A felvételek ábrázolta konkrét eseményekb ő l kiindulva, de azo-
kat átértelmezve és összetettebb tartalmi rendszerekbe fogva, 
Szombathy napjaink időszerű  társadalmi egzisztenciális problé-máira igyekszik reflektálni. A hí ►ügynökségi fotók elsődleges angazsálrsága eszerint nem csökken, csak valamelyest absztra-
hálódik, általánosabb érvény űvé válik. A képi kontextusba helye-zett metronom lüktet ő  ingája ezúttal nem kizárólag az id ő  múlá-sát jelzi, hanem Európa szellemi-ideológiai megosztottságára cé-
lozva a szellem és az anyag között vacillál. 

A konceptuális hozzáállás és a képiség sajátságos szintézi-se. 

Predrag Šidanin téralkotásának konstitutív elemei festésze-
tének nyelvi elemeit érvényesítik. Nem klasszikus installáció, 
inkább dekoratív ambientus az övé, melyre tervszer űség, ki-mértség és h űvös intellektualizmus jellemző . Ambientusa a 
hetvenes évek racionális, mértékletes légkörét árasztja magá-
ból: lefojtott, visszafogott érzelmek, redukált színhasználat és 
maximális rendezettség. Šidanin m űvészetkoncepciója egyen-
súlyt próbál keresni a hatvanas hetvenes évek minimalizmusa, 
analitikus irányvétele, és a nyolcvanasok érzelmes túlf ű töttsége, zilált egzaltáltsága között. 

A tárlaton az összetettebb képi-tárgyias artikulációs rendsze-
rek domináltak. Ez természetesen nem min őségi felosztás, csu-pán jelzése napjaink egyik id őszerű  törekvésének. Kihasznál-
va a szerencsés körülményt, hogy mindegyik kiállító elkülönít-
ve, önálló téregységben realizálhatta m űvészeti elképzeléseit, 
java részük a teret is beépítette a felállítás szervezeti egységé 
be. 

Kб r 	
n 	g  nehézségek miatt emu láthattunk t  élő  

anyag i-techn i kai 
	e akciót, pe rfo mance- 

ot. Ez különösen Ladikra érvényes, aki csupán fényképdoku 
mentumokat állított ki, holott m űvészetének gyújtópontjában az élő  fellépés áll. 

A kiállítás ismételten bizonyítja, hogy a konceptuális m űvé szet eszméi továbbra is élnek és hatóképesen funkcionálnak 
azoknál az alkotóknál, akiknek munkássága évek elején bontako-
zott ki és azóta is töretlen. Az új képiség el őretörése nem maradt 
Ugyan nyomtalanul, ám a változások nem vezettek egyúttal pál-
fordulásokhoz is. 

A Képzőművészeti Találkozó szervezte kiállítás szervesen il-
leszkedik azoknak a jelent ős művészeti megmozdulásoknak a me-
netébe, amelyekkel Szabadka a tartomány legvitálisabb és leg-
perspektivikusabb m űvészeti központjává kíván el ő lépni. ❑ 

Szombathy Bálint „Európa csendes, újra csendes'; 1985-86 
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ЇА  ЕSTE ^tZ нзlyüЁ Ki SPOPTKĐZPOi4ТBAN  

Аcs Јóгsei retrospekttv ki ѓк lItt~saa 

Matematikai térség. 1958. 
Az ácsi életm ű  egyik leglényegesebb jellemz ője a 
folytonos ellentmondás, pontosabban a következe-
tes ellentmondás nemcsak periódusok, hanem ké-
pek és képek, gondolatok és gondolatok, alkotói pil-
lanat és alkotói pillanat között. Pályájának nincs lo-
gikus menete. Világa minden iránt nyílt, de egyúttal 
mindennel szemben kritikus is. Kreativitását a meg-
lepetés mozzanata indítja be. Az újonnan felfede-
zett lényeg nála sohasem eredményez befejezett 
formát. Az átértelmezést mindiga m űvészet iránti, s 
az önmaga kreatív aktusával szembeni szkepszis 
követi. 

ti ..~ 

~ ..<. • 

Portré. 1956. 
Vágyódott egy átfogó, egzakt m űvészeti — szemé-
lyes és közösségi aspektusú — rendszer kialakítása 
után. E törekvésében a kommunikáció igénye ösztö-
nözte szüntelenül. Az ötvenes. hatvanas évek során 
részt vett a vajdasági m űvésztelepek létesítésében, 
munkájuk megszervezésében. Expresszív figuraliz-
musát akkortájt egyszerre és radikálisan az absz-
trakt festészet váltotta fel; az új formabontó törekvé-
sek élvonalába került. M űve és ténykedése generá 
ciója alkotásának relációjában jugoszláv jelent ősé-
g űvé növekedett: hidakat vert a külvilág felé, a m ű -
vészet többirányú kölcsönhatásaihoz. Az új forma 
szabadsága Ácsot a helyi meghatározottság, az 
alapmotívum" felhasználására — de nem puszta 

felhasználására, hanem angazsált áttételezésére 
ihlette. Az üres formakonstrukciókba önmagán ke-
resztül telített tartalmat. Már fiatal korában Millet fes-
tészete érdekelte: „a munka és a föld szent sze-
retete" (Á. J.). Figyelme  a  föld és a m űvészet egy új. 
korszer ű  kapcsolatának megteremtésére összpon-
tosult. 



~ 

Osszpontosítás. 1974/77. 
Eltekintve attól, hogy munkái — talán a technika és 
sokszor a kivitelezés gyorsasága miatt — csak ritkán 
lépték túl a „táblakép" hagyományos kiterjedéseit, 
mindig egészen sajátos. eredeti és újszer ű  anyag-
szerűséggel megvalósuló formabontás jellemzi. Ex 
presszív alkotásaiba a sebtében, könnyedén felra-
kott festékanyagok közé gyakran kollázsokat, fotó-
kat vagy fénymásolatokat szerkeszt be, néha pedig 
tárgyakat, ipari termékekeket és hulladékanyagokat. 
Sorozatainak elemeit nem kovácsolja egymáshoz 
az „egységes stílus" kötöttsége: nála egyféle sze-
mélyes stílusról lehet beszélni, mert egy-egy adott 
képét mindig az ikonográfia, tehát a tartalmi funkció 
határozza meg. 

(Magyar Szó, 1984. nov. 14.) 

~ . Lt~ЅZі ~ 

Vizuális struktúrák III. 1973. 
Önvallomása szerint, mindenek el ő tt tudós szeretett 
volna lenni; mindent racionálisan le- és felépíteni, 
mérhetővé tenni, kísérletezni, képleteket alkotni, ha-
ladni a fejlődés lineáris vonalán. Mégis, m űve éppen 
a dolgok ellenkezőjében teljesedett ki. A „minden 
dolgok" racionális értelmezése csak az akarás 
szintjén tett mindig lépéseket, tétova lépéseket. Hol 
az egyik, hol a másik parton gázolt. M űvét az elra-
gadtatás vezette el messzire — a legtávolabbra kor-
társai közül — az egyszeri „táj- és emberábrázolás" 
különféle formalizmusaiban, a jelenkor követelmé-
nyei előtt egyféle módosított hagyományhomályban 
megrekedt polgári m űvészetek modern(isztikus) al-
kotói gondatlanságától. Ács mindig a korral és a vi 
lággal összhangban igyekszik gondolkodni. M űve 
továbbra is aktív, kockázatos: ő  még semmit sem 
fedezett fel (a titkokból). 

''iállítáša az 
íіѓészet Ga1é- 

ber—december: i 
.fikák 

Répatermelés. 1978. 
Évekig az agráripar — a nagyipari földm űvelés, állat-
tenyésztés problematikáját vetítette bele eredeti 
m űveibe. Technológiákat tanulmányozott, biológiai 
folyamatokat és termelési statisztikákat (EK cso-
port). A meglelt témák számos intermediális soroza-
tot eredményeztek. Ács képein így nemcsak figurá 
lis tartalmak szembeállításáról vehetünk tudomást 
az egyszeri ábrázolás szintjén, hanem ellenkez ő leg: 
a néző  nem maradhat közömbös a m űalkotással, 
sem pedig az ily módon értelmezett problémával 
szemben sem. Acs gondolkodtat, de nem „mutat 
be" munka- és termelési folyamatokat, törekszik 
azokban egyféleképp „részt venni". Egyes képein, 
közelítve a hetvenes évek vizuális kutatásainak 
módszereihez, verbáis tartaтmakat is közöl, máshol 
teljesen elvont színösszetételekkel utal gondolat-
menetének láncszemére. Alkotásait önlátta vizuális 
filozófia jellemzi. 

(Magyar Szó, 1984. nov. 14.) 
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„Tulajdonképpen nekem semmiféle formális zenei képzettsé 
gem nincs. Azt a pár hónapot, melyet a cincinnati zenei konzer-

kife vatóriumon töltöttem, 	ezetteп  idővesztésnek tartom• omá 
j 

Így szólt Conlon Nancarriw őszinte vallomása a hagy 

mindig 
 zene aszerepelaa huszadik sгázadilzeпeszerz

ők enč  klopé 

d а  nem 	P 	 ilvá0os elő- 

hisz e művek szerzőit ez nem is nagyon érdekli!), leme diáinak szócikkei között, m űvei nem ke~ül~e ny 	

és mégis 
adásokra( 	

na (hogy zei Európában (de még Ameriká Nancarrolw t 
egyato 

 P (, gY ne 
nagyon könnyen megeshet, hogy 	korunk egyik legerdyke- 
mondlam a huszonegyedik században) 
sebb, legautentikusabb és a legdogmamentesebb újítói kozé so-

rolják. 	 Sгtravinszkij és 
„Legkedveltebb zeneszerz ő

m Sztravinszkij. 

Bach."  Conlon  Nt nulmanya
1912-ben 

t 2 C nclnnat ben kezdte el, 

(Ar- 

kansas),  zenei >,  

mészetesen sosem fejezte be. Az égyedüli képzésnek a Roger 
Seassionnél vett ellenpontozási óráit tartja.. Szlonimskijnál is 
tanult", de ez a tanulás is — Nancarrow szerint — csak abból állott, 

hogy a tanár elmondta őszinte véleményét a növendék munkáiról: ez jó, ez nem jó! Magától érthet ődik, hogy  
sem tarthattak sokáig, így a zeneszerzési órák helyett Nancar ow 
tanárához már csak vacsorákrá járt. Ez id ő  tájt Conlon aktívan 
foglalkozott jazz zenével is (trombitálgatott), a közönség figyel- 
mét pedig zongorára, kamarazenekarra és zenekarra írt szerze 
ményeivel hívta fel. Zenei karrierjét abbahagyván (amely a ze-neszerző 

 szerint nem is volt nagy valami) önkéntesként csatlako-
zott az Abraham Lincoln Brigád tagjaihoz, kikkel együtt harcolt 
Spanyolországban a fг

ankóista spanyol fasiszta rezsim ellen. 
Amerikába 1930-ban tért vissza, ahol mint kommunistát nem vet- 
ték igénybe, és állampolgárságáról lemondván Mexico Cityben telepszik le. 



Itt teljesen elszigetel ődött a nagyvilág eseményeit ől, eszébe 
jutnák gyermekkori élményei a mechanikus zongoráról (verkli-
szerű  zongora, inkább dísz mint hangszer), amely a családi ház 
bútorleltárához tartozott. Nancarrow-t már akkoriban elvarázsol-
ták ezek a mesebeli, nyugtató, de ugyanakkor komikusnak is ne-
vezhető  hangok. Ekkor támadt a szerz őnek egészen bolond ötle-
te, és keményen elhatározta, hogy nekivág egy nagy mechanikus 
zongora (melyet később piano-playernek nevezett el) és egy hoz-
zá illő  partitúra megkonstruálásához és felépítéséhez. A hosszú 
és komplikált munka után Nancarrow el őállt magánjátszó zongo-
rájának prototípusával, amely szinte elképeszt ő  eredményeket 
mutatott. Nancarrow tulajdonképpen egy pianinóra helyezte a kü-
lönös pöcögtető  konstrukciót, a partitúraolvasás egy henger segít-
ségével történt (ismét a már említett verklihez hasonló eljárás-
mód, csak annál sokkal bonyolultabb), magát a partitúrát egy per-
forált papírszalag (roll) helyettesítette. Nancarrow szerzeményeit 
előszöг  hagyományos módon írta le (kottapapír), majd ezek után 
megfelelő  módon (szalaglyukasztással) transzponálta a leírtakat 
a mechanikus partitúrára (roll). 

Sokakban bizonyosan felvetődik, hogy ilyen módon csakis mo-
noton dinamikájú és tempójú kompozíciók adhatók el ő . De az 
igazság mégiscsak más: a szerző , igaz, bonyolult módon, de ki 
tudta kerülni ezeket a nemkívánatos hiányosságokat, biztosítva 
zenei nyelvezetének a változatos dinamikát és tempót. A f őnye-
remény a szerző  számára mégis az a lehetőség, hogy e zene szer-
kezetének köszönve csodálatos poliritmikai és polifonikus szö-
vődéseket, sűrű  és bolond ellenpontozásokat, vad és merész 
szólambeli ugrásokat és ugyanakkor hatásos dallamtöréseket tud 
megvalósítani. 

Az így komponált szerzeményeket Nancarrow egyszer űen ta-
nulmányoknak nevezi (studies), mit sem tör ődve a kompozíciók 
keletkezésével és más, megszokott adataival („Szerintem ez nem 
nagyon fontos"). No, de tulajdonképpen miben rejlene ezeknek a 
tanulmányoknak a jelent ősége? Nancarrow egyszer űen csak kom-
ponálni akar, és így is viszonyul hangszeréhez, m űveihez. Habár 
a technikához fordult segítségért, a szerz ő  kompozíciói teljesen 
mentesek a szcientista, logikai vagy sztochasztikai-tudományos 
zeneszerzésmód hozzáállásától . Nancarrow-nál semmi sem előre-
látható. A mű  teljességéhez való diszkurzív és spekulatív hozzá-
állásmód számára igen. Igaz, szerzeményeiben el őfordul, hogy a 
„bal kéz" szólama intellektuális; konstruktív jellegénél fogva 
ellentétet képez a „jobb kéz” szólamával. Felfedezhet ők a szerző  
zenei nyelvezetére vonatkoztató karakterisztikus elemek: a líri-
kus szabadság, rapszodikus invenció, és a „szívhez közelálló" ze-
nei fantáziák. Persze, ezeket a karakterisztikumokat nem kell szó 
szerint érteni, hisz ezekhez még hozzá kell képzelnünk századunk 
szerzőnek nyelvezetére annyira jellemző , kissé elzárt és ironikus 
viszonyulását a zenei műfajhoz. Már annál a ténynél fogva, hogy 
a szerző  nem kér segítséget korunk technikai vívmányaitól (szin-
tetizátorok, szalagzene, konkrét zene, komputerzene stb.), és 
hogy a rég elfelejtett zenei dobozok világához fordul, romantikus 
és intuitív mivoltára vall. Már maga a mechanikus zongora hang-
ja (amely a csemballó, a honky-tonk zongora és a különböz ő  ze-
nedobozok hangszíne ötvözeteként hat), romantikus és egyben 
komikus hangzásánál fogva mintha incselkedne, csúfolódna és 
tréfálkozna a modern és öncélú technikai találmányok csúfságai-
nak egész sorával. 

A szerző  természetesen ötletesen használja ki találmányának 
előnyeit. Először is, itt vált valóra régi vágya: hogy a minden 
zeneszerzőnek szeme elđtt álló imperatívuszt, mely szerint az 
előadóművésznek nem adódhatnak megoldhatatlan el őadási ne-
hézségei, többé ne vegye igénybe. 

„ Én egyszerűen komponálok, nem sokat tör ődve a szerzemény 
elđadási problémáival." 

Természetesen Nancarrow nem él vissza ezekkel a lehet ősé-
gekkel, ezeknek hasznát veszi ;  ha ilyen követelmények el őfor-
dulnak, és ha helyzetüknél. fogva indokoltak a szerzeményben. 

Habár e különös zenész „tanulmányai" meglehet ősen eltérnek 
egymástól stílus és forma tekintetében is (a szerz ő  időnként, kü-
lönböző  okoknál fogva meg-megszakította zeneszerz ői tevény-
kedését — mint például a kínai nyelv elsajátítására szentelt né-
hány év!), zenei szempontból e szerzemények közös vonásai a kö-
vetkezők volnának: a sűrűn és szívesen használt oktávok, terc és 
szekundhangzatok, dúr, gyholl és szűkített hármashangzatok, do-
mináns hetedhangzatok és még egy egész sor Nanca пow-féle 
különös akkordfelépítmény. De a felsoroltaknál még érdekesebb-
nek tűnnek a szerző  által szívesen használt, szédületes „billen-
tyűcsúszások" (glišsandok), elképesztően gyors, és ugyanakkor 
egy kissé groteszk hatású hangismétlések, trillák, tremolók és 
ismét egy egész sor Nancaпow-féle különös figura. 

Már a fentiekben említettem, 
hogy ez 

a nem mindennapi ze-nészegyéniség jazZ_zenével is foglalkozott. A zódása erősen kiérződik a korai szerezmén eiben hez való  von 
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иdmikus dallamokban 
boogie-woogie mesterek „honima e' (Shida  3 a, b, c, d, e) a lekből különös erővel emanálnakg 	

efféle  hat. Ezekből a téte- klasszikцs boogie-woogie stílus 	
es  efféle zongorajátékmód (a zon

gorakarmolásai és eszeveszett futamai.
~ A balkézszólom basszu- sait mintha ma 	

ellegzetes fogásai, 
maga Jimmy Yancy

, 

 Fats Waller, James P. Johnson vagy Art  Tatum keverné 
szólamrohamok felett a ' gyúrná (Jamming) mí 
és felépítésű  dafelett 

 a jobb 
ko z 

 szo aurában füg az eksztatikus 
lantásra kaotikusnak 	

g$etz  ritmusú 
tűnő  zene 	

inak ki. m  az első  pk- hoz fűző
dik, a szó szoros értelméblen kortársz ne boogie-woo  'e 	 ~) korunk- 

elő tt akarn k tartana a гtoa oényezőh  hogy 	

A frenetikus 
mintha minduntalan a szemünk mű

zene csukott szemmel halad el a • 	g~ amennyiben a mai 
természetüknél fogva nem a 	Jelenségek mellett 
eredményeként jöttek létre aošnépeklg гi m

űvészet 'amelyek 
ereds zenék" 	 pátoszának 

mint pl. a jazz, a cabaret, a rock vagy a 
pop),  

„ur-amelyeket a m ű
zene mindmáig csökönyösen tagad, gY o  0 
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P P), és 
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tovább. Akkoriban úgy vélték, hogy 	 nem lehet 

et ko  e 
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a top-listákon üldöuelo ne (a rock és a  pop  mi a rock és a pop 
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Visszatérve a fentiekhez, a szóban forgó boogie-woogie basszus futamai, enorm na 
alkotnak a 	gу

sagu tempói már egyfajta ironikus képet mai, mindig rohanó, de sehová sem ér
ő  világról. Az  iróniát a mechanikus zongora melafkólikusan csúf hangszíne még 
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Vjeran Katunari ć : A női Erósz és a halál 

дΡ+ civilizációja 
(Naprijed, Zagreb, 1984.) 

Vjeran Katunari ć  A n ői Erósz és a halál civilizációja című  művé- 
nek jelentőségét a szerző  által kijelölt határozók korlátozzák. Már 
a címből is sejthető : a női Erósz a világot megújító erő  a férfival 
szemben, aki a thanatikus gazdaság, következésképp az egész 
társadalmi rendszer megtestesít ője. Ez azt bizonyítja, hogy a 
könyvet nem szabad úgy értelmezni, mint a kizárólag n ői kérdés 
sel foglalkozó műveket. A kritikai elemzés, melyet a szerző  filo-
zófiai, szociológiai és pszichológiai eszközök segítségével végzett, 
alaposan megvilágította a n ők emancipálódásának problémáját: 
a hagyományos férfi—n ő  ellentétet a rendszer és a n ő  közötti vi-
szony váltotta fel. Az író a rendszert a férfi felépítményének 
tekinti, mert ő  teremti meg a társadalmi színteret — munkát ad, 
irányít és parancsol. 

Vjeran Katunarić  könyve két részre oszlik, pedig kétségkívül 
jóval célszerűbb és világosabb lenne, ha több részre tagolódna. 
Az első  részben a szerző  A. Comte, K. Marx, F. Engels, C. Zet 
kin, V. I. Lenin és más gondolkodók teoretikus-empirikus fogal-
mairaépítve,-elméleti elmélyültséggel ír arról a kellemetlen érzés-
ről, melyet a nyugodt paradigmák világában a n ői kérdés felve-
tése idéz elő . Az új eszme által kiváltott kellemetlenség  is  az új 
mozgalom újabb problémákat vet felszínre, mindenekel őtt a kuta-
tási módszer kidolgozását, amelynek a szerző  egy fejezetet szen-
t~lt. A kritikai analízis továbbá magában foglalja az alapeszme 
továbbfejlesztését — pontosabban a társadalmi emancipációt. 
Ez alkotja a feminizmus tényként és társadalomelméletként való 
vizsgálatának kiindulópontját. 

A második részben „A n ő  elnyomásának formái — a társadalom 
farmái" címmel a közösség represszív jellegér ől szól, amely annak 
a következménye, hogy a nő  kiszorul a társadalomból, továbbá 
azokkal a konzervatív elméletekkel polemizál, amelyek lebe-
csülik a nők szerepét. Katunari ć  a következő  kérdésekről is érte-
kezik: (2) „A ,Vereség' elemei: az agonizáló társadalom és az 
anya egyszerű  újratermelése", (3) „Freud: az agonizáló társađa 
lom pszichikai gyökerei", (4) „A n ői alternatíva elemei Jung mun-
kájában", (5) „A társadalom hedonista felbomlása és az anya b ő-
vített újratermelése", (6) „Erósz — Anti-Ödipusz-Anima". 

A feminizmusnak mint a nőmozgalmi eszmék és aktivitások ösz-
szegeződésének értelmezésekor Katunari ć  a marxista analízis- 

- - 	 -' 	 - 
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ből indul ki, de feltétlenül sz űkséges elemekkel bővíti: a családdal 
mint konfliktusos csoporttal, az osztályon belüli megkülönböz-
tetéssel, külön figyelembe véve a n őket, valamint a szubkultúra 
elemeivel. A szerző  eközben a nők diszkriminálásának (amely az 
emberi közösségben általában jelenség) és a feminizmusnak mint 
eszmék összességének megkülönböztetésére törekszik. Fontos 
hangsúlyozni a különbséget, mert meghatározza a funkcionális 
elemzés távlatait: megmagyarázható, hogy a n ők kis része miért 
ellenzi a represszív (megtorló) rendszert, de megválaszolatlan 
marad az a kérdés, hogy az elnyomottak többsége miért nem tilta-
kozik ellene. A szerző  kiemeli a nők diszkriminálásának és moz-
galmának a polgári társadalmon belüli jellemz őit. A munkaerő re 
szánt összköltségek csökkentésével erősödik az osztályon belüli 
diszkrimináció, de ez történik a társadalom peremére szorult új 
csoportoknak (alkoholisták, bűnözők, munkanélküliek feleségé-
n@k és a legalsóbb etnikai csoportokból származó n őknek) a tár-
sadalomba való bekapcsolódásakor. A nők diszkriminálása a jog-
fosztás más formáival vegyül, ez még inkább bonyolítja és meg-
magyarázhatatlanná teszi a helyzetet. A feminista mozgalmat 
a következők jellemzik: nincs szorosabb kapcsolata a diszkri-
mináció ellenes mozgalom tevékenységével; történelmi újdon-
ság (főleg a kapitalista államokban); a társadalom meghatározott 
területeihez fűződik (pl. a neofeminizmus közvetve vagy közvet- 
lenül az egyetemekről ered); a mozgalom tagjainak többségét 
értelmiségiek alkotják. 

A feminizmus struktúrájáról szólva Katunari ć  hangsúlyozza 
a feminista irányzatok fő  állásfoglalásait. Közülük az egyik —
kulturális, eszerint a nők egyenlőtlensége abban gyökerezik, hogy 
a nőnek a munkában és a társadalmi viszonyokban játszott szere-
pe nem nyerte ei a kellő  megbecsülést,  sir  a történelmi tapasztalat 
bevett szokásként és mintaképként nemzedékeken keresztül meg-
maradt a tudatban. A kulturális feminista irányzathoz Katunari ć  
fi l t é t e l e s e n még kettőt kapcsol: a marxistát és az eredeti 
feminista irányvétel elemeit. A marxista irányzat eszméi Engelsnek 
A család eredete című  művéből erednek. Engels kiemeli a n őnek 
és munkájának reproduktív szerepét, amely alárendeltségének 
oka. A kritikusnők továbbfejlesztik ezt az eszmét a n ő  kettős meg-
terheltségét tanulmányozva: a munkahelyén végzett tevékenysé-
gét és otthoni munkáját, amely kimeríti,.a fizetett „házvezet đnő  
állásának" fogalmát. 

A társadalom ősállapotának mitológiai koncepcióját elemezve 
Katunarić  megállapítja, hogy a n ő  elnyomása a.záloga a társa-
dalom kialakulásának. Az elnyomás rendszerére épül ő  társada-
lom keletkezését — igaz, allegorikus egzaktsággal — az Ádámról 
és Éváról szóló bibliai mítosz bizonyítja. Éva veresége, a jelké-
pes tilalom (egy fa a paradicsomban) és az intézményesített (fizi-
kai kényszerítésen és büntetésen alapuló) tilalom a n ő  első  vere-
sége a történelem fólyamán. Ezt újabb regulák követik, melyek 
megtiltják a nőnek „funkciója" végzését a táršadalomban. Csak 
a családban kap helyet, hogy gyerekeket.szüljön. Az iszlám civili-
záció alapdokumentuma, a Korán világosan elhatárolja az asszony 
életterét a nyilvánosság szférájától. A nemek közti háború így 
tovább tart , de a társadalom mégis a nők jelentős befolyása nélkül 
fejlődik. Természetesen hangsúlyozni kell, hogy a „férfi" és 
a „női" világ között állandó feszültség uralkodik, s hogy néhány 
„heroina" szüntelenül küzdött az ellen, hogy csak anya legyen. 
Van, akinek ez sikerült is, de csak id őlegesen, utána visszapa-
rancsolták  —a  családba. A nők „kihasználták" a társadalom fejl ő- 
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désében azokat a jelent ős korszakokat, amikor szükség volt rájuk 
mint harcosokra, barátokra vagy munkaer őre, hogy más téren is 
kibontakoztassák önnön (női) lényüket. Az amazonokról szóló 
mítosz, jóllehet történelmileg nem meggyőző , a nők tömegesebb 
emancipálódási kísérletének sikerér ől és bukásáról vall. Továbbá 
a középkori„boszorkányokhoz” való viszonyulás is híven tükrözi, 
hogyan bánt azokkal a nőkkel a társadalom, akik megpróbáltak 
„túllátni" az udvar kerítésén. A n ők vereségének sora ezzel még 
nem zárult. Az inkvizíció máglyáit a sztálini cenzúra váltotta fel, 
amelynek áldozata lett Alekszandra Kollontaj, egy szabad szel-
lemű  asszony, aki a freudi marxizmussal kísérletezett, még mi-
előtt azt a tudományos körök elismerték volna. Hasonló sorsra 
jutott a baloldali értelmiségi néger Angela Davis és még sok más' 
„korszakalkotó" és „hétköznapi" n ő . 

Katunarić  a nő  feletti eddigi dominancia két típusát különböz-
teti meg: az agonizáló és a hedonista társadalmat. Ezeket a csa-
lád és a társadalom felépítésében fennálló összefüggések alapján 
különbözteti meg, s rávilágít a n ő  helyzete és a társadalmi struk- 
túrák életfunkciói közötti összefüggésekre. A létért való harccá 
minősülésével természetfelettiként érvényesül ő  termelés felül-
kerekedik az anya egyszerű  újratermelésén, és a férfi veszi át a ha-
talmat. Ez a kétségtelenül destruktív jelleg ű  új gazdálkodás, amely 
a családi élet terén kívül fejl ődik, de nem áll szemben a termé-
szettel, mind összetettebb, nagyobb és függetlenebb, s ezáltal 
mind sikeresebb eszköz a n őknek és a családnak az események 
középpontjából az események szélére való szorításában. A fér-
fiaknak a természethez való gazdasági viszonya thanatikus. A fér-
fi „agonizáló társadalmának" halálos jellege sohasem sz űnt meg, 
mert a fegyver, amely lelövi az állatot, az emberre nézve is halá-
los lehet. A thanatikus ökonómia mégis produktív, mert a bio- 
szféra (ész  az egész természet) képes pótolni a veszteséget. Az 
ilyen fejlodésben a nő  szerepe kétértelm ű : ha kiéleződik a két 
nem közti feszültség, megerősödik a család és a társadalom közöt-
ti ellentét. Katunari ć  megkülönbözteti a n ő  eredeti jellemét a ter-
mészethez való viszonyulása, illetve aktivitása szerepét az ago-
nizáló társadalom rendszerének fenntartása szempontjából. A n ő i 
jellem jelképe „erotikus", tőle ered az élet affirmálása (szülés —
etetés — szoptatás és némely technoökonómiai formák — ipar el őtti 
mezőgazdaság és hortikultúra). A szerz ő  mitológiai példákkal 
támasztja alá azt az állítását, hogy a n ő  hol a korlátolt Erószhoz, 
hol az expanzív Thanatoszhoz alkalmazkodik. Leírja a n ő  maga-
tartásában kevésbé megnyilvánuló agonizálás elemeit. 

Katunarić  Freud pszichoanalízisét úgy értelmezi (és fogadja 
el), mint segédeszközt, mint a nő  társadalmi elnyomásának olyan 
elméletét, amely az agonizáló társadalom történetében az egyik 
periódus végét, de a másiknak az elejét is jelzi. Freud elméleté-
nek segítségével hatol le az agonizáló társadalom pszichikai gyö-
kereihez. A nő  és a női adottságok elnyomását a küls ő  partner 
öntudatlan — belső  eltiprásának elméletével magyarázza. Ez a 
koncepció a kereszténységnek a magánéletr ől vallott erkölcsi fel-
fogásán alapul. A kiindulópont az önbüntetés, amelynek szerepe 
a külső  összetűzések szubsztituálása a családon belül. Ezt a szer-
ző  Freud személyiségstruktúrájának két síkján vizsgálja: az Id és 
Ego, valamint az Erósz és Thanatosz ellentétpár síkján. 

Katunarić  bírálja Freudot, amiért a mágiát pozitivista módon 
értelmezte, holott a többi értelmezést ől eltérően a mágia áll leg-
közelebb a nő  sorsának megértéséhez. A szerz ő  így megtette azt, 
amit Freud elmulasztott, habár nagyon közel volt hozzá: egyesí-
tette a nem sorsát a mágia sorsával. Továbbá kifejtette, hogy 
Freudnak az Ödipusz-komplexussal kapcsolatos nézete hatalmas 
csapásként érte az agonizáló társadalom erkölcsét,.ezzel bebi- 
zonyította, hogy az erkölcs motívumai nem a társadalom, hanem 
a család struktúrájából erednek. „Freud arra tanít bennünket, 
hogy az erkölcs alapja az erkölcstelenségben rejlik, s az Ödipusz-
komplexus a patriarchális rend elfogadásának feltétele." Freud 
ily módon az erkölcsöt és az erkölcstelenséget „a felel őtlenség 
etikájában" egyesíti, ami annyit jelent, hogy a férfi ártatlan, 
ezért egészsége érdekében el kell nyomnia a gyermekkori b űn 
miatt kialakult komplexust, és elfogadnia az apja által kialakí-
tott rendet. 

A női alternatíva elemei után kutatva Katunari ć  Jung műveit 
tanulmányozza, akit a pszichoanalízis „futcsább és vitathatóbb" 
megalapítójának nevez, már ezzel is utalva a Jung m űveihez való 
elméleti kritikai hozzállásá гa. Jung elméletének kulcskérdéseit 
párhuzamba állítja Freud elméletével a következ ő  módon: 1. az 
öntudatlan, illetve pszichikai kettősség értelmezése; 2. a mítosz 
értelmezése; 3. a n őről és a női adottságok meghatározottságáról 
való felfogás. Az öntudatlanról szóló koncepciójában a „kollektív 
öntudatlan" a fontos, míg az „individuális öntudatlan" csak 
lényegtelen réteg. A „koHektív öntudatlan" archetípusokkal van  

kifejezve: anima (n őnemű  — lélek, szellem) és animus (hímnem ű  
— szándék). Az archetípusok úgy szemlélhet ők, mint a modern 
pszichológia területéhez tartozó „komplexusok". A szerz ő  nem 
mindenben ért egyet Jung nézeteivel, de m űveik alapmondani-
valója megegyezik: többet foglalkozik a férfival;, mint a n ővel, 
„a nő  problémáját csak akkor tárja fel, mikor már maga is meg-
érzi és megérti a következményeket, amelyeket a férfiasság apo-
logetikája a férfira mint emberre hagy". 

A n ői Erósz és a halál civilizációja című  könyvnek jelentős 
és igen érdekes az a fejezete, amelyyen a társadalom hedonista 
felbomlásáról és az anya b ővített újratermeléséről van szó. A 
múnkahipotézisnek az incestus megtiltása a szerepe, ami a szexu-
ális és más szükségletek összefüggésére utal. Az incestus tiltása 
a tilalmak szinonímája; az Ödipusz-komplexus bizonyítja leg-
jobban, „hogy milyen pszichikai mechanizmus révén alakul át 
az abszolút bőség vagy az abszolút nélkülözés relatív nélkülö- 
zése, állandó feszültséggé; ez a szükségletek kielégítésére szol- 
gáló fonás természetes állapotáb~n еgyáltalán nem fordulna elő". 

A társadalom familiarizálódásáról és a család társadalmasítá-
sáról szóló részben a szerz ő  hangsúlyozza, hogy az új-hedonizmus 
utánozza azt a világot, amelyben a férfinak ismét gyermekké, 
a harmadik nővé kell válnia, a családon kívül pedig összesíte-
nie kell a férfiak libidiózus-erotikus projekcióit — az anyáról, 
feleségről, szeretőről és más női szerepekről. E szerepek nagy 
része az elsődleges anya—gyermek kapcsolatból ered. A harmad-
lagos ökonómia további taglalásában, melynek szállóigéje, „, rez-
ze magát otthon", a n ői szerepek területe két részre oszlik attól 
függően, hogy a nemek közti kapcsolatteremtés egy meghatá-
rozott munka „funkcionális imperatívusza", a feladatkör el- 
kerülhetetlen körülménye-e. Az első  csoportba a következő  
munkák és foglalkozások tartoznak: takarítón ők, nevelőnők, 
dadák és ápolónők, prostituáltak, fotómodellek és filmszínész- 
nők. A második csoportban azok a foglalkozášúak kaptak helyet, 
amelyek a bürokrácia növekedésével állnak összefüggésben: 
titkárnők, gépírónők, telefonkezelők — a nők tehát továbbra is 
kimaradnak az igazgatásból. 

A fogyasztói-hedonista társadalom keletkezésével, a csoport 
atomizálódásának következményeként együtt jár a növekv ő  erő -
szak, megszakadnak nemcsak a családi, hanem a baráti és jó-
szomszédi kapcsolatok. A halálos erőszak szenvedő  alanyai leg- 
gyakrabban a férfiak, az életet nem követel ő  erőszak áldozatai 
pedig főleg nők. Ennek a zsarnokságnak különböz ő  formái ismer-
tek: a nők megerőszakolásától és megverését ől, a nem jellegze-
testől kezdve a rituális, imagináПus és professzionális erősza-
koskodásig. 

Katunarić  a kétféle értelmiséghez (technikai és humanista) tar-
tozó nőket figyelve megkísérelte az agonizáló társadalom domi- 
nanciáját és erőszakossága elleni harcot összekapcsolni az egye- 
temisták lázongásával. Összehasonlította az egyetemista és a fe-
minista ellenállás motívumait: az egyetemisták gyorsan meg-
juhászodtak, elfogadták a kompromisszumot, miután eleget tet-
tek narciszoid és egoista kívánságaiknak. A m űvelt fiatal nők-
kel más a helyzet, ők jóval több kellemetlenségnek voltak ki- 
téve. 

Ki kell emelni azt a fejezetet, amelyben a szerz ő  megindokolja 
a női kérdés Jugoszláviában honos strukturális és ideológiai vál- 
tozatait. Hangsúlyozza a jugoszláv rendszer sajátságos voltát, 
mivel mindkét típusú társadalom elemei és az er ős patriarchális 
örökség, amely itt-ott mégis gyöngül, alkotja a szerkezetét. Katu-
narić  összehasonlítja a nők és férfiak jövedelmének piramisát, és 
úgy találja, hogy a nőké jóval alacsonyabb. A gazdasági egyenl ő t-
lenség elemei tehát innen is erednek. Az egyenl őtlenség politikai 
téren is megmutatkozik, habár a demokrácia Jugoszláviában kor- 
látlan. A „szerencse ipara" bizonyítja, hogy az egyenl őtlenség 
a kultúra területén is megnyilvánul. 

Vjeran Katunari ć  az utolsó fejezetben szembeállítja az eman-
cipációért folyó mozgalmak történetének éveit a forradalmak-
ban részt vevő  nők sorsáról szóló elméleti írások érveivel. Ezért 
fonódnak össze különböző  teóriák és koncepciók, hogy végül 
a szerző  új elméleti keretet építsen: Erósz — Anti-Odipusz — Ani-
ma. A feminista marxizmus vonulata a családi problematikán kí-
vül is kitör. Az anti-ödipuszi program több követ őre talált, akik-
nek eszméit csak részben ismerteti a könyv. 

Katunarić  műve nagy figyelmet érdemel, mert átfogó jellegével 
kiválik a „női beállítottságú" könyvek közül. Az olvasó (férfi/ 
nő) megismeri saját természetét és a társadalmat. A könyv olva-
sása után megszűnik a dilemma, hogy kin alapul a társadalmi szer- 
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Fekete J. József 

A tanulmányíró 
Szentkuthy 

Nem hiszem, hogy egy szerz' szépírói és elméleti munkás 
s ga különválasztható, hogy a kettő  nem hagy kölcsönös 
nyomot egymáson. Természetesen a szépirodahmi alkotá-
sok nem tükrözik az elméleti tételeket, s nem is azok bizo-
nyításáért íródnak. Ellenkez ő  esetben eladni is biztosan 
nehéz, elolvasni azonban szinte lehetetlen lenne őket. 

De hogy az irodalomtudomány és -elmélet nagyon is ter-
mékeny szimbiózisra képes a szépírósággal, számtalanszor 
bizonyították már. A világi гodalomban legutóbb talán Um-
berto Eco olasz esztéta A rózsa neve cím ű  гegényével: Eco 
esztétikai tételei ma már alapfogalmaknak számítanak, ter-
jedelmes (bűnügyi) regénye pedig a műfaj iskolapéldájá-
nak. 

De lehet kitűnő  tanulmányok.szerzője nagyszerű  regény-
író is, mint ahogy azt egy közelebbi példa, Szentkuthy 
Miklós életműve is alátámasztja. A szerző  legújabb kötete 
Ugyanis (Múzsák testamentuma, Magvető  Kiadó, Вp., 
1985) tanulmányait, cikkeit, bírálatait, több mint fél év-
század alatt. írt elméleti munkáit tárja az olvasó elé. Ezt 
a kötetet úgy érdemes olvasni, ha el őzőleg már átböngész-
tük a Szentkuthy-regényeknek legalább, egy részét. Azért, 
mert a regényekben felvetett kérdések sorára itt találjuk 
meg a feleletet; egy-egy tanulmányrészlet beleillik a szép-
irodalmi alkotások, körébe, és itt világosodik meg az író 
által annyiszor és annyi formában hangoztatott egységes 
életmű  igényének szükségszer űsége: ;,A 20. század irodal-
mi alkotása kifejezi egy-egy életgóc (mondjuk, egy nagy in-
tellektussal és hajszálpontos érzékekkel megvert emberi élet) 
teljes egységét; naplóját, metáfizikáját s á kett ő  harcából 
származó. téma jelképelt. Nincs külön „kiadatlan levele-
zés", nincs külön „szerz ő  tudományos kísérletei", nincs kü-
lön „költői művei".(...) Kétségtelenül nemesen intellek-
tuális és nemesen művészi vágy olyan művet látni, amely-
ben életünk alapélménye nyerne hiánytalan kifejezést: az 
egész világ, természet és a többi emberek, az egész törté-
nelmi múlt, az összes vallási kompenzációs reflexek, a nagy 
vágyak sémái, az egyéni élet pillanatról pillanatra bukdá-
csoló adaptációi egyetlenegy egységben —lírai kötöttség, 
metafizikai ikarusz-őrület, hangulathomály és er őltetett 
dogma mind egyetlen nagy egységben, összefüggéseikben —
élet és mű  egyéni torzó és egész opus csodálatos házassága, 
egybeolvadása" — olvashatjuk a Szént Orpheus breviáriuma 
1941-es keltezésű  Europa Minor című  fejezetében. Mint 
látjuk, Szentkuthy nemcsak a formai egység mellett foglalt 
állást, hanem az ideális alkotást is egyetemesnek látja. El-
ítéli a tematikai megkötéseket, és a különböz ő  témákhoz 
beidegződött fórmákat. Az alkotás céljának a m űveltség 
teljes felhasználását tekinti, amely a szerz ői önkifejezés-
igénye által valósul meg, azaz az intellektus eruptív és 
destruktív művészi felhasználását. 

De mi is a műveltség? — teszi fel a kérdést az író (M ű-
veltség és irodalom, 1947). „Történelemr ől, természetről, 
emberi és állati lélekről, művészetről és vallásról, egyálta-
ban egész világunkról a lehet đ  legtöbb dolgot tudni és is-
merni." Gyanúsan kerek és egyszer ű  ez a definíció annak a 
gondolkodónak a tollából, aki a problémafelvetés során az 
alapfogalmak matematikai szigorúsággal való meghatáro-
zását követeli meg, s aki ugyanakkor tudja, hogy az ilyen 
meghatározásokra éppen maga az emberi nyelv a legalkal-
matlanabb. Nem is áll meg természetesen ennél a definí-
ciónál. Leglényegesebb meglátása, hogy a m űveltséget 
mint fogalmat a legra đikálisabban a földre kell szállítani az 
„intellektuális szférából". Úgy kell rá tekinteni, mint a töb-
bi élettani jelenségre, mert az intellektus nem tabu, hanem 
az emberiség elemi java. Az embernek meg kell tanulnia. 
használni, alkalmazni és élvezni az emberi agynak ezen 
funkcióját; azaz, hogy alkalmazni tudja ismereteit, tudása 
ne maradjon holt anyag, pusztán gondolati lexikon. 

A művéšz emellett saját művészetét is gazdagítja a mű-
veltséggel — és ahogy Szentkuthy megállapítja —, minél 
nagyobb műveltséggel rendelkezik, annál „démonikusab-
ban", annál eruptívabban és egyértelm űbben támadja az 
intellektuális műveltséget, hogy visszaszorítsa az iránta 
való fétisimádó tiszteletet. Š gondoljunk .csak vissza: mi 
más Szentkuthy szépírói tevékenységének summája, mint 
haláltáncos, démoni hahota" az európai m űveltség felett? 
„Mintha könyvek párosodásából született volna" —írta 
szerzőnkrđl Hamvas Béla —, és ha valóban így van, akkor 
ő  végtelen szeretetb ől megtagadta szüleit. Mert bálványoz-
za ma is a könyveket és az intellektus minden más produk-
tumát, de minden pillanatban kész nemcsak szemberöhög-
ni, de szembe_is köpni azokat. Ebb ől a szempontból sznob 
Szentkuthy, mert nem élvezi a fél- és az álm űveltséget, de 
az intellektusért való vak rajongást sem. De'olyan sznob, 
aki szerint „a műveltség döntő  ismérve az lesz, hogy valaki 
a legnagyobb tudással hogyan bánik, milyen a viszonya 
a tudáshoz általában (...) eszményünk (...) ebb ől a szem-
pontból - Rabelais". 

Rabelais hatását szerzőnk írói munkásságára már fel-
vázolta az irodalomtudomány.és a kritika, Szentkuthy ma-
ga is gyakorta hivatkozik a francia reneszánsz szatiriku-
sának vérbő  kalandregényeire. A párhuzam valós mértékét 
csupán Rabelais öt könyvének és a Szent Orpheus breviári-
uma eddigi négy kötetének összevetése adhatná meg, de 
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még akkor sem lehetnénk biztosak megállapításaink helyt-
állóságában, mert nem csupán a kalandosságot, az inеllek-
tus mélységes vágyát, a leltárigényt örökölte Szent uthy 
szellemi elődjétől, hanem a nyelvkezelést, az ironikus vi-
lágszemléletet, a szellemi bukfenceket, amelyeket minden 
munkájában jelen vannak. De térjünk vissza még egy idézet 
erejéig a Műveltség és irodalom cím ű  tanulmányához! Miért 
eszményíti a szerz ő  a francia humanistát? Mert „tudta a 
középkor és a reneszánsz minden filozófiáját és orvostudo-
mányát, teknősök csontképződésétől az angyalszárnyak 
hőellenállásáig: és ebbő l egy óriási kozmikus burleszket 
csinált, az, amit ő  a középkorban kigúnyolt, pontosan amit 
ő  a középkorban kigúnyolt, pontosan az, amit mi ma á 
„sznobok" és „entellektüelek" kivégzésekor csinálnánk: 
vagyis a nagy műveltség harca a kis m űveltség, a démoni te-
hetség nélküli „műveltség" ellen. 

Az írónak tehát az orvosnál alaposabban kell ismernie az 
anatómiát és a gyógyászatot, a pszichiáternél a lélekelem-
zést, a geológusnál a földtant, a szociolágusnál jobban a 
szociológiát, azért, hogy alakjai plasztikusabbak, történetei 
valósabbak, a valósnál is valósabbak legyenek. Ezért a tu-
dásukért (műveltségért) becsüli igazán nagyra szerz őnk 
Joyce-ot és Proustot (akikkel gyakorta hozzák kapcsolat-
ba a tanulmányírók), és ezért utasítja el határozottan a 
francia új regényt (amellyel ugyancsak gyakran emlegetik 
együtt). 

Erre vonatkozó tanulmányaiban (James Joyce, 1947; 
Miért újra Ulysses?, 1968; A kívülálló bosszúja, 1962) a két 
szerző  határtalan realitásigényét hozza közös nevez őre, és 
a realizmus igazi művelőinek tekinti őket. Joyce realizmu-
sának gyökerét vallási emlékei kiirthatatlanságában, tudo-
mányos érdeklődésében és racionalizmusának az élet irra-
cionalista forgatagával való szembesülésében látja. Proust 
esetében „A szerkezet fenséges teljessége, az értelem (...) 
szinte eszel ős. csökönyössége, és végül: minden megfigyelt 
testi és lelki jelenségnek legplasztikusabb kifejezése: ez a 
három tette azt, hogy műve nem lett az idegérzékenyek 
fájdalmas, de művészetileg használhatatlan nyavalygása 
(...). Tipikusan nem neurotikus a m ű  (Az eltűnt idők nyo-
mában), nem a Freud-ipar olcsó nyersanyaga". Proustnál 
tehát a századvég neuraszténiája kap szigorúan racionális 
szerkezeti keretet, Joyce-ot pedig éppen a neurotikus haj-
lam ösztönzi a „barokk végtelenséggel halmozó és monu-
mentális" realista kompozícióra: „Joyce a gyáva, megfé-
lemlített, csak bámulni, de cselekedni nem tudó, ügyetlen 
álmodozó — a benyomások itt túl nagy izgalommal túl mély-
re hatolnak, rögzítődnek, „traumák" lesznek —, b űntudat, 
halálfélelem, bujkáló onanizmus, az érzékszervek össze-
hangolatlan túlfogékonysága, nihilista káoszérzés vesz kö-
rül egy eldobott villamosjegyet, egy n ői térdhajlást vagy 
szenteltvíznyomot a homlokráncban." 

És itt párhuzamot kell vonnunk a tanulmány tételeihez 
és a szépirodalmi mű  megvalósulása között: a gótikus ka-
tedrálishoz hasonló építkezés Szentkuthy egyik folyton 
visszatérő  témája, szerkesztési elve. Abból indul ki, hogy 
ha már a világ kaotikus, akkor a m űvészi válasz erre legyen 
a legszigorúbban racionalista.. Mint korábban említettük, 
a fogalmak körében leginkább a matematikai pontosság az 
eszménye. S mi más lenne a szerkesztésben, mint a geo-
metria? De nem úgy, mint ahogy azt Robbe-Grillet el-
képzelte (Nouveau Roman?, 1967), azaz hogy a mérnöki 
leírásokkal kiküszöbölje az „emberszabású hasonlatokat 
és metaforákat" (Szentkuthy itt azonnal közbeveti, hogy a 
geometria ugyanolyan emberszabású, minta hasonlat!), 
hanem a halmozó barokk mintájára, a szigorú, kompozí-
ciós vonalak közét az emberi nyelv legteljesebb lehet ősé-
geivel élve kitölteni. Hiszen „az Ulysses azért íródott, hogy 
megmutassa, az ember mindössze egy pár érzelmi, értelmi 
és nyelvi sémának buta szajkója, vak és egyénietlen kép-
zettársító gép", és „Joyce egyik — hogy úgy mondjuk —
legtragikusabb pikantériája éppen az, hogy rossz szem ű  
ember csak egy talmi dadaista szóhalmazt lát benne, míg 
a hozzáértő  éppen az egészen rendkívüli m űveltséget élvezi: 
mint az egész kompozíció egyik legdönt őbb hatóerejét". 

A kompozíció és a realizmus kérdéséhez tartozik a nyelv 
fogalma is, ami Szentkuthynál jószerével azonos a m űvelt-
séggel, mert ő  igazából mindent felhasznál m űveiben: a 
tudományos zsargont, résztudományi szakszavakat, az iro-
dalmi nyelv eszköztárát, a legegyszer űbb analógiákat és 
egytagú metaforákat, filozófiai szövegeket és a legfrissebb,  

pesti, utcai argót mint a realizmus eszközét. És olvasója 
számára még az is természetes, hogy a m űben a filozófus 
argóban beszél, és az apacs az einsteini szótárt használja. 
Célja a világ végletesen távol lev ő  dolgainak nyelvi köze-
lítése. „Az utcanyelv —írja a Nagyvilág ankétjára vá-
laszolva (Trágárság és irodalom, 1968) — a város dús-
gazdag népdala. Ez pedig kell a) realizmushoz és kritiká-
hoz; b) fantáziához (...), a fantasztikus, színes, vad utca-
nyelv irodalmi realizmus, kritika, burzsujköp ő  világnézet. 
(...) Igenis használják az írók' az utcanyelvet, mert hason-
lat és szókép ez, képzelet és ezer jó metafora, szemtelenül 
cinikus." 

Szentkuthy vállalja a Joyce- és Proust-rokonságot, de 
csak akkor, ha az előbbit nem azonosítják egy halandzsáló 
szóhalmazraktárnokkal, az utóbbit pedig nem veszik egy 
kalap alá Freuddal. A francia új regény m űvelőivel azon-
ban már semmiféle rokonságot sem vállal. Akkora indulat-
tal, mint azt a Nouveau Roman? című  tanulmányában 
teszi, csak regényeiben kelt ki valami ellen. Mint a cím-
hez kapcsolt kérdőjellel is jelzi, Szentkuthy Robbe-Grillet 
és társai irodalmi tevékenységének sem újdonságaival, sem 
szükségszerűségével nem ért egyet. És ha valahol kikelt 
igazán az ál- és félm űveltség ellen (azaz a m űveltséggel 
való hivalkodás ellen), akkor itt tette, ebben a terjedelmes 
tanulmányban. Talán személyes oka is lehetett гá, mert a 
Praet szívesen beszorították volna az ellenregények ska-
tulyájába... Hosszan tartó és felesleges lenne végigkövetni 
azt az irodalomtörténeti és filológiai utat itt, amit Szent-
kuthy bejár, hogy bizonyítsa Nathalie Sarraute, Alain 
Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Claude Simon, Robert 
Pinget, Samuel Beckett és Julien Gracq újnak nevezett 
módszereinek avíttságát, epigonságát, hogy felsorolja az 
„új dialógus", „a meddő  fecsegés" újrafelfedezésében az 
irodalmi eszköztár leporolt rekvizitumait, hogy kimutassa a 
freudizmus újrafelfedezésében felmelegített Virginia 
Woolfot, sőt Dosztojevszkijt is. „Az embernek ma (...) 
nincs döntően új viszonya a világgal" — mondja ki Szent-
kuthy, és hiába ígér az új regény új realitást, ha ezt a m ű-
alkotás művi izgalmaival kívánja kiváltani. És milyen esz-
közökkel? Szabad asszociációval? (Ami éppen a legkötöt-
tebb dolgok egyike, mutat rá Szentkuthy.) Tárgyfétisek-
kel? Montázstechnikával? A középkor óta is^l пert és alkal-
mazott „újdonságokkal"? Vagy éppen a szociális hangsú-
lyok kiemelésével, mint ahogy azt Beckett teszi, akinek 
„főhősei anonim félhullák, betegek, őrültek a sárban és 
pöcegödörben. (...) Ezek a defekáliákkal rokon „f ő-
hősök" persze fikciók: a mindenb ől kiábrándult ember 
nem ilyen — ezek intellektuális absztrakciók, ezoterikus és 
elit entellektüelek matematikai formulái (...) ezek entel-
lektüelpreparátumok". Egyszóval minden, csak nem az, 
ami Szentkuthy lényege, a valódi realizmus. És még csak 
egyet emeljünk ki a szerz őnknek legjobban fájó tények 
közül: az ellenregény elveti a cselekményt, a történést. 
Valljuk be, a Prae nem egy detektívregény, de például 
a Breviárium már a legizgalmasabb, vérb ő , intellektuális 
kalandregény, „theo-krimi", ahogy a szerz ő  nevezi, és va-
lóban az események karneváli forgatagába sodorja az ol-
vasót. Akár Rabelais, akihez folyton vissza kell térnünk, 
ha Szentkuthy műveiről beszélünk. 

A Múzsák testamentuma tulajdonképpen az 1969-es 
Meghatározások és szerepek második, b ővített kiadása. 
A tanulmánytól aљ írálatig, a cikktő l a körkérdésre adott 
válaszig változik az egybegy űjtött elméleti írások m űfaja, 
de mégis van közös nevez őjük: a tanulmányozott szerz ő  
vagy jelenség mögött mindig erőteljesen látszik; s gyakran 
előtérbe került Szentkuthy Miklós, a m űvész, aki mérhetet-
len intellektusán átszűrve tárja fel a szerz ők legrejtettebb 
titkait is. Álarc mögül látjuk kikacsintani tanulmányai-
ban is, akárcsak regényeiben. Meglátásai élesek, pontosak 
és.kíméletlenek. Nem lehet „átejteni" az álmodernséggel 
vagy álműveltséggel sem 1927-ben, sem 1983-ban. De a 
szellem igazi nagyságai iránt ugyanilyen vehemes lelkese-
déssel rajong. Ha módszerét kellene meghatároznunk, is-
mét segítségét kell kérnünk: ő  látja Halási Gábort (aki 
egyébként a Prae egyik f ő  alakjának modellje) az ész 
szadisztikusan túl lúgos tisztel őjének, Szerb Antal pedig 
(aki meg a Breviáriumban t űnik fel) az „embertelen el 
méletek emberies szinten való összehangolójának". Szent-
kuthy elemző  módszerét e kett ő  szintézisében kell keres-
nünk. ❑ 



Lazukics Anna 

Ülésezett a 
Kiadótanács 

1986. december 26-án az Új Symposion 
Kiadótanácsa megtartotta utolsó ülését 
az eddigi összetételben. Napirenden 
szerepelt a Tanács négyévi munkájáról 
szóló jelentés, valamint a Szerkeszt ő  Bi-
zottság beszámolója az 1984. június 25-
étől 1986 végéig terjedő  időszakban vég- 
zett tevékenységér ől. Az itt közölt két do-
kumentumot a tanácstagok megvitatták 
és elfogadták, miután a Gion Nándor 
vezette testület átadta helyét az új 
tanácsnak, melynek szerkezetét az Ala-
pító határozta meg, tagjait pedig a föl-
kért intézmények nevezték ki. 

A Kiadótanács új tagjai (tízen a szé-
lesebb társadalmi közösség, öten pedig a 
kiadó küldöttei): Bagi Ferenc (Újvidéki 
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar), Be-
szédes István (VSZISZ TV), Bogár 

László (Vajdasági Közművelődési Közös-
ség), Csorba Zoltán (Forum), Friedrich 
Anna (Forum), Gordán Klára (VSZISZ 
KV, Ada), dr. Juhász Géza (Újvidéki M ű-
vészeti Akadémia), Margusics Károly 
(VSZISZ TV), Matković  Slavko (Vaj-
dasági Íróegyesület), Német-Deák Mária, 
(Vajdasági Képzőművészek Egyesülete), 
Perić  Tomislav (VKSZ TB, Marxista 
Központ), Purger Tibor (Új Symposion), 
Szabó Ángéla (VSZISZ KV, Szabadka), 
Szombathy Bálint (Új Symposion) és 
Torok Csaba (Forum). 

Az új Tanács Margusics Károlyt vá- 
lasztotta elnökévé, Bagi Ferencet pedig 
alelnökévé. 

Az ülés végén szerény ünnepség kire-
tébеn Purger Tibor fősžerkesztő  átnyúj-
totta Kerekes László Dunai világító-
torony című  festményét Fehér Kálmán-
nak, a Forum új tisztségre távozó vezér-
igazgatójának, aki a folyóirat második 
főszerkesztőjeként, 1965-től 1967-ig 
állt a lap élén. 

JELENTÉS 

Az Új Symposion 
Kiadótanácsának 
1983 februárja 
és 1986 decemberé 
közötti munkájáról 

Az Új Symposion Tanácsát 1983 febru-
árjában_nevezték ki. A Tanács össze-
tételét az alapító, a VSZISZ TB Elnök-
sége határozta meg, ennek értelmében 
a felkért társadalmi szervezetek, intéz-
mények és a folyóirat szerkesztősége 
megválasztották küldötteiket. 

A Tanács összetétele 1983. február 
9-étől: Baráth Ferenc (lemondott 1985. 
április 22-én), Bartuc Gabriella, Bog-
nár Antal, Dudás Károly (munkahelyet 
változtatott; új tag Tari István 1984. ja-
nuár 1-től), Erdélyi Anna (1984. jüniu- 
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sáig; új tag Margusics Károly), Gion 
Nándor, elnök, dr. Jung Károly, Komá-
romi Akos, Ködmön Emese, Rácz 
Rózsa (1985. május 24-ig; új tag Egeresi 
Sándor), Sándorov Franciska , Sziveri 
János (felmentették 1983. május 12-én; 
új tag, Kartag Nándor mint megbízott 
főszerkesztő  1983. november 15-éig; új 
tag Purger Tibor mint f ő- és felelős 
szerkesztő), Szombathy Bálint (1984. 
június 26-4t61)., Thomka Beáta, alelnök 
(1983 végén lemondott; új tag Bagi Fe-
renc), Vékony Károly (1985. szeptem-
ber 24-éig; új tag Szemerédi Eva), 
Zombori Imre (1985. április 24-éig; új 
tag Molnár Aranka). 

Az újonnan megválasztott Tanács az 
Új Symposion válságos időszakában 
került tisztségbe. Az előző  hónapokban 
ugyanis a folyóiratban megjelent né-
hány problematikus írás, melyek nyo-
mán több oldalról is megkérdőjelezték 
az akkori szerkeszt őség magatartásá-
nak és szerkesztési elveinek helyessé-
gét. A felmerült vitás kérdésekkel fog-
lalkozott az Alapító is, és többször 
tárgyaltak róluk a Forum illetékes szer-
vei is. A helyzet letisztázása még a régi 
Tanácsra várt, és erre 1983 februárjá-
ban, az új Tanács beiktatása el őtt ke-
rült sor. Mindehhez azonban már fel-
kérték az új Tanács tagjainak a segít- 
ségét is. Éppen ezért februárban két ér-
tekezletre mindkét Tanács tagjait meg-
hívták és az Alapító, a Forum, valamint 
a szerkesztőség képviselőivel együtt 
elemezték és értékelték az el őző  idő-
szak munkáját. Ideges, sokszor ingerült 
légkör jellemezte ezeket az értekezle-
teket, de végül sikerült egységes állás-
pontra jutni és egy bíráló és önbíráló 
értékelést elfogadni. 

Ezt követően az új Tanács már önálló-
an dolgozott. Véleményezte és bizonyos 
megszorításokkal elfogadta a szerkesz-
tőség által javasolt 1983. évi munka-
tervet. Ez a munkaterv csak részben 
valósult meg. Nyilvánvaló volt, hogy 
a szerkesztőségben hamarosan kény-
szerű  őrségváltásra kerül sor. Ez 
azonban eléggé nehézkesen történt 
meg. A régi szerkesztőségtől az ala-
pító megvonta a bizalmat, az új szer-
kesztőség azonban a hosszadalmas jogi 
eljárás miatt viszonylag lassan kons-
tituálódott. Ebben az id őszakban a Ta-
nács tagjai igyekeztek segíteni a nehéz-
ségek áthidalásában, de a folyóiratszá-
mok elmaradása, a késés, a lépésvesz-
tés óhatatlanul megtörtént. 

Az új szerkeszt őbizottság új koncepció-
val állt elő , amely lényegesen megvál-
toztatta a folyóirat addig megszokott 
arculatát. A Tanács elfogadta és támo-
gatta a munkatervet és az új elképze-
léseket, megvalósításukat pedig kez-
detben rendszeresen figyelemmel kísér-
te és véleményezte. Méltányolta a szer-
kesztőség erőfeszítéseit, tudomásul vet-
te az objektív nehézségeket, amelyek 
szinte állandóan hátráltatták a min-
dennapi munkát, figyelmeztetett a hiá-
nyosságokra is. Mindenekel őtt gyor-
sabb szerkesztési munkát sürgetett, 
hogy a folyóiratszámok ne több hóna-
pos késéssel jelenjenek meg. Ez a prob-
léma sokáig szinte megoldhatatlannak 
látszott, a kettős számok beiktatásával 
napjainkban talán sikerült kiküszöböl-
ni á krónikus késlekedést. A másik 
gyakran kifogásolt jelenség az eredeti  

művek hiánya volt. A Tanács ezért kö-
vetelte a fiatal vajdasági alkotók tö-
megesebb mozgósítását és közlését a 
folyóiratban, ennek kapcsán pedig a 
szépirodalmi művek nagyobb arányú 
jelenlétét a lap oldalain. Kétségtelen 
erőfeszítések történtek ei'nek érdeké-
ben, a műfaji arányokkal azonban még 
mindig nem lehetünk teljességgel elé-
gedettek, és sok esetben nem lehetünk 
elégedettek a mipőséggel sem. A Tan tcs 
ülésein többször elhangzott vélemé-
nyek szerint több figyelmet kell for-
dítani a nyelvi igényességre is, els ő-
sorban a műfordítói munkában, ame-
lyet tartalmi sokrétűsége miatt egyéb-
ként mindenképpen dicsérni kell. 

Az említett fenntartásokkal együtt a 
Tanács természetesen tudomásul vette 
és elismerte az elért eredményeket, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
szerkesztőség igen hátrányos helyzet-
ből kezdte munkáját és későbbi tevé-
kenysége idején sem élvezte a vajda-
sági irodalmi közvélemény osztatlan 
támogatását. 

A Tanács erejéhez mérten megpróbált 
segíteni a szerkeszt ő  bizottságnak. Ez a 
segítség azonban főleg a kezdetben volt 
érezhető , amikor a testület vagy annak 
tagjai viszonylag rendszeresen foglal-
koztak a felmerülő  kérdések megoldá-
sával. A' későbbiek folyamán a szer-
kesztőség kissé magára maradt. Erre 
vall a közösen megtartott értekezletek 
száma és azok gyakorisága is. A tár-
gyalt időszakban a Tanács hét értekez-
letet tartott, kezdetben gyakori rend-
szerességgel, kés őbb már egyre ritkáb-
ban. Több esetben a tanácstagok el-
foglaltsága vagy talán érdektelensége 
miatt nem lehetett megtartani a meg-
hirdetett üléseket. A folyóirat szerkesz-
tésében jelentkező  fogyatékosságokért 
tehát a Tanács is felelőséggel tartozik. 

Végezetül mondjuk ki: az Uj Sympo-
sion már több mint két évtizede létezik, 
ismert és elismert folyóiratunk, amely-
nek voltak magasba ívelő  és válságos 
korszakai, de amely mindenkor bizo-
nyítani tudta jelentőségét és hasz-
nosságát. Éppen ezért rászolgált köz-
életünk állandó figyelmére. Es ez fo-
kozottan érvényes azokra, akik közvet-
lenül tevékenykednek állandó és rend-
szeres megjelentetésén. 

KÉT ÉS FÉL ÉV 
MUNKÁJA 

Az Új Symposion 
szerkeszt ő  bizottságának 
beszámolója 

I. 

A Kiadótanács elnökével folytatott el ő-
készületi megbeszélés szerint ennek az 
ülésnek nem jelentés-megvitató jelleget 
szántunk, mégsem mulaszthatjuk el, 
hogy két megbízatási időszak határán 

az új és a régi tanácstagokkal együtt ne 
készítsünk — legalább egy rövid — lel-
tárt arról, mit végzett és mit mulasztott 
el a sz ~rk2sztőség 1984. június 26-a óta. 

Egyetlen mondatba sűrítve: a tizen-
négy hónapos késést öröklő  gárda két 
és fél év alatt három évfolyamot adott 
ki 20 füzetben, és 1987 januárjában 
végleg megszünteti az áldatlan lemara-
dást. Hogy mindezt elérjük, csökken-
tett füzetszámmal kellett dolgoznunk 
(természetesen a szerz ődéses terje-
delem tiszteletben tartása mellett). En-
nek három fő  oka volt: egyrészt a 
nyomdai kapacitások nem szavatolhat-
ták a háromhetenkénti megjelenést 
azon a grafikai színvonalon, amelynél 
alább nem adhattuk; másrészt a késés 
következményeként drasztikusan nö-
vekedtek a költségek; végül pedig az 
1983-beli négy főről (másfél évig) egyre 
csökkent, majd 1985 októberét ől is csak 
két főre emelkedett a szerkeszt őség ál-
landó munkaviszonyban lévő  munka-
társainak száma, ami nem volt elég 
a tempósabb munkához (err ől a Tanács 
többször tárgyalt — jó kilátások vannak 
arra, hogy 1987 első  negyedévében ren-
deződjék a helyzet). 

Az említett három évfolyam részlete-
zése helyett álljon itt egy rövid emlé-
keztető  arról, mi is képezte a húsz füzet 
mindegyikének gerincét (a tematikus 
számok nagybetűvel jelölve). [Hely-
szűke miatt ennek a résznek a közlésé-
től eltekintünk. Olvasóink hamarosan 
kézhez kapják az utóbbi évfolyamok 
repertóriumát — A szerk.] 

Az 1986-os munkát mindenekel őtt a 
példányszám hirtelen ugrása jellemez-
te. Egyhónapos akció eredményeként 
megnégyszereztük az el őfizetők szá-
mát, ami az idei példányszámot a lap 
történetében legmagasabbra, kétezerre 
emelte (egyetlen korábbi évben érte 
csak el ezt a szintet). Ugyanakkor a 
Forum fél- és háromnegyedéves hivata-
los adatai szerint összes lapunk közül 
az idén az Új Symposion rendelkezett 
legnagyobb növekedési mutatóval és 
legkevesebb visszáruval. 

Sajnos mindezt nem kísérte a ppénz-
ügyi helyzet javulása. Mivel az eladási 
ár az előállításinak alig tíz százalékát 
teszi csak ki (előfizetés esetén még 
annyit sem), ezért minden példány-
szám-növekedés szinte mértani halad-
vány módjára sokszorozza a vesztesé 
get. Igy fordulhat elő , hogy a folyóirat 
hat elő , hogy a folyóirat 1986-ot, legsi-
keresebb évét hiánnyal zárja majd. A 
Vajdasági Művelődési Érdekközösség 
októberi tervmódosításával ugyan to-
vábbi pénzeszközöket juttatott az Új 
Symposionnak is (azzal a föltétellel, 
hogy januárban fejezzük be az év-
folyamot, és hogy növeljük a szerzői 
tiszteletdíjakat amit teljesítni is 
fogunk), de valószín űleg szükség lesz 
a Hetilapok TMASZ besegítésére is. 

Lapunk alapítója, a VSZISZ Tartomá-
nyi Választmánya sajnos nincs beren-
dezkedve semmiféle támogatásra. Míg 
öt hírlapját egy-két különkiadvány ere- 
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jéig úgy-ahogy segíteni is tudja, addig 
két folyóiratával, a Poljával és az ÚJ 
Symposionnal szemben ilyen gyakorlat 
nem alakult ki. Meg kellene azonban 
vizsgálni ennek a lehetőségét is, mi-
vel valószínűleg találhatnánk olyan 
tevékenységi területet, ahol áz érdek-
kölcsönösség anyagi kifejezésre juthat. 
1986. november 4-én mégis jelent ős 
erkölcsi támogatást kaptunk ala-
pítónktól, amikor az idei Heroj Pinki 
díjat az Új Symposionnak ítélte oda 
a példányszám növeléséért és. a folyó-
irat kedvezőtlen körülmények között 
kivívott újra-affírmálásáért. 

Iц . 

Úgy érezzük, hogy a díj elnyerését a 
fent említett okok mellett nagyban 
előmozdította az a nyilvános munka is, 
amely az Új Šymposion idei megjele-
nését folyamatosan kísérte. 

A multimediális estek sorozata január 
6-án kezdődött az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán, majd 
ugyanezt a fellépést megismételtük a 
zentai Ijfúsági Művelődési Központban 
(40 néző), a szabadkai Városi Könyvtár-
ban (85), a topolyai könyvtárban (70) és 
a kanizsai Ifjúsági Klubban (10). Az el-
ső  félévben sor került még Bada Tibor 
költői estjére az Ifjúsági Tribünön és 
Purger Tibor diavetítéssel és plakát-
kiállítással egybekötött el őadására a 
nemzetközi békemozgalomról a zentai 
JNH-laktanyában (500) és a Művelődé-
si Központban (25) valamint az újvidé-
ki Ifjúsági Tribünón (40). Kovács Tick-
mayer István és zenekárának koncertje 
Szombathy Bálint kiállításával együtt 
zárta az első  félévet a szabadkai Városi 
Könyvtár udvarán (40). 

Az év második felében két különleges 
kiadványunkra összpontosítottunk. A 
Ritual Nova nagylemez folytatja a sok 
évvel ezelőtt megszakadt próbálkozá-
sokat (akkor két kislemez jelent meg), 
azzal, hogy előfizetőink egy egyíves 
füzettel együtt ingyen kapták kézhez 
(rendkívüli disztribuációs nehézségek 
és költségek közepette: egy-egy pél-
dány postázása drágább, mint a lemez 
és a tasak!), míg szabad eladásban 
1.000 dinárba kerül. A Ritual Nova 
bemutató koncertjét az Újvidéki Szín-
ház kistermében tartottuk november 
22-én, ami a minimális propaganda el-
lenére közönségcsúcsot vonzott (mint-
egy 150-en jelentek meg a 70 f ős terem-
ben, még a padlóra is jutott a fiatalab-
bakból).. A Ritual Nova bemutatókon-
certjét november 24-én, ill. 25-én 
megismételtük a ljubljanai Cankar-ott-
honban és a belgrádi Godofest szín-
padán. 

Az újvidéki koncert el őtt megtartottuk 
a folyóirat 249-250., ünnepi számá-
nak bemutatóját. Kerekes László alkal-
mi tárlatát Sava Stepanov és Szom-
bathy Bálint nyitotta meg. A Pictura 
Erupta c . képzőművészeti monográfiát 
előšzór október 24-én a belgrádi nem-
zetközi könyvvásár első  napján mutat-
tuk be. Az alkalmi ünnepségen a Forum  

standján Lidija Merenik, a Modern  
Művészet Múzeumának custosa méltat-
ta a kiadványt. 

IV. 

Összegezésképpen elmondhatjuk, hogy 
az Új Symposion szerkesztőségének —
rendkívül áldatlan alaphelyzetb ől ki-
indulva —sikerült kivívnia; hogy szé-
lesebb jugoszláv viszonylatokban is 
úgy tekintsenek a folyóiratra, mint 
„nemcsak az új művészeti törekvésekés 
teljesítmények hírnökére, hanem ser-
kentő  tényezőjére", mint „példára és 
útjelzőre a kiadótevékenység új szfé-
ráinak meghódításában" (Dnevnik, 
1986. december 14.). 

Természetesen mindenezen eredmé-
nyek és elismerések mellett szerkesz-
tőségünk tisztában van azzal, hogy ren-
geteg tennivalója és pótolni valója 
maradt, elsősorban azokon a területe-
ken, amelyek az elmúlt két és fél év 
alatt objektív és szubjektív okokból 
háttérbe szorultak (mégha a készül ő  
kétéves repertórium tételes adatai nem 
is ezt mutatják). Legnagyobb nehéz-
ségeink a fiatal szépírók és kritiku-
sok munkáinak folyamatos megjelente-
tése körül adódtak. Nyugodt lelkiis-
merettel állíthatjuk azonban, hogy 

SADRŽAJ 

BALINT SOMBATI 
LORAND HE ĐI 
ZOLTAN MAR7JAŠ 

7ŠTVAN SATMAR7 
VESNA KRMPOT7 Ć  
ANTE VUKOV 
LASLO LANTOŠ 
JOŽEFJ.FEKETE 
JOŽEF PODOLSK7 
M7KLOŠ ERDELJI 

ATILA ĆERNIK 
SILVESTER VARGA 
LASLO MARTON 
NIKU ĆOBANU 

FERENC KONTRA 
RENE BERŽE 
FLORIJAN RECER 

LEO MATES 
IŠTVAN KEREK ĐARTO 

MILETA ĐONOV7Ć  
VOJ7SLAV DESPOTO V 

ART LAVER 
LASLO KEREKEŠ 
IŠTVAN KO VAČ  TIKMAJER 

MILIVOJE MLA ĐENOVI Ć  
JOŽEF F. FEKETE 

távolmaradásuk okai nem a szerkesz-
tőségi bezárkózásban keresendők, ha-
nem abban, hogy tovább folyik a ku-
lisszák mögötti szervezett aknamunka 
annak megakadályozására, hogy a 
nyelvi-irodalmi képzettséget szerz ő  
fiatalok bekapcsolódjanak a folyóirat 
munkájába. 

Elégedetlenek vagyunk továbbá a tár-
sadalomtudományok területér ől felvett 
munkák számával és szintjével (vagy 
túl magas vagy túl alacsony), az ifjú-
ságszociológiai kutatások megkezdett, 
de félbe maradt bemutatásával, a szo-
ciográfia szinte teljes hiányával, az 
aktuális művelődési problémák feldol-
gozatlanságával (oktatási rendszer, a 
művészet eszmei vetületei stb.), a kö-
zelmúlt történelmi eseményeinek iro-
dalmon kívüli, tervezett tudományos 
igényű  boncolgatásának elmaradásá-
val, szánalmas színvonalú általános 
vitakultúránk szándékolt fellendíté-
sének halogatásával, a fordításiroda-
lom szérvezetlenségével és ötletszer ű-
ségével és még sok minden mással. 

Ugy gondoljuk, hogy a hiánytémák lis-
tája — a bejáródott tevékenység mellett 
— jó alap a jövő  évi terv összeállításá-
hoz, amelynek az első  negyedévre vo-
natkozó része már a megvalósulás út-
ján van, de további részleteiben a kö-
vetkező' tanácsülés napirendjére java-
soljuk. 

Újvidék, 1986. december 12. 

Sa 42 . bijenala u Veneciji 
Umetnost i nauka 
S1ike identiteta 
Predimenzionirani čin 

Književnost 
U jednoj drugoj sobi 
Stić i сето  onda kada prestanemo putovati 
Pesme 
Nekrolog 
Nekropolzove 
Pesme 
SlutnjaI—II 
Smaknuće u proleće 
Vizualne pesme 
Dvadesetprvi red 
Magija 
Pesme 

Publicistika 
Srećan rođendan, Merlin! 
Misaoni mediji na raskršću . 
Estetika nestajanja (intervju sa Polom 
Viriliom) 
Oružje i politika 
Vrednosti u današnjem društvu 

Strip 
Pantokrator pentagram 
Kocke zvezdanog neba (studija  0 stripu) 

Kritika 
Nova umetnost sedamdesetih... 
Apropo: Ас  
Jedan neobi čan muzičar(portret 
Nenkeroua) 
Marksistička analiza feminizma 
Sentkuti piše studije 

Izveštaj o radu Izdavačkog saveta 
Javni nastupi Redakcije u II. polovini 1986: godine 
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