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Korunk ifjúságán ak egyik legjellemzőbb vonása, hogy m indinkább tanulóifjúsággá
válik. A fejlett ipari országokban a kötelező iskolai oktatás időszaka elhúzódik a
17—18. életévig. A tudományos-technikai forradalom , s a vele összefonódó társa
dalmi forradalom m agával hozta a fiatal nemzedék közép- és fdJsőfokú oktatá
sának forradalm i fejlődését is. Az utóbbi két évben tartom ányunkban az általános
iskolát befejező diákok 85 illetve 96 százaléka továbbtanul, a középiskolát végzett
diákoknak pedig 20—30 százaléka iratkozik be valam elyik főiskolára illetve egye
temre. Ez utóbbiak 23—25 éves korukig élik a diákok életm ódját. De a diákélet
mód egy (mind hosszabb) időszakaszban azoknak is osztályrésze, akikből szak
munkás, illetve alkalm azott lesz. E m iatt vizsgáltuk az ifjú ság nagy tömegén belül
először a diákok egyik csoportjának, az egyetemi hallgatóknak az életm ódját, e
fiatalok hierarchikus rendbe szervezett tevékenysógsorát. Mennyire változatosak
e hasonló feltételek között élő fiatalok tevékenységformái, milyen mértékben egy
ségesítik életm ódjukat a sajátos társadalm i feltételek, a hallgatók értékorientá
ciói, vagy egyéni pszichikai sajátosságai?
Társadalm ilag determinált m ár m aga az is., hagy milyen társadalm i rétegekben él
erősebben a becsvágy, hogy gyerekeiket egyetemre küldjék. Az egyetemisták élet
m ódjának fontos tényezője (javarészt ösztöndíj- és kölcsönpolitikánk által megha
tározott) anyagi helyzetük, a választott tanszék, tanulmányi előmenetelük, sokban
egyéni hajlam októl is függő műveltségi csoportszintjük, de eltérés mutatkozik a
fiúk és a lányok életm ódjában is. Adataink feldolgozásában tehát főképpen ezeket
a tényezőket kell figyelnünk.
Vizsgálatunk céljai:
1. Megállapítani az egyes tevékenységcsoportokra fordított időtartam egy főre
jutó átlagát és az átlagtól való eltéréseket, valam int az egyes tevékenységcsoportok
összefüggéseit, vagyis az életmód objektív struktúráját.
2. Konkrét ismereteket szerezni az egyes tevékenységek tartalm i igényei és a
tényleges m agatartás kölosönviiszonyáról, különös tekintettel a két vezető tevé
kenységre: a tanulásra és a szabad időre. Foglalkozni az igények m egvalósulásának
mértékével.
3. Felderíteni az interperszonális mező bizonyos jellegzetességeit: a baráti társa
ságok és egyéb társas kapcsolatok, a szülőkkel való kapcsolat jellegét és jelentő
ségét, a társtalanság és a m agányosság megnyilvánulásait.
4. Képet alkotni arról, hogy az egyetem és a nagyváros nálunk milyen hatást gya
korol az egyetemistáik életvitelére, szükségletéinek kialakítására.
Hipotézisek:
1. A különböző egyetemek (karok) és évfolyamok a hallgatók elé különböző menynyiségi és minőségi tanulmányi követelményeket állítanák, ezek döntően befolyá
solják az illető egyén vagy csoport mindennapi tevékenységrendszerének alakulá
sát. Feltételezzük, hogy a tanulással túlterhelt egyetemistáik egyformán takaríta
nak meg időt egyéb tevékenységeikből.
2. A személyi és élettani szükségletek kielégítése elsősorban biológiai jellegű. Ezért
ezek időtartam ában személyenként nincsen nagy eltérés.
3. Az egyetemi hallgatókat nagyfokú önállóságra kényszeríti, hogy többségük ott
honától távol él. A felnőtté válás e szakaszában a legnagyobb tám aszt m ost m ár
nem a szülőktől (vagy esetleg mástól), hanem a korosztályukbeli fiataloktól vár
ják. A kisébb-nagyobb baráti körök különböző form áinak ápolására az egyetemis
ták szabad idejüknek lényegesen nagyobb részét szentelik, mint a többi fiatalok.
A felm érést két szalkaszban, 1974 decemberében és 1975 m árcius-áprilisában bo
nyolítottuk le. Az életmódvizsgálat bevált vizsgálati módszere, a heti időmérleg
segítségével 150 vizsgálati alanyunk 168—168 órájáról kaptunk képet. Ez a mód
szer azonban önm agában véve nem szavatolhatja, hogy teljes képet kapjunk a
hallgatók életfelfogásáról, igényeiről. Ezért a tevékenységstruktúra tartalm ának
teljesebb megismeréséhez egyrészt a tevékenységék részletesebb jellemzését, m ás
részt külön kérdőívet hívtunk segítségül. E két m ódszer ilyen kombinációban egy
m ás kontroli-módszerei.
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150 tagú mintaegységünk (a vajdasági m agyar egyetem isták mintegy 10%-a) kikér
dezésére gyakorlatilag egy-egy magyar nyelvű egyetemi előadás állt rendelkezé
sünkre: a hallgatók a helyszínen (esetleg az utasítás alap ján otthon, az időmér
leggel együtt) töltötték ki a kérdőívet. Em lítésre méltó, hogy egyetlen hallgató
akadt, aki kerék perec m egtagadta közreműködését — mintaegységünk kiválasz
tásához azonban 315 kérdőívet és időmérleget kellett szétosztanunk, tehát 165-en
nem adták vissza vagy nem töltötték ki elfogadhaitóan mindkét adatforrást. A köz
reműködők egy része is napi egy-ikét órát nem jelölt az időmérlegben. Ez megne
hezítette az adatok feldolgozását, csorbította eredményeink hitelességét. Többen
nem jelölték a beiktatott melléktevékenységeket, így ezékről sem tudunk teljes
képet adni. Mint a bevezetőben mondottuk, mintaegységünk kiválasztása is némi
leg kifogásolható; mintánk az egyetemisták esetében tükrözi legkevésbé híven azt
a sokaságot, melynek része. Mintánkban túl sok az elsőéves hallgató (59%). Ment
ségünkre szolgáljon, hogy amíg az adatfelvétel idején, az 1974/75-ös tanéviben az
elsőéves majgyar hallgatók létszám a 614 volt (a beiratkozottak 14%-a), az 1973/74-es
iskolaévben csupán 452 (1(2,5%), az 1972/73-as tanévben pedig 386 (11,1%) volt ma
gyar nemzetiségű. Mintaegységünk továbbá szervezési és anyagi nehézségek folytán nem tükrözi híven a hallgatók karonkénti m egoszlását.
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1. táblázat:
a
mintaegység
összetétele és átlagosztály
zatai

* Az 1973/74-es tanévben az
újvidéki
egyetem rendes
tanulóinak átlagosztályzata
7,26 volt.

2. táblázat:
m intaegységünk
korosztályai

Az újvidéki egyetem különböző karainak az 1974/75-ös tanévben 11 825 rendes hall
gatója volt. Közülük 1648 (12,8%) magyar nemzetiségű. A legutóbbi népszámlálás
adatai szerint tartom ányunkban a 14—21 éves fiatalok létszámához viszonyítva az
egyetemisták 2,57%-ot tesznek ki. A magyar nemzetiségűek a megfelelő létszám
1,74 %-át képezik.1 A magyar nemzetiségű egyetemisták egy része a tartom ány
határain kívül folytató a tanulmányait. Résziben Jugoszlávia többi egyetemein, elsősoriban a belgrádin és a zágrábin, jelentős számban pedig (mintegy 200—300-a-n)
Magyarországon tanulnak. De ezdknek a beszámítása alig módosítana a magyar
nemzetiségű egyetemisták kedvezőtlen százalékarányán.
Felmerülésünkbe az újvidéki egyetem hallgatóin kívül bevontuk a belgrádi egyetem néhány hallgatóját is (az alanyok kb. tíz százaléka). Ennek az egyetemnek az
1973/74-es tanévben 578 magyar fiatal volt rendes (és rendkívüli) hallgatója.2
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Világviszonylatban is előkelő helyet foglalunk el az egyetemi hallgatók és az össz
lakosság arányát tekintve. Sajnos hátul kullogunk, ami az oklevél megszerzéséhez
szükséges időt illeti. Az újvidéki qgyetem hallgatóinak átlag még 30 százaléka sem
diplomái időben. A 8 szemeszter Qjvidáken átlag 5,5 évig tart. Az aibszölvensd idő
szak 9 hónapig. Hogy az összsokaságot képviselő vizsgálati alanyaink rontják-e
vagy javítják az átlagot, arról csak egyetemi tanulmányaik befejeztével tudnánk
képet adni. Tény azonban, hogy beiratkozásuk éve alapján megállapítható: közü
lük eddig mindössze négyen veszítettek évet.
Az egyes karok gólyáinak középiskolai átlagosztályzatai között kisebb az eltérés,
mint később az egyetemen. A bölcsészeti kar hallgatóinak átlaga kimagaslóan a
legjobb. Ennek Oka lehet a több tanulás, az anyanyelvű oktatás (harminűhatan, a
megkérdezett bölcsészeik 80 százaléka a magyar nyelvi és irodalmi tanszékre jár
— öten német nyelvet és irodalmat, négyen szertohorvát nyelvet tanulnak), eset
leg a vizsgaikritériumok vagy a könnyebben elsajátítható nélkülözhetetlen alap
tudás. Negyedik csoportunk tagjai 'kettő kivételével (egy filológus és a politikai
tudományok egy hallgatója) természettudományi ágazatot végeznek, éspedig: 15
a technikai karon (9 az elektrotechnikáin, 6 a gépészetin), 14 a technológiai karon
tanul, 13-an vannak a természettudományin (ketten-kettcn a fiziikai, illetve a fizikai-íkémiai és hárman-hárman a kémiai, illetve a biológiai tanszékről, válaimint öten a
matematikáról), hárm an az orvosi karon; egy-egy alanyunk fogorvosnak, állator
vosnak, gyógyszerésznek, bányaipari- illetve építészmérnöknek készül.
Mintánknak 59 százaléka lány, 41 százaléka fiú. Ez a megoszlás nagyjából meg
felel az összsokaságnak. Alanyaink ötven vajdasági helységből verbuválódtak.
Legtöbben vannak a szabadkaiak (18), az újvidékiek (13), a zentaiak (11), báostopolyaiak (10), a zrenjaniniaik (8) és a kanizsaiak (7).
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4. táblázat: a testvérek száma
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személy él egy háztartásban,
az átlagos vajdasági családban
tehát a testvérek szám a 1,1
körül lehet.

Jelentős eltérés m utatkozik a tartom ányi statisztika és a mi kim utatásunk között.
Alanyainknak, tehát feltehetőleg a vajdasági magyar egyetemi hallgatóknak álta
lában, jóval nagyobb hányada származik munkás családból, mint a többiekndk.
A 104 testvér közül 48 általános vagy középiskolai tanuló, 18 egyetemi hallgató,
14 középiskolát, 12 főiskolát vagy egyétemet végzett. Tízen munkások, egy ház
tartásbeli. Látható, hogy ezek a szülők gyerekeikét a továbbtanulás felé irányí
tották: a szülők jelentős része maga is rendelkezik közép- vagy főiskolával illet
ve egyetemmel, sokuknak pedig egyetlen gyermekük iskoláztatásáról kell gon
doskodni.

Egyetemi tanulmányaik ideije alatt harmincegyen szüleiknél, heten rokonaiknál,
százegyen albérletben, egy saját lakásában, négyen egyetemista kollégiumban és
hatan egyéb helyen laknak. Vajdaság egyetemi kollégiumaiban (Újvidéken, Sza
badkán és Zrenijaninban) összesen 2976 férőhely van, tehát miniden negyedük hall
gatónak ju t hely. Azok közül, akik otthonról járnak naponta az egyetemre, tízen
30 km-nól távolabbra utaznak. Mivel aiz egyetemisták 67 százaléka albérletben
él, érdemes külön foglalkoznunk az ő lakáskörülményeikkel. Leírásuk^ alapján
nagyon jó lakáskörülményeknek vettük a különbejárató, »otthonos« szobákat, für
dőszoba- valamint telefon- és/vagy konyhahasználáttal. Jónak m inősítettük a für
dőszobás lakásokat, amelyék kevésbé otthonosak. Tűrhetőnek a küllönbejárat,
fürdőszobahasználat nélküli szobákat, vízihasználaittal, amelyek valamilyen szem
pontból kifogásolhatók. Rossz 1akáskörülmények: nedves szobák, zaj és más za
varó körülmények.
Mint látható, az egyetemiistákra határozottan jellemző, hogy ketten Iáknak együtt.
Lakáskörülmény eiik eléggé különbözőek, habár a legtöbben jó lakás körül mén yok
között élnek. Annyi bizonyos, minél többen laknak egy szobában, annál rosszab
bak lakáskörülményeik, és fordítva.
Napjainkban az egyetértői oktatás mindinkább társadalm i üggyé válik, s ezzel
egyetemben az iskoláztatás anyagi gondjai a szülőkről fokozátosan áttevődnek a
közösségre. Az egyetemisták vállalatoktól, intézményeiktől, de főként az erre a
célra létesített alaptól kapnák anyagi tám ogatást ösztöndíj, gyakrabban tanul
mányi kölcsön formájában. (Ez utóbbi visszafizetésétől mentesül, aki idejében
befejezi tanulmányait.) így az egyetemista is fizetéssel rendelkezik, tehát »dolgozónak« számít. Az újvidéki egyetem az 1974/75-ös iskolaévben mindössze 113
hallgatóját ösztöndíjazta. A korábbi három iskolaévben ez a szám mindig 180
felett volt. Jóval többen jutattak községi, vállalati ösztöndíjhoz, számukról azon
ban sajnos nincsenek kimutatásaink. 1974/75-foen tanulmányi kölcsönt a hallga
tók 2,1,5 százaléka kapott. Ez nagyobb az előző évi átlagnál (16,2 °/o) de kisebb
mint 1960/70-ben i(2i6^%) és 1970/71-ben (29,4%).3 Mintaegysógünknek 21 százaléka
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6. táblázat: az egyetemi hallgatók jövedelm ének össze
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részesül ösztöndíjban, 18 százaléka tanulmányi kölasönben. A családi pénztárt
elsejéről-elsejére százötvenük közül csak öten nem terhelik, ugyanakkor 81 egye
tem ista (54 %) kiadásait kizárólag a szülök fedezik. 1975 elején életbe lépett az
egyetemisták életszínvonalát szabályozó önigazgatási egyezmény. Az egyetemista
étkezdékben és kollégiumokban bevezették a gazdasági árakat, a tanulmányi
kölcsönöket pedig kiegyenlítették a minimális személyi jövedelemmel, azzal, hogy
a családi jövedelem egy főre jutó hányadát, esötleg az ösztöndíj összegét leszá
m ítják a minimális személyi jövedelemből. A tanulmányi kölcsön összegét ezen
kívül befolyásolja a tanulmányi előmenetel.
Az egyetemisták kb. 1/3-a pénzének több m int 3/4-ét lakásra és élelemre költi (vala
mivel többet, m int az egyetemista átlagos típusa), de ugyanennyien vannak azok is,
akiik pénzüknek kb. 60 százalékát fordítják állandó kiadásaikra. Amint látható, a
kisebb jövedelműek jövedelmük nagyobb hányadát kénytelenek erre fordítani.
A fennmaradó összeggel szabadon rendelkeznek. Leggyakrabban útiköltségre, mo
zira, színházra, újságokra, folyóiratokra, cigarettára, levélpapírra költik. Kevesen
említettek ruhát, tanszereiket, könyveket. Ezek vásárlása valószínűleg külön alkal
mi kiadást jelenít számúikra. Ellátásuk kiegészül a hazulról hozott élelemmel.
Hiszen a szülői háztól elkerült 119 egyetemista közül 59-en (épp a kis jövedel
műek) minden héten, 41-en kéthetenként hazautaznak. 17-en havanként, hárm an
még ritkábban látogatnak haza. Az időmérlegből kitűnik, hogy 31-en nem étkeznek
rendszeresen. A vizsgált héten huzamosabb ideig naponta kétszer vagy napjában
egyszer ettek, s ez a hét vége felé válik egyre gyakoribbá. Kissé soknak tűnik a
fogorvost és az általános orvost felkeresők száma is (12).
De am ikor afelől érdeklődtünk, hogy m eg vannak-e elégedve a rendelkezésükre
álló pénzzel, csak 41-en »mertek« határozott nem et .mondani. A továbbiakban meg
kérdeztük, hogy ha több pénzük lenne, m ire költenék. I tt m á r 1 15-üknek akadt
mondanivalója. Habár nem szabály, hogy aki m eg van elégedve a rendelkezésére
álló pénzzel, annak eleve tne lehetne elképzelése arról, hogy Imire költene még,
nyelvük megoldódása latens szükségletről tanúskodik. Felsorolásukban legtöbb
ször (80 alkalom m al) a könyvvásárlás fordu lt elő, öltözködésre 44-en fordítaná
nak több pénzt, 23-an em lítették a z utazást, 21-en a szórakozást, húszán lem ezt
vennének, de több ízben szerepeltek a listán a z élelem, \az 'újságok, a folyóira
tok, a mozi, a színház, a. tanszerek stb. 1S zem élygépkocsi vagy ház fisak két-két
alany vágyálma; hatan, ha tö b b pénzzel rendelkeznének, takarékba helyeznék.

A szocialista társadalom ban a dolgozók javadalmazása a végzett munka alapján
történik. A javadaimazásnalk a képesítés, ha legfontosabb is, de csak egyik té
nyezője. A felsőoktatásra szánt anyagi eszközöknek az a céljuk, hogy lehetőséget
nyújtsanak a továbbtanulásra azoknak, akiknek erre tehetségük és kedvük van.

7. táblázat: az egyetemi hall
gatók állandó kiadásainak
részaránya anyagi helyzetük
függvényében
jövedelem állandó kiadások
(dinár)
(lakás és élelem)
részaránya ("U
50-70 71-80 81-100
600—1000 14
16
16
46
1001—1200 9
10
27
1201—2000 11
27
összesen

34

35

31

100

Az egyetemi oklevél nem lehet öncélú. Nem kiváltságokat biztosít, hamem arra
kötelezi őket, hogy tudásukat munkahelyükön megfelelően kamatoztassák. Ala
nyainktól igen heterogén válaszokat kaptunk, az iránt érdeklődve, miért válasz
tották a továbbtanulást. Többen egynél több tényezőt említettek. Legtöbbjük
azért tanul, mert szereti leendő hivatását (96). A második helyre 34 szavazattal
a nagyobb munkahelyi önállóság került, míg 28-an magasabb fizetésért, nyolcán
nagyobb tekintélyért és hátán a szülők óhajára választották a továbbtanulást.
További 26 tényezőt soroltak fel, például: »jobb életkörülményekért*, »véletlenül«,
»:nem akartam katonának menni«, »hogy könnyebben elhelyezkedhessak«, »ahová
szerettem volna iratkozni, nem vettek fel«, »mert költő leszék«, >xmeít Koncz Zsu
zsa is jogot végzett« stb.
Alanyaink arra is válaszoltak, mii a vonzó és jó, illetve a visszataszító és rossz
az egyetemista státusában. Az alábbiakban teljes egészében közöljük egy másod
éves hallgató véleményét:
Vonzó és jó
1. Az em ber megtanulja azt, hogy m indenről magának kell gondoskodnia, megtanul önállóan élni.
2. A legtöbb kar ^lehetőséget nyújt* a hallgatóknak arra, hogy m egszokják a lehető legrosszabb
körülmények között fo lyó szellem i munkát: felkészíti őket arra, hogy m inél kevesebb csalódás érje
őket az életben (m ottó: ennél úgyis csak job b lehet).
3. Minden egyetem i közösség egy kis Jugoszlávia, íg y m egtanuljuk értékelni minden népünk és
nemzetiségünk tagjait, és a legkülönbözőbb gátlásokat és előítéleteket kényszerülünk elvetni, leküzdeni.
4. Elm életileg nagyszerű az a lehetőség, hogy mindenki a saját útján, érdeklődéséhez és képességei
hez mérten hatoljon be a tudományokba. (Kár, hogy nincs kifejező m agyar szavunk a »studín>zni«
igére!) (Ennek a gondolatnak a folytatását lásd a »visszataszító és rossz« rovatban!)
5. Értékelni kell azt a törekvést, hogy a magas szintű kulturális rendezvényeket hozzáférhetővé tegyék
az egyetemisták számára: leszállított árú színházjegyek, az Egyetem ista Kultúrközpont rendez
vényei stb . . .
Visszataszító és rossz
1. A társadalom általában hajlamos azt tartani, hogy az egyetem isták az egyik legkiváltságosabb hely
zetben lévő réteg (az ifjúság körében pedig hogy az is), sőt néha a végletekbe menően azt állítják,
hogy »ingyenélő, semmittevő,. passzív« réteg vagyunk. Ez valóban igaz is az ún. örökös akadémiai
polgárainkra. De nézzük m eg egyszer a dolgok másik oldalát is!
a) Az egyetemistának állítóla g végtelen sok szabadideje v a n . . . H át az egyetemi tanulmányok ter
mészetéből következik, hogy annak, aki tökéletes (vagy m egközelítőleg tökéletes) munkára törekszik,
annak egyáltalán nincs szabadideje. A nap m ind a 24 órájára jutna tanulnivaló . . . Igaz, hogy az
egyetemi óraszám nem éri el a heti munkaórák számát, de egy munkaviszonyban lévő fiatal, ha
ledolgozta napi munkaidejét, akkor teljesen szabad. Az egyetem ista számára ekkor m ég m egerőltetőbb munka következik.
b) Egyetemistának kétségbevonhatatlanul nagyobb lehetősége van a művelődésre. Igaz. Él is ezekkel
a lehetőségekkel, ha: 1. sikerül meggyőznie magát, hogy mára m ár eleget taniult; 2. maradt m ég rá
pénze. Sajnos az is tény, hogy jó v a l nagyobb igényei is vannak ilyen téren, m int más rétegeknek.
c) Divatos álláspont: A z egyetem isták is viseljék a gazdasági nehézségek és iskoláztatásuk költségének
terhét.
Íg y is kell lennie! De: a belgrádi egyetemi étterm ekben ok tób er 1-én 3 dinárról 8,5 dinárra ment
fe l az ebéd ára, a vacsoráé ugyanilyen arányban, az egyetem ista otthonokban a lakbér havi 70
dinárról 270-re em elkedett. Januar elsejétől az eddig 37,50-be kerülő busz-bérlet megszűnik és m in
den út 1 dinárba kerül m ajd. Egyes fórum ok meg akarták magyarázni, hogy mindez kizárólag a
m i érdekünkben történik (például Képes Ifjú ság). Nevetséges: az étel ugyanolyan rossz és egyhangú,
az otthonok ugyanolyan piszkosak, és a GSP buszain csak nagyobb a tolakodás és csak több időt
elveszítünk, m ert kevesebbet utazunk haza órák között. Ugyanakkor a kölcsönök és ösztöndíjak csak
jelképesen emelkedtek.
d) Kétségtelen, hogy azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik egy fő re eső családi jövedelm e egy
egészen minimális összeggel haladja m eg a határokat, és így sem milyen támogatásban sem része
sülhetnek.
2. A legtöbb karon elviselhetetlenül szervezetlen a munka.
Az ún. »O delenje za studentska pitanja« irodában szinte viszolyogva állnak szóba az egyetem isták
kal; a leglényegesebb kérdésekre sem tud senki válaszolni, vagy aki tudna, »annak az informálás nem
tartozik a hatáskörébe«.
A vizsgarendet leghamarabb két héttel a vizsgaidőszak kezdete előtt jelentetik meg, am ikor a vizsga
bejelentési határidő régen lejárt, így a tervezés teljesen lehetetlen.
3. Az egyetem reform ja évek (ha nem évtizedek) óta fo lyik , eddig sajnos szinte észrevehetetlen ered
ményekkel. Az előző rovatban a 4. alatt em lített elm életi lehetőség egyáltalán nem realizálódik.
A tantervek olyan m erevek, hogy szinte semmilyen lehetőség nem nyílik önálló kezdeményezésre,
hogy tetszés szerinti tantárgyak választásáról ne is beszéljünk.
A világ vezető egyetem eire oly jellem ző együttműködés a karok között egyáltalán nem létezik. M in
denfele szakbarbárokat képezünk.
Teljesen idejétm últ az a szervezésmód, hogy számos karon és tanszéken az egyedüli tényező, amely
az osztályzatról dönt, az az évvégi vizsga, m elynek »alkalm ából« a professzor legtöbb esetben elő
ször találkozik az egyetemistával.
4. Egy nyelvi m egjegyzés: az »egyetem i »hallga tó «
m agyar
m egnevezése
találóan
k ifejezi
az
egyetemi m unkaform át a legtöbb tanszéken. Az egyetem reform jával azonban áttérhetnénk más k ife
jezésre is . . .
5. A társadalm i-politikai tevékenység egyáltalán nem kielégítő. A különböző képviseletekbe való kül
döttválasztás így történik: valaki feláll, javasolja a m ellette ülőt, a résztvevők — egy-két jelö ltet
ism erve csak — elfogadják és k é s z . . . A végén az évfolyam on lévők 90 %-ának fogalm a sincs a
küldöttségek összetételéről, és hogy azok m it és hol csinálnak.
A SZISZ új alapszervezeteinek m egalakításáról pl. semmilyen inform áció nem látott napvilágot (H a
bar »beszélik«, hogy valam i történik ilyen téren.)

A többi egyetemista eléggé »éretlen« választ adott e kérdésre. A fenti hozzászó
lás, ha egyes tételeiben nem is fedi (vagy nem teljesen fedi) a valóságot, mégis
rámutat néhány igen jelentős problémára. A többi válaszból érződik, hogy a
középiskolából való kikerülés, az új környezet, a független élet, az egyetemi ok
tatás nyújtotta szabadság (»nem kell mindennap izgülnun!k« — vallották tizen
hatan), új emberek megismerése, új barátok keresése tetsznik ezeknek a fiatalok
nak; Jelentős részüket (1/6-ukat) vonzzák a tanulás, szakmai fejlődés és a műve
lődés lehetőségei.

De tálán ugyanennyien utaltak ennek a fonákjára, \a tananyag (mennyiségét fel
panaszolva. A későbbiekben, az időm érleg részletes feldolgozása alkalmával kité
rünk m ajd arra, hogy közülük k i m ennyit tanul. Különbséget \kell azonban fe n 
nünk a hallgatók évközbeni folyamatos tanulása és a vizsgaidőszakban k ifejtett
tanulás között. Az előbbi rendszertelensége miatt, a m it egyetemi oktatásunk héza
gai tesznek lehetővé, a vizsgaidőszakok tanulási hajrája gyakran okoz pszichi
kai kimerültséget. Esetünkben csak <tizenketten állították \azt, hogy a tanulás
következményeként soha nem éreznek sem milyen pszichikai nyomást. Tizenné
gyen néha éreznek, további kilencvenhatuk éppen a vizsgaidőszakokban érez né
ha ilyen megterhelést, m íg tizenegyen a vizsgaidőszakban állandóan pszichikai
feszültséget éreznek. További húsz hallgató nagyon gyakori, ftárom pedig állan
dó jellegű pszichikai megterheltségre panaszkodott. H abár ez lehet túlzás ( hiszen
alanyaink között sok elsőéves hallgató van, akiknek nagy része nem vizsgázott
még, de m áris a vizsgák réme lebeg előtte), mégis érzékeltetheti, hogy lélektani
szempontból m it jelent a vizsga a vizsgázók számára.

Az egyetemi évek buktatóiként említették még az anyagi problémákat, a menzai
étkezést, a rossz tanrendet, a kedvezőtlen oktatási feltételeket (hiányos szertári
felszerelés, a tanárak, tanársegédek szakmai tudásának fogyatékosságai), de töb
ben említették az anyanyelvű oktatás hiányát is.

Az egyetemi hallgatók életmódja az időmérleg tükrében

Időmérlegünk alkalmazásának az voltt a célja, hogy felállítsuk az életmód szer
kezeti modelljét. Az életmód komplex szerkezeti modelljének megkonstruálása a
fő- (és részben a mellé k-)tevékenységekre fordított időtartam, a tevékenységek
gyakorisága és a tevékenységekben résztvevők száma alapján történne. A fent
említett minden egyes mutatót a kézi számítás következtében nem tudtuk min
den tevékenységcsoportnál figyelembe venni. Az időmérlegen feltüntetett tizenöt
és a hallgatók által bejegyzett tizenhárom tevékenységet az alábbi módon cso
portosítottuk.
1. Tanulmányi tevékenységek. Ezen a tevékenységcsoporton az egyetemen (tehát
az előadásokon és a gyakorlatokon) töltött és általában a tanulásra fordított időt
értjük. Az időmérlegben az »egyetem« és a »tanuilás« bejegyzésekkel jelöltük. (A
bevezetőben e tevékenységcsoportot a kötelességszerű tevékenységekkel együtt
mint muníka- és ezzel kapcsolatos elfoglaltságokat említettük.)

A. diagram

2. É lettani és személyi szükségletek kielégítése. Ezt a tevékenységcsoportot az
alvásra, a tisztálkodásra és az étkezésre, tálát a biológiai létfenntartásra fordított
idő alkotja.

C. diagram

3. Kötelességszerű tevékenységek. Ide soroltuk azokat a tevékenységeket, amelyelk többé-kevésbé elengedhetetlenül előfordulnak az egyén mindennapi életéiben.
Az időmérlegben két ilyen tevékenységet jelöltünk, a »házimunkát« és a » közle
kedést*, vizsgálati alanyaink e rövid listát a következőkkel bővítették: bevásár
lás, orvosi vizsgálat, ruhapróba, ügyes-bajos dolgok elintézése, csomagolás stb.

D. diagram

B. diagram

4. Szabadidei tevékenységek.
Az időmérlegben a tevékenységek helyszínét nem vettük figyelembe. Utólag ész
leltük, hogy ennek feltüntetése nem jelentős az eredmények értékelése szempont
jából. Ezért kutatástank további szakaszaiban is figyelmen kívül hagyjuk ezt a
tényezőt.
Egyetemistákról lévén szó, két tevékenységcsoport döntően befolyásolja az élet
mód szerkezeti modelljének kialakítását. Ezek a fiatalok vezető tevékenységei —
itt a tanulmányi és a szabadidei tevékenységek. A vezető tevékenységekre for
dított idő résizletes elemzése nemcsak az életmód külső kereteire, hanem annak
szubjektív eleméire, az egyén életviteliére is fényt derít. Az egyén pszidhoszociális,
kulturális (és egész emberi) lényének alakulásában mindkét tevékenységcsoport
nak fontos szerep jut. Az egyénre nézve káros, ha bármelyikük javára megbom
lik optimális egyensúlyuk.

Az időbeosztás altípusai

A négy tevékenységcsoport diagramját összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy
legkisöbb eltérések az élettani és személyi szükségletek százalékarányában van
nak — ezeknek nyilván létezik egy alig változó és változtatható optimális idő
tartama. Nem mutatkoznak nagy ingadozások a kötelezettségek diagramjában
sem — legalábbis viszonylag, hiszen itt jóval kisebb időegységekről van szó. A sza
badadéi és a tanulmányi tevékenységek diagramjainak ellenben nagyobb az am
plitúdójuk. S emellett mintha egymás tükörképei lennének. (Minit később látni
fogjuk, az időbeosztás egyes típusainak összehasonlítása világosan mutatja azt
a tendenciát hogy e két vezető tevékenységcsoport összidaje megállapodjon egy
alsó határon: kb. 44 °/o-on. E határ megközelítésével csak belső arányeltolódások
következhetnek be a két-két tevékenységcsoporton belül.) Nyilván e tevékenység
csoportok — s egyetemistákról lóvén szó, főképp a tanulás — a mérvadó az idő
beosztás típusainak meghatározásában.
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Az időbeosztás három altípusa világosan elkülönül a diagramokon. Ezeket külön
iis megvizsgáljuk.
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1. altípus: akik elhanyagolják magukat

50-

50-1

Kilencen vannak: két lány, hét fiú. Négyen a természettudományi karról, kettenikettem a bölcsészetiről és a közgazdaságiról, egy joghallgató, öten első-, hárman
másodévesek, egy harmadéves. Élettani és személyi szükségleteikre (alvás, étke
zés, tisztálkodás) idejüknek csupán 26—36%-át fordítják (az átlag 42%). Ilymódon megtakarított kb. heti 14 órájukat elsősorban az átlagosnál több tanulásra
és kötelességszerű tevékenységeikre fordítják, szalbad idejük elenyésző részben
növdkedik. Vein azonban 'köztük (kivételesen sok ás kivétélesen kevés szabad idő
vel rendelkező, illetve hihetetlenül sokait és gyalázatosam kévését tanuló is. Ez a
(ráadásul kis létszámú) altípus tehát nem homogén, s így látszólagos.
I
2. altípus: a leleményesek

J.3,8

l"

40

135,5
30H

</)
20-1

Kötelezettségeiket 2.1-en (4 lány és 17 fiú) gyorsan lerázzák magúikról: az átla
gos heti 16,8 órának még a féle is bőven elég számúikra. E típusban hat bölcsész,
íkét közgazdász, három jogász és tíz termószetiszakos íkerült. Közülük tizenegyen
elsőévesek. Feltételeztük, hogy szülőhelyükön tanuló egykék, akiket nem terhel
annyi halaszthatatlan kötelesség. Elvárásunlk nem igazolódott be: már az is elő
legezte e£t, hogy szabad idéjük jelentéktelen mértékben emelkedik az átlagos
fölé. Kiderült, hogy javarészük értelmiségi családból származnak, s a többiek is
főképp szakképzett munkások gyermekei. Nem tudná, elegét tesznék^ ténylege
sen kötelezettségeiknek. Megtakarított idegüket azonban elsősorban tanulásra for
dítják. Ebből ítélve arra haijíiuink, hogy céltudatos családi szocializáció által ki
fejlesztett leleményességüknek tulajdonítsuk kötelezettségeik kis számarányát. Feltehdtően valamely más tevékenységükkel egy füst alatt végzik el őket.
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3. altípus: a lógósok

Átlagos egyetemiistániknaik heti harminchét óra szabad idője van. Hat bölcsésznek,
öt közgazdásznak, két joghallgatónak és egy műépítésznek (3 lány és 15 fiú) át
lagosan 22 órával több. Öten első-, ketiten másod-, hatan harmadéveseik és egy
negyedéves. Az elsősök tanulmányi átlaga elég alacsony (3,6), a többieké elég
magas (8,1). Az előadásoknak és a gyakorlatoknak átlag 64 %-át látogatták a vizs
gált héten. A kötelezettségeikre fordított idő tekintetében megfelelnek aiz átlag
nak, de nem sok gondot fordítanák magukra (alig valamivel többet, mint első
altípusunk tagjai), tanulásra meg éppen feleannyit, mint egy átlagos egyetemista.
Egyetlen személy van közöttük, aki többet tanul az átlagosnál.
Három altípusunk összetételében meglqpő hasonlóságot fedezhetünk fel: har
mincnyolcuk közül huszonkilencen fiúk. Azt jélentené ez, hogy valamilyen tekin
tetben kivételesek főiképpen a fiúk?

Az időbeosztás típusai

Az időbeosztás típusainak meghatározásához a tanulmányi tevékenységek diagram
ját vettük alapul. A tanulásra szánt idő görbéjének jód kivehető ívszakaszai alap
ján öt nagyjából egyenlő létszámú csoportra tagoltuk mintaegységünket.
8.
táblázat: az időbeosztás
típusai (v. ö. az 1. táblázat
tal)

T ÍP U S O K
3.

4.

5.

összesen/
/ átlag

ideális
típus

6

27
33
12
5
5
11

10
23
33
18
9
3
3

15
16
31
7
16
5
3

62
88
150
45
31
22
52

12
15
27
6
2
6
13

18
2
6
2

18
5
6
3

17
5
9
2

18
7
6
1

88
26
27
9

16
3
5
3

4,1
6,9
77
5

4,1
7.7
78
5

4,2
8,1
84
11

4,2
7,9
43
0

4,2
7,8
81
5

4,2
7,8
81
8

1.

2.

fiú k létszáma
lányok létszáma
összesen
bölcsészeti kar
közgazdasági kar
jogtudom ányi kar
term észettudom ányi kar

15
10
25
4
1
3
17

16
12
28
4
1
5
18

I. évfolyam
I I . évfolyam
I I I . évfolyam
IV . évfolyam

17
7
0
1

középiskolai átlagosztályzat
egyetem i átlagosztályzat
óralátogatás (°/o)
óralátogatás 100%

4,6
8,1
83
5

V)

z>

Q.
<

oi

Az egyes karok olyan rendszerű tipizálásával, hogy a megfelelő kar hallgatói 5,
4, 3, 2, 1 pontot kapnak aszerint, hogy az 1., 2., 3., 4. vagy 5. típusba kerülték,
megkapjuk az egyes karok domináns típusát — az erősen vegyes összetételű 3.
típus kivételével ez a tipizálás megfelel a hallgatók karonkénti számszerű meg
oszlásának.
Az 1. és a 2. típus,, a legtöbbet tanulók túlnyomórészt a természettudományi ka
róik hallgatói, többségükben fiúk. Amennyivel kevesebb időt fordítanak tanulásra
a 2. típusba tartozók, annyival kisebb hányadát látogatják az élőadásoknak, s
ugyanilyen arányban nő a szalbad idejük. Amíg azonban amazok (a 4. csoporttal
egyetemben) a legmagasabb átlagosztályzatokat tudhatják magúkénak, a 2. típus
átlagosztályzatai messze a legalacsonyabbak. Az 1. asqport tagjai közül igen ke
vesen származnak munkás- vagy földműves családból. A 2. csoportban vannak
legtöbben azok, akiknek szülei alkalmazottak, értélmisógielk (főképpen tanügyi
munkások).
A 3. és 4. csoport agy szempontból feltűnően egységes: 50 lánnyal szemben mind
össze 16 fiú alkotja e két csoportot. A 3. csoportban a lányok létszáma 4,5^szerese
a fiúkénak. Korábbi megjegyzésünket kiegészítve azzal a megfigyeléssel, hogy a

Az egyes karok domináns tí
pusa: természettudományi: 1.
és 2. típus; bölcsészeti: 4. tí
pus; közgazdasági: 5. típus;
jogtudom ányi: »3.« típus.
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vagy ennél több barátnője van. A lányok 15 százalékának, a fiúk 24 százalékának
van egy barátnője. Legtöbb fiúnak hétnél több. A lányokra jellemző, hogy 2—4
(32 százalékuknak kettő, és 31 százalékuknak három-négy) barátnőjük van.
Alanyaink 10 százalékának nincsen egy barátja sem. Túlnyomórészt a lányoknak,
hiszen csak egy fiúnak nincs barátja. Egy lánynak nincsen sem barátja, sem
barátnője. A lányok általában nemcsalk kevesebb barátnőt, hanem kevesebb ba
rátot is tartanak, mint a fiúk. 30—30 százalékuknak qgy illetve két-ihárom barátja
van. A fiúk 30 százalékának hét vagy annál több, 37 százalékuknak pedig három-hat és mindössze 14 százalékuknak egy.
együtt lányok fiúk

találkoznak
együtt
laknak
naponta
hetente
többször
hetente
egyszer
alkalmilag

21%
19%

17%
22%

27%
15%

18%

16%

21%

18%
24%

17%
28%

19%
18%

100%

100%

100%

A fiúk baráti kapcsolatai szorosabbak. Ezt mutatja a szórakozás jellegű találko
zások gyakorisága is.
A fiúk többnyire együtt laknak, a lányoknál a (gyakori) alkalmi találkozások ju
tottak túlsúlyba. A fiúk heti egyszeri-többszöri találkozásai feltehetőleg az állan
dó lakhelyükön lévő baráti társaságokra vonatkoznak. Ilyen jellegű találkozásai
a lányok klisebb hányadának vannak.

í

Társaságkedvelők tehát és — barátkozók. A barátság jelientőségét egymás problé
máinak bizalmas magtángyalásában, az örömök és goodok megosztásában, a ta
pasztalatcserében, a kölcsönös és őszinte segítségnyújtásiban, a megértésben, a kö
zös tanulásban, szórakozásiban látják. Barátjukhoz fordulnák legelőször. A ba
rátság szellemi kapcsolatot jelent számukra, hangsúlyozzák a közös világnézet
fontosságát. Jellemző, hogy elvárásaikat másodlagosaknak tartják a kölcsönös se
gítséghez, a bizalomhoz, az őszinteséghez képest.
Udvarlás (heti 5 óra, 13,5 %). Nemenként és típusonként szembetűnő eltérések
mutatkoznak e téren. 42 lány és 41 fiú udvarol, vagyis a lányok 47, a fiúk 67 szá- 3
zaláka. Ezzel különösen a sokat tanuló lányok nam foglalkoznak: az 1. típusból
mindössze ketten, a 2.-ból öten jelölték. Az 5. típus e tevékenységre az átlagosnál
jóval több időt fordít — háromnegyed részük uidvarol.
Az udvarlás és a társasélet nyilvánvalóan ellentétes irányú összetevői az egyete
misták szabad idejének: a 2. és a 4. típus intenzív társaséletet él, ugyanakkor az
udvarlás szem pontjából épp ezek a típusok maradnak az átlag alatt.
Pihenés, tétlenség (heti 3,5 óra, 9 °/o). A megerőltető munka növeli a passzív idő

töltésre való hajlamot, nyilván azért pihennek viszonylag legtöbbet az 1. tíjpus 4
tagjai. Annál kevesebbet az olyannyira elfoglalt 3. típosbeliek.
E négy szabadidei tevékenységre esik szabad idejük legnagyobb része (67—75%).
A többi szabadidei tevékenységnek e fiatalok lényegesen kevesebb időt szentel
nek, néhány közülük egy hétnél nagyobb időközökben ismétlődik. Jelentőségük
viszont nam elhanyagolható.
S p ort (heti 2 óra, 5,25 %). A lányoknak 38, a fiúiknak 61 százaléka sportolt fel- 5 <mérésünk idején. A fiúk háromszor annyit, mint a lányok. A kérdőív adatai sze
rint azonban 54 százalékuk sportol (tizenhatan versenyszerűen), főképpen a ke
veset tanulók.
M ozi (heti 13 óra, 4,4 %). A fiúk jobban kedvelik a moziba járást. 47 fiú és 32 6

lány járt moziban a tárgyalt héten.
A filmnek fontos szerepe van a fiatalok szórakozási és művelődési életében (a tv
aidás típusai közül is ez a legnépszerűbb), ízlésviláguk kialakításában. Milyen fil
meket kedvelnék?
a kedvelt
m űfajok együtt lányok fiúk
szép
irodalom
képregények:
ismeretterjesztő
kaland
regények
útleírások
művészet
történeti
természettudományi
társadalom 
tudományi
egyéb

40%
3%

43%
2%

34%
4%

12%

11%

13%

12%
11%

9%
11%

14%
10%

7%

11%

5%

7%

4%

12%

5%
3%

6%
2%

4%
5,%

összesen

100%

100%

100%

könyvet
olvas

együtt lányok fiuk

hetente
egynél többet 3%
hetente
egyet
13%
havonkénti
többet
33%
havonként
egyet
29%
háromhavonként
7%
évente 1— 2 13%
évente egyet 1%
soha
1%
összesen

100%

5%

2%

15%

10%

33%

33%

30%

27%

7%
9%
1%
—

—

100%

100%

8%
19%
1%

m űvészfilm
politikai tém ájú
tudományos
kalandfilm
western
dokumentumfilm
rajzfilm
tudományos-fantasztikus
bűnügyi

21%
6%
9%
10%
5%
3%
20%
14%
12%

.

E lfújta a szél
Kabaré
Keresztapa
Z
2001 Odüsszea a világűrben
L őve Story
Dalaim és álmaim
Ryan lánya
A nagy keringő
D oktor Zsivágó
Pink Parii he r-sorozat

(19)
(18)
(13)
(11)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)

A művészfilmek vitték el a pálmát. A felsorolt filmek nem teljes mértékben tük
rözik eset (jórészt kommersz^filmek). 25 hallgatónak nincs kedvenc filmje, 19-en
ötnél többet említettek.
Olvasás (1 óra 22 perc, 3,7 %). Az első és második típushoz tartozók alig olvas- 7 <nak. Az egyetemisták általában véve sem olvasnak valami sokat. Csupán a 4. tí
pus a kivétel (ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy náluk bölcsészeknél az
olvasás maga is inkább része a tanulásnak, mint a többieknél). Többen vannak,
akik a felmérés hetében moziban is voltak és olvastak is (4. típus: 10, 5. típus:
5), mint akik egyik tevékenységre sem fordítottak időt (négyen, illetve hárman).
Életvitelükben a film fontosabb az olvasásnál.
De az olvasást nem a 'film szorította háttérbe, hiszen (alanyaink \több m in t egy
negyede egyik tevékenységre sem fo rd íto tt id őt ia vizsgált héten, egyötödüknek
pedig m indkét tevékenységre ju to tt ideje.

Az olvasás gyakorisága az agyén műveltségi szintjének jellegzetes vonása. Ala
nyaink azon ritka egyének közé tartoznak, akik számára az olvasás nemcsak
kedvtelés, hanem mindennapi munka is, hiszen a tanulás is olva-sás. Bennünket
viszont az érdekelt, hogy olvasnak-e a kötelező irodáimon kívül egyéb könyveket,
és ha igen, mennyit és mit olvaisnak, küket kedvelnek.
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A felmérés hetében 30 százalékuk (53 lány ós 12 fiú) olvasott (heti 1 óra 38 perc,
illetve egy óra). Viszont ha miniden úgy lenne, ahogy a kérdőívben állították,
akkor alanyaink feléinek a felmérés hetében is kellett volna olvasnia. Ha valaki
egész héten nem olvas, hogyan tud havonta több könyvet is elolvasni?
Kedvenc íróik és költőik felsorolása, habár netm teszi lehetővé nemhogy fogé
konyságuk, magosak irodalmi ismereteik feltérképezését sem, mégis valamelyest
jelzi ízlésvilágukat. Már csak azzal is, hogy amíg 19-en nem nevezitek meg írót a
világ- és nyolcán a magyar irodalomból, addig egyharmadiük-egyharmaduk üre
sen hagyta a jugoszláv irodaiknak és a vajdasági magyar irodalom megfelelő ro
vatát. Legutóbbi olvasmányaik felsorolása sem mondhat sokat önmagában vé
ve, mégis némileg kiegészíti a fenti képet. Remarque, Sienkiewiiez, Zi'Miy, Berkesi mellett Passuth, Szilvási, Bronte, Dánniken, Stendhal, Jókai, Babits, Kosz
tolányi, Móricz, Tamásii, Déry, Németh László fordul elő egynél többször, igénye
sebb szépirodalom csaknem kizárólag a bölcsészeknél, náluk is inkább a tan
menetről árulkodva, semmint egyéni ízlésről. A többieknél szórakoztató olvasmá
nyok mellett tankönyvek, esetleg szakkönyvek (íitt fel nem sorolt) címei sora
koznak. De olvasnak Szécsényy-t (!) is, és Német (!) Lászlótól a Fekete vá
rosit (!). A mintegy 130 friss olvasmány között egyetlen egy verseskötet található,
újnalk vehető könyv, vajdasági magyar szerző műve alig néhány (Déry: Képzelt
riport..., Joyce: Ulysses, Sütő: Anyám könnyű álmot ígér, Kertész Ákos: Makra,
Grass: Bádogdob, Bradbury: Kaleidoszkóp, Stepanovic: Usta puma zemlje, Giion:
A virágos katona, Várady: Vagy nam maga az élet a legjobb időtöltés, Miimics
Zsuzsa: Égigérő fák, Brasnyó: Égetni viszik?).
Saját bevallásuk szerint szeretnek olvasni. 80 %-uknak első vagy másodsorban a mű
velődési lehetőségek közül az olvasásra esett a választása. Miért marad távol tényle
ges magatartásuk a deklarált igénytől — felmérésünk csupán felületes bepillantást
tett lehetővé az életmód e szubjektív szférájába. Ugyanakkor, ha nem idealizálták
magukat túlságosan, alanyaink közül meglepően sokan foglalkoznak valamilyen mű
vészeti tevékenységgel i(2o százalékuk ír, 15—(15 százalékuk zenél, rajzol ós fest, fotózik, 11 százalékuk egyéb művészeti tevékenységet folytat). Ez résziben igényeik
•magas szintjét tükrözi, másrészt pedig azt, hogy az agyetemi hallgatók jelentős ré
sze élhet aktívan a kulturális ós művészeti lehetőségekkel. Nem tudjuk, mennyire
tevékenyek, de a hallgatók 17 %-a (fiúk 27 %., lányok 10 °/o) tagja valamilyen szak
körnek, kultúrkörnek, amely szakmai továbbképzését vagy művelődését szolgálja.
Séta (heti 38 perc, 1,75 %). 22 lány ós 9 fiú jegyzett be ilyen tevékenységet —

viszonylag legtöbbet az 1. típusba tartozók.
Színház, művelődés (heti 35 perc, 1,75 %). 22 lány és 12 fiú időmérlegében szere

pel (a 2. típusnál legtöbbször). Az igényesebb műfajokat (drámát, operát, balettet)
főképpen azók igényűik, akik többet járnak színházba, a könnyű műfajokat pe
dig a színházat gyérebben látogatók kedvelik.
Egy átlagos egyetemista kéthetenként jár moziba, színházi előadásokat kéthavonként, hangversenyt évente egyszer (esetleg kétszer) tekint meg, múzeumot
évente kétszer látogat.
A művelődési rendezvények látogatottsága függ a művelődési intézmények mű
sorpolitikájától is. Újvidékről, Szabadkáról és Belgrádról lévén szó, művelődési
lehetőségek tekintetében ezek a fiataílolk igen kedvező körülmények között élnek.
Ám a lehetőségek csak tényleges igény, szükséglet, érdeklődés kereteiként érnek
valamit. Ezeknek a szükségleteknek az alapjait a középiskolában kellett volna
lerakni. De középiskolai nevelésünk a diákoknak csak kisebb részét teszi képessé
arra, hogy a későbbiek során aiz irodalom, a művészetek »fogyasztáivá« váljanak.
Marx vallotta a Feuerbachról szóló téziseiben: » ... a körülményeket az emberek
változtatják meg és a nevelő magát is nevelni kell«.
Társadalmi-politikai aktivitás (10 lány és 14 fiú jelezte). Tekintve, hogy felméré

sünk az aktiv politikai események időszakában zajlott le, (1974. októberében tar
tották meg a VSZISZ XIV. választmányi értekezletét, novemberben pedig a
JSZISZ IX. kongresszusát), kíváncsiak voltunk, mennyire kapcsolódtak be az
egyetemi hallgatók ezekbe a folyamatokba.
Az egyetemi hallgatóknak átlag kb. 30 %-a tagja a Szocialista Ifjúsági Szövetség
nek. Ennek alanyaink sem maradnak alatta. Felmérésünk idején az alapszerveze
tek alakítása még javában folyt, mégis agynegyedük az egyetemen már tagja volt
az alapszervezetekndk, egyötödük pedig tagja szeretett volna lenni (felvételük
valószínűleg szervezési feltételeken múlott). Állandó lakhelyükön valamivel keve
sebben óhajtanák bekapcsolódni a munkába, de az részben érthető is, hiszen
kevesebbet tartózkodnak otthon. Korábban, állandó lakhelyükön jóval nagyobb
arányban kapcsolódtak be (31 ileltve 6 %), egyrészt mert sokan elsőévesek, más
részt a valamikori Ifjúsági Szövetség elavultsága miatt. Jelenleg tizenhármán
tagjai mindkét helyen a Szocialista Ifjúsági Szervezetnek. Közömbös, elutasító
vagy kimondottan elutasító álláspontja a hallgatók 15—16%-ának van. Ténylegesen
a fiúk aktívabbak, míg a lányok nagyobb százaléka szeretne aktivizálódni.
1973-ban a VKSZ soraiban 6616 egyetemi hallgató ós tanuló volt, ez a tagság
5,7 %-át teszi ki (az országos átlag 5,4 % volt). Aiz Újvidéki Egyetem tartományi
székvárosunkban lévő karain 1973-ban 1719 párttag volt (a hallgatók kb. 16 %-a),
97-an (5„7 %-uk) magyar nemzetiségű. 1974->ben létszámuk 2345-re emelkedett,
vagyis a hallgatók 21 %-a leüt párttag. Közülük 201 (8,6 %) magyar.5 Mintánk
megfelel ennek a helyzetképnek. A hallgatók további 35 %-a szeretne a JiKSZ tagja
lenni. Sajnos, 45 %-uknak közömbös vagy elutasító álláspontja van e tekintetben.
Alanyaink jelentéktelen időt fordítanak társasjátékokra (minden csoportban akad
képviselő), levélírásra (a felmérés hetében harmincam jelölték), vallási tevékeny-
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lenni
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számára
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16
2

5
3

11
3

ségekre (hatan), tizenhármán kézimunkáztak főképpen az 5. csoport tagjai (a kér
dőívben 48-an állították, hogy időnként kézimunkáznak).
A hallgatók 70 %-a szokott kirándulni. A kirándulások gyakorisága személyen
ként igen változó. Általában évente tesznek egy nagyobb utat, de kirándulásra
éviközben is tálalnak néhányszor alkalmait. Heten közülük még nem jártak kül
földön. 27—27 százalékuk egy, ültetve három külföldi országban járt, 18 %-uk
kettő, 10 %-uk négy, hat %-uk öt, 11 %ju!k hat vagy több ország határát lépte át.
Legtöbben a szomszédos országokat keresiik fel, Magyarországon 141-en, Olasz
országban 50-en, Romániában 40-en, Ausztriában 39-en, Görögországban 12-en járjártak, NyUgat-iNémetországban 32-en, Csehszlovákiában ló-an, Svájcban 17-en.
Együttvéve 25 országot látogattak meg. Nagy többségük nyári szünidejét külföl
dön vagy a tengerparton tölti.
Összegezés
1. A szabad, idő mennyiségének változása kevéssé befolyásolja egyes tevékenysé
gek azonos vagy ellentétes irányú párhuzamos változását.
2. A hasonló mennyiségű szabad idővel rendelkező csoportok szabad idejének tar
talma között gyakran nagy az eltérés, s ugyanakkor ,a lényegesen különböző
mennyiségű szabadidővel rendelkező rétegeknél gyakran fedezhetünk fel tartal
m i azonosságokat (pl. a 2. és 4. típus között).
3. A szabad idő mennyiségének inagy eltérései nagy ta rtalm i különbségeket m u
tatnak.

Az időbeosztás típusai (kiegészítés)
1.
1. tömegkommunikációs
eszközök
2. társasélet
3. udvarlás
4. pihenés

5. sport
6. mozi
7. olvasás
8. séta
9. színház
10. társadalmi-politikái

aktivitás
szabad idő
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Egy-egy szabadidei tevékenységnek az egyes csoportok időbeosztásában elfoglalt
helye, abszolút és relatív értekei alapján kiegészíthetjük az öt csoportról szerzett
ismereteinket. Számottevő szerepe itt az első négy szaíbadidei tevékenységnek van.
Az első típus tagjai, akik szabad idejük, személyes és élettani szükségleteik rovására
megfeszítetten tanulnak, elég passzívan töltik el szabad idejüket: a társaséletnek,
sportnak, a tömegkommunikációs eszközöknek, de az olvasásnak sem barátai. A ke
vés sikerrel, de sokat tanuló (az előadásokat kerülő) 2. típus éppen a tétlen pihe
nés helyett választja a társasóletet, a rádióhallgatást, tv-nczést, újságolvasást, ugyan
akkor az olvasásnak ők szentelnek legkevesebb időt. Az erősen közepes 3. (leány)osoportot alighanem elfoglaltsága jellemzi, és hogy nerriigen tudnak mit kez
deni szabad idejükkel. Bár létszámukat bizonyos mértékben növelhetik azoik,
akiknek sikerült arányosan beosztani idejüket, kötelességszerű tevékenységeik át
lagosnál nagyobb számaránya és abszolút és relatív értékben egyaránt minimális
passzív időtöltésük, valamint hogy egyetlen domináns szabadideli tevékenységük
sincs, igazolni látszik feltételezésünket. A 4. típus pl. jóval kevesebb fontosságot
tulajdonít az udvarlásnak és a tömegkommunikációs eszközök használatának,
mint a mozinak, olvasásnak, de a pihenésnek, sétának is, és persze, általában
véve a tanulás rovására megnövekedett szabad idejéndk (ugyanakkor az előadá
sok legnagyobb részén részt vesznek és igen jó tanulmányi eredményekkel dicse
kedhetnek). Az 5. típus nemcsak a tanulás szempontjából idegenkedik a szelle
miektől; alsodleiges elfoglaltságuk a sport és az udvarlás, művelődéssel, társadal
mi-politikai aiktivitásioklkial keveset gondolnák, noha szabad idejük majd két és
félszerese az ellső csoporténak. Általában véve úgy tűnik az egyetemi hallgatók
többsége határozottan előnyben részesíti a társas életet, a mozibajárást, a sétát
a sporttal és az olvasással szemben.
Befejezés helyett

Alanyaink a kérdőívben felállították tevékenységeik tényleges és óhajtott rangso
rát. Maguk is úgy vélik, hogy fő foglalatosságuk ténylegesen a tanulás, óhajtott
listájukon is a második. A tevékenységek óhajtott sorrendjében valamivel előbb
re kerül a kirándulás, séta, mint ténylegesen, legerősebb igényük azonban a mű
velődés, amely a tényleges sorrend 4. helyéről az óhajtott sorrend 1. helyére
kerül. 57 %-uk említette, hogy valami gátolja abban, hogy kedve szerinti fogla
latossággal töltse el idejét. Gátló tényezőnek 71 %-.ulk a tanulást, 15%*uk más el
foglaltságait, 7 %-iulk rossz időbeosztását, 4— 4 %-uk külső tényezőket, illetve anya
gi nehézségeit találta.
Elvárásaik és lehetőségeik között viszonylag nem nagy eltérések mutatkoznak,
ezért elsősorban igényeiket kell fejleszteniök, fejlesztenünk, hogy e (m egváltozott
igények válhassanak a körülmények megváltoztatásának elsőszámú tényezőjévé.

Annyit láttunk hogy egy em ber u jja hegyével megérintette a ké
pet a falon. (Mennyi szomorúság e gyengéd merényletben!) Éreztük a
feszültséget a festékréteg ós ujjhegye köizött — közénkcsapott, ós mi
remegtünk az izgalomtól, csalk a következő mozdulatot el ne hibázza!
De számára nem is létezett következő mozdulat, lévén a Ikét moz
dulat egyszerre fogant az agyában, egyszerre kezdődött m eg benne.
Intésére emlékezünk, következő mozdulatára.
Elm osódó alakjára, ahogy a párás tájból visszanéz aiz ittmaradókra. Zavart mosolyára, mintha nem értené, m i távolodunk tőle, vagy ő
hagyott bennünket itt.
Valalki közelebb lépett: tükör ez — m ondta — , nem kép. Ez mit
sem változtat a dolgon.
A királynő a tükör előtt, gyönyörű-kegyetlen mostoha.
És mit m ond a tükör, mit m ond a kép?
Ahogy arcaink mását érintjük — titoíkban, hogy a teremőrök
ne vegyék észre — , m it suttoghat alig hallhatóan?
M ásképpen látni — ez a kifejezés nem a látásra utal, hanem a
gondolkodásra.

Személyi számod tizenegy szám jegyből álló számsor, ahol az első
számjegy mindig nulla. A m ásodik a köztársaságot vagy a tartományt
jelöli. Ez m ár része az alapszámnak. Az alapszám nyolc számjegyű.
M arad tehát még a tizedik és a tizenegyedik számjegy, ezek az ellenőr
ző számok.
Az alapszám első, harmadik, ötödik ós hetedik tagját szorzod ket
tővel, a másodikat, negyediket, hatodikat és nyolcadikat pedig eggyel. A
szorzások eredményeit összeadod, azzal, hogy ha a szorzás eredménye két
számjegyű, aíkkosr a két összetevő számjegy összegét vöszed összetevőnek.
Tíz ós az összeadás eredménye egyeseiket jelölő tagja közötti különb
ség adja a tizedik számjegyet.
M arad m ég az utolsó számjegy, azt pedig így kapjuk: az alapszám
számjegyeit szorozzulk, az elsőt három m al, a m ásodikat kettővel, a har
m adikat héttel, a negyediket hattal, az ötödiket öttel, a hatodikat négy
gyei, a hetedüket három m al ós a nyolcadikat ikettővel. A szorzások ered
ményeit összeadjuk ós osztjuk tizeneggyel. A maradókot kivonjuk tizen
egyből, ez személyi számod utolsó számjegye.
Megjegyzés: ha az osztás eredménye nem adna m aradékot, vagy a
számban három egymást követő számjegy azonos lenne, a számot nem
vesszük figyelembe, elhagyjuk.
Személyi számod a kulcs.
E számot nem cserélheted ki, halálod után nem örökli senki.

vagy
nem
Bemégy vagy sem. Végig a folyosón, hogy becsöngethess. Becsön
getsz, vagy sem: végigmegy a folyosón visszafelé. Vagy ninös, vagy ott
hon van. Ajtót nyit, nem nyit: végig a folyosón visszafelé.
Vagy a küszöbön mosolyog: — Ism erlek, te vagy az, aki hozzám
indult.
Vagy nem.

A m ozdulatok kimondhatatlanul lassúak. A lovas, a délceg hírnök,
soha m eg sem érikezilk, a távolságok valótlanok. Megmagyarázhatatlan,
kit is látunk, ahogy a pecsétes borítékot átadja. Az út p ora kék dolm á
nyán valódi, m egism erjük újra, egy út tapasztalataival gazdagabban.
Senkit sem tarthatunk állandóan a szemünk előtt születésétől haláláig.
Egyazon sebességgel élni valakivel — ritka szerelmi ölelésnél, ritka
kölcsönös kitárulkozásnál, percekig. A királynő feltépi a borítékot, te
kintete a szépírás kacskaringóit követi. Nehezen összpontosít a szavak
értelmére. Csodálkozva pillant a hírnökre: mit keres dolmányának kék
sége, tekinteténeik tüze e szövegkörnyezetben? Mindez hihetetlenül las
san, sokáig, pedig annyi mindent nem is látunk: a hírnököt albérleti
szobájában, m íg az eseményeken tűnődik, asszonya m eg gyermeke az
asztalhoz szólítják.
Az aprólékos leírás m ég jo b b a n lelassítaná az eseményeket.
A királynő inagy sokára a levél végére ér. Válaszolnia kellene, ha
lenne, aki emlékezik arra, hogy választ vár, nem felejtette volna el tel
jesen a levelet, egészében ós részleteiben. Válaszolnia kellene; — sétát
tenni a folyóparton, olvasm ányába mélyedni, a port töröLgetni a kép
keretekről, bárm ilyen m ódon fel kellene idéznie a daliás hírnököt és a
levél tartalmát, véletlenül. S ha valóban felbukkanna emlékezetében
ú jra meg ú jra az üzenet? — nem érne soha a levél végére, ha mégis,
m ár nem is emlékezne, nem tudná, hogy válaszolnia kell.
Vannak persze praktikus, egyszerű m egoldások ós léteznek olyan
.ritmusok, melyek szerint összehangolhatjuk életeinket. De a hírnök
erről, most, mit sem tűid. Meg sem érkezett. V agy a válaszra vár végte
len. Vagy lovagol m ár vissza, hogy soha m eg se érkezzen. Boldogan me
séli családjának kalandjait a megterített asztal mellett. V örösbort tölt
magának. Elábrándozik. Felhúzza m ég az ébresztőórát, betakarja gyer
mekét, mielőtt lefeküdne aludni.

gábor
versei

Levél

kjf-nek
Egy — közös? •— barátunk
kastélyából keltezem
újabb páncéltörőm et
(habzsolva ködöt, körtét, léghajót),
örömet, ronda rímet kergetve,
csutakolva kurvajót
fogyó holdként kerekedő (s ic!)
pálinkával
lassan kiszáradó torkot.
TORTÁT!
Azt ennék most,
nassolni-mindig-vidám: É N .
Tormát törni
— dióhéjban ennyi a mese — ,
K Ö R T É T , mint Ciceró volt egykoron.
A N N Y I ZŰRZAVAR!
Ó, és mennyi benne a korom.
(A pacalpörköltét pedig
— már a P A C A L miatt is —
U T Á L O M m int a gigerlit:
hogy csiklandó hasonlattal éljek
rő g T Ö N (k )
m egrögZÖTT gyöngyhalász módra
■)

a zT Á N (k )
amúgy is lassan
lepereg.
Szivárogni fog belőlem évekig,
csintalankodó szörnyeteg,
szuronyos szőrgubanc,
varjúcsőrből-menekülne-csiga.
Ism ered
ezt a megbénult szellemet.
A napok trombitaszóra sorakoznak.
Arcomra tapétát lakkoznak,
fekete-fehéret,
templomba, kuplerájba valót,
SZ IVA C S O S A T ,
beszívni m egbúbolt bánatot.
M int az oroszlán,
aki nagy bátran
szájába dugja a fejét.

Metafizikus

Ó, búskom or Lény!
A képek!
A képek.
Átszűröd.
Világűrben lebeg.

Ó a tavasz!

dugjatok fülem be
vattába áztatott muzsikát
hozzatok hozzám
lepkelábú angyalt
kancsal szeműt púposat
légycsalóval meglegyintettet
törjétek el a kezemet
hogy
kiejtsem belőle a csillagokat

Leharapod a szárnyad

Lebuksz a járdáról.
Öledbe hullik a fény.
Ormótlan vörös vonalat
húzol a fehér négyzetre
( tündér-élm ény!):
fakírok halnának bele
tövis-mérgébe.
Begörbült kisujjal
fogod a kanalat,
HÖRPÖLSZ-lefetyelsz
a levesből.
(Ó ! Leves-tünem ény!)
Elbuktatnád a vonatokat
féltékenységből-csúnyából
ha nem m agad utazol.
Lekezelsz karpereccel, kövér kő-szoborral,
hordó-színűre fested a falakat,
szemedbe röppen a vörös toll,
csizmádon csöröm pöl a lakat.
Kő-leány, messzi-szűz
holdfényen színes nyereg.
M a g a d is elutazol végül;
síneken gurul a fejed.
ELutazol: talpad alatt forgótűz —
angyalokat emészt,
lángjával megsütné a szelet.
Alma-álom. Alom-illat.
Szalmának szegezed a kést,
pengéjén csillan a tavasz.
Elmebeteg.
Tükör-szilánkban meglátod magad.
Csillárról lóg a szemed.

Bomláscafat

A színek.
Szavak. Pontok.
Szivárvány-ízek.
Kő-babák. Korcsok.
Korsó-ének.
óramutató.
Lázadó gének.
Tőmondatok.
Szétfolyó.
Pontok.
Elvesztett hidak.
Szavak parttalan.
Mondat-foltok.
Asztalterítőn rínak.
Reménytelen.

Fakír

Vas-szeget eszel,
tűzben himbálod lábad.
Sólyom se, vércse se leszel itt:
dúdolva altatod párnád,
hessegetve a tetveket.

A futó fotója

küldd el ezt küldd el
és húzd fel csíkos tornatrikód
agytornádból-született-madáreledel
T R IP P A T R A P P-esen d ő
mint oly sokan mások
röhögsz magadban hogy
átlátnak rajtad
ismerik — E S E R N Y Ő —
a rímet
pamaccsal minden este
akár a borostát jaragó ácsok
IN T E R M E Z Z O :
zdenkó lelkiismeretfurdalásai a vásznon
összegyűrt számla
tányérszélen egyensúlyoz az árnyad
táncot lejtesz.a salátán
F E L ÍR O D :
b. s. johnson: szerencsétlenek
továbbküldöd a papírt
(águsznak persze)
tányérszélen egyensúlyoz az árnyad
megfordítod — ugyanaz:
kerek fekete lap-korong
kabátod alá dugod a lemezt
ne hallják mások
ne lássák
kabátod alatt lüktet
apró jeleket
akárha egy krumplibogár
kitárná lelkét
mindkettőt (ha szkizofrén)
így cikázhat benne a huzat
parafadugó
T R IP P A T R A P P
meztelen lábadból
tarló kandikál

beretka
f erenc

töredékek

2.

M ások előtt rejtegetjük önmagunkat. Puritán zárkózottságunkkal m eg
bénítják m agunkat és másakat. Zárkózottságod burkában egyrészt m a
gad érzed meg)köíözöttnek magadat, nem elég számodra a mozgástér,
szabadulni 'szeretnél, ugyanakkor zárkózottságoddal gúzsba Skötöd kör
nyezeted is — azok sem tudják, akik melletted élnek évekig, m it is te
gyenek egyes helyzetekben, hogyan is viszonyuljanak hozzád — kifelé.
M ert a kifelé való viszonyulás az emlberi kapcsolatok legfonákabb és
legösszetettebb része, ellentmondásossága folytán leginkább képes arra,
hogy bum eránggá változzon, s irgalm atlanul a te fejeden Ikoppanjon,
ahelyett hogy ellenséged koponyáját ütné szét. Nevetséges, szinte tragi
komikus paradoxon. Számtalanszor tapasztalhattad m agad is, hogy ne
hezebb m ásokra hatni, mint önm agadra, s ha másokat akarsz form ál
ni, m ások lelkivilágára próbálsz befolyást gyakorolni, m agad leszel tet
ted szenvedő alanya. K udarc ez a m aga teljességében — ok és okozat
egyszerre — önm agad form álásának kudarca. Vagy nem egyértelműen
megállapítható dolog ez? Előfordul az ellenkezője is? Bizonyára.
Mindezt azért m ondom el néked, mert rendkívül foglalkoztat az a kér
dés, hogyan tudnék környezetemen változtatni. S miközben igyekszem
különböző hatásokat gyakorolni, m induntalan rá kell jönnöm , hogy
magamat alakítom leginkább, s azt, aödt legjobban szeretnék, legke
vésbé. Vagy azt jelentse ez, hogy nekem kell alakulnom ahhoz, hogy az
áhított harm ónia létrejöjjön? A logilkai következtetés könnyen igent
mondhat erre a kérdésre, de nem nagyon hiszem el neki. S a szkep
szis azért sem túl alaptalan, m ert a logika nem alkalmazható éppen
mindenre. A szubjektív tények gyakran szemben állnak a köznapi ész
szerűség szabályaival, mint ahogy a hétköznapi élet a m aga egyszínűségével vagy sokszínűségével (kinek hogy tetszik) rendszerint szemben
áll az érzelmi élettel, legyen az ismét egyszínű vagy sokszínű, alanyától
függően. És mint ahogy a m últ is szemben áll a jelennel. M ert a közna
pi élet csak m últ lehet — egyedül az érzelem a jelenváló, csak az tud
uralkodni az emberen, csak az tudja megszabni cselekedeteit, csak az
tud a pillanatok folytonosságában állandóan benne lenni.
Megint bölcselkedés. És milyen meddő!
Láttam reménytelenül szerelmes embereket, láttam embereket a leve
gőben lógni, láttam embereket a kilátástaíanság m ocsarába merülni.
S láttam azt is, hogy m inden m últ az ő számukra, a köznapi élet szá
raz, tartalmatlan eseményei nyomot sem hagytak rajtuk, a lélek azon
ban csúnyául belekarm olta névjegyét arcúikba. M ert mást akarták, mint
a száraz hétköznapi élet, nem törődtek bele a reménytelensógjbe, nem
akartak örökké lógni, m egpróbáltak kikecmeregni a m ocsárból. Ez,
egyedül ez az egyetlen valami, az A K A R Á S látszott az arcukon.
Meg láttam amiberéket, akik a reménytelenségtől kifakult arccal, a le
vegőben lógástól kifulladva, a m erülés bénító tudatától aszottan egy
szerűen semmit sem akartak. Beletörődtek mindenbe. (N em akartam le
írni a szót, m ert tulajdonképpen nem nagyon hiszek benne, de úgy lát
szik, m uszáj.) Beletörődtek sorsukba. (A sors fogalm a tulajdonképpen
költött dolog, az emberek ijesztgetik vele m agúkat és egymást, s mint
ilyen, bizony elég sikeresen összetákolt valami, m ert félünk tőle. S az
egésznek egyetlen oka van, a végzet, ez tette lehetővé, hogy létrejöjjön,
de ez teszi egyszersmind roppant tartálm atlanná is, hiszen a végzet
szempontjából a sors nem is létezik, m ert azonos a végzettel.)
Igen, beletörődtek sorsukba, s a hétköznapok úgy múltak el fölöttük,
hogy kiszolgáltatottságuk tudata érzéketlenné tette őket irántuk — ész
re sem vették őket. Fájt nekik ez a tudat, a fájdalom kiáltott arcukról,
s b á r ők, ha olykor tükörbe néztek, föltehetően nem is látták ezt, a
külső szemlélő azonban m indannyiszor jó l tudta, m i az a különös, ami
ezeknek az embereknek a szeméből sugárzik.
Soha nem jártam Párizsban. N em láttam az E iff el-tornyot, nem voltam
a Piacé Pigalle-on. Éppen ezért joggal m ondhatják, te is azt m ondha
tod, nem láttam semmit. S talán igazad van. Viszont láttam embereiket
az utcán aludni, láttam gyerekeket szaladni a háziból, láttam vérfoltos
börtöntölteléket, n ad rágjába vizelő részeg nyomorékot. S láttam kiszol
gáltatott embereket, akiket az önkény olykor em beri m ivoltuktól is
megtisztított. (N e lepődjél meg ezen, az önkénynek, ha valahol felbuk
kan, egyedül ez a célja.)
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M eg találkoztam olyan emberekkel is, akik agyon akarták ütni megmentőjüket. Kiábrándultam .
S ha ölmentem volna a Piacé Pigalle-ra, végignéztem volna a kurvák
emlőin, m egbám ultam volna a köldöküket, lehet, hogy másképp néz
ném a világot. B á r nem hiszem. S azt sem, hogy valamivel később az
egész tö bb lenne az emlékezetemben egy sétánál valamelyik piacon: vé
gigm ustrálod a portékát, aztán ha vészéi belőle, veszel, ha nem —
odóbbállsz. Talán az inger nagyobb: kb. akkora, mint am ikor korgó
gyom orral mégy végig a tejpiacon, s minden asztalról túrók, sajtok, kajmaikok kínálják magukat. Utána m inden a régi. S b á r elcsodálkozol —
joggal — azon, hogy az Eiffel-torony építésénél egyetlen em ber sem
halt meg, senki sem zuhant le az állványokról, s csodálod a »teremtés
k o ro n á já é n a k hatalmasságát, egyhamar rádöbbensz arra, milyen je
lentéktelen. Eszedbe jut az a pacák, aki tökrészegen mászkált a köz
pontban, eszedbe jut az a szerencsétlen félkegyelmű, akivel vizet hordatnak, s hazug ígéretekkel fizetnék m unkájáért, s eszedbe jut, hogy
meglett férfiak, hárman, véresre verték nyom orult testvérüket.
Igazad van, am ikor azt mondod, ne azt nézzük, hol és miért ábrándultunk ki, ne azt nézzük, hol rontottuk el az életünket, m ert akkor tény
leg elrontjuk, hanem igyekezzünk a m agunk szájaíze szerint form álni,
amiben élünk, s igaza volt annak az írónak is (elfelejtettem a nevét),
aki azt mondta, hogy az em ber életének elrontója egy igealak, a volna,
de a mindennapokon, a köznapi életen, mindazon, ami múltként fészkelődik bennünk, nehéz érzéketlenül, idegenként átnézni. Az érzelmek,
bárm ennyire is jelenvalók, bárm ennyire is irányító szerepűek, nem tud
nak teljesen uralkodni rajta. H ogy miért? M ert annak is volt valaha
egy érzelmi vetülete, egy jelene, mely m ég mindig nem akar múlttá
válni.
Talán mégis utazni kellene, látni valamit, látni mást. S a kettő, mégha
múltként is, valahogy m ajdcsak harcba kezdene egymással, hogy egyi
kük felülkerekedjen. Félek azonban, hogy a kiábrándulás jóval erősebb.
De ha jó l belegondolok, van e kiábrándulás mögött is valami, ami mél
tó a figyelemre. Az, hogy az utcán alvó felébred, kissé szégyenkezve le
p oro lja kabátját és csendben odóbáll, a menékülő gyerek idővel azért
visszamegy a háziba, a nadrágjába vizelő részegen megszárad a nadrág,
a kiszolgáltatott egyszer m egszokja kiszolgáltatottságát, s egyszerűen
levedli emberi voltát. De ez még nem ok és nem is ürügy arra, hogy a
kiábrándulás tényét megkérdőjelezzük. Ellenkezőleg: csak ú ja b b kiáb
rándulás előhangja. M ert az utcáin alvó nem sokára ú jra csak megvabkol
valamelyik fa alatt, a gyerek nem sokára ú jra menekülni kényszerül, a
részeges alak nadrágján hónapokig érzik a vizelet átható bűze, órákig
fintorogsz, ha véletlenül melléd kerül a moziban, s a kiszolgáltatott ú j
ra csak kiszolgáltatottá válik, em beri vólta m egújul, s ú jra csak útjá
ban áll az önkénynek.
Talán csak úgy lehetne menekülni a kiábrándulástól, ha az utcán fel
ébredő többé sohasem feküdne le az utcán, ha a gyerek többé sohasem
kényszerülne menekülni, ha a részeg nyom orék kicserélné a nadrágját,
s többé nem vizelne be, ha a kiszolgáltatott nem lenne kiszolgáltatott,
s nem kellene vedlenie, vedlenie . . . De ez m ár túlzott idealizmus . ..
Egyetlen nagy lehetősége azonban m ég m indig van az embernek: m in
den múlt, igyekezzen m agára lelni jelenében, érzelmeiben. H a itt is ki
kell ábrándulnia, az m ár tragikus. Ezért engedd szabadjára érzelmeidet,
hagyd, hogy természetes törvényeik szerint alakuljanak, csak azt nézd,
hogy jó legyen számodra. M ert ha k o rd ába szorítod őket, előbb-utóbb
nyakon vágnak. Az emberen úrrá lesz a hiányérzet, s ez m ár egyfajta ki
ábrándulás.
P róbálj csak egyszer építeni m agadban, mindegy, hogy mit, kártyavá
rat vagy erődítményt, ahogy akarod, azonnal rá fogsz jönni erre. Ű rt
érzel m a jd magadban, melyet igyekszel betölteni, de egyre Csak növek
szik, egyre csak mélyül, szakadékká válik, hom okká válik — összeom
lik benned az építmény. Érzelmeid okozzák ezt, a hiányérzet, a harm ó
nia igénye. Kötőanyagot kell keresned (építők évezredes p roblém ája:

kötőanyagot találni; habarcsot, sarat, hogy összeálljanak a kövek, hogy
ne om oljon le a fal.) Kötőanyagot, m elyre nehéz rátalálni. A belső épí
tés törvényei nem fizikai igazságokon alapulnak, a mechanika merev
törvényei itt tartalmukat vesztik, helyükbe egy sajátosan érzékeny, b o r
zasztóan titokzatos szabályszerűség lép, m ely ikikezidi benned az építés
szándékát is. De te legyőzöd a támadást, s bizakodón hozzáfogsz a fa 
lazáshoz. N em gondolsz semmi rosszra, s bizony meglepődsz, ha épít
ményed helyén csak egy halom nyögőnfiuldokló törmeléket találsz, m eg
egy feszültséget a m agasban, valahol ott, ahol a megkezdett m ű befeje
zése állott volna.
Azt kérded most, nem létezik kötőanyag? Nincs habarcs? Azt 'kell m on
danom, hogy van, b á r erre sajnálkozásod, tudom, nagyobb, is úgy érzed,
kínozlak kitalált hazug válaszommal. N em hazudtam. Gsak keresned
kell a kötőanyagot, sokáig, de bizakodón, s egyszer meglesz. Vizsgál
nod kell az anyag természetét — magadat és m ásokat — , kapcsolatot
kell ikeresned azokkal, aikik a legközelebb állnak hozzád, belső kapcso
latot, olyant, mint amilyennel a montázsházak elemeit kötik egymáshoz.
S ha megleled a betonelemekből kikapaszlkodó vaskampókat, melyek
összeillenek a m ásik épületelem — a te épületelemed — kapcsaival,
akkor könnyű lesz kötőanyagot találnod. Egyébként az épület menthe
tetlenül összeomlik, úgy, mint a kisgyerekek dom inóból, építőkockák
ból összerakott felhőkarcolói.
N em tudom, figyelted-e m ár az építkező gyerekek arcát. Azt a sóvár ku
tatóvágyát, mellyel .ők is kapcsok után (kutatnak. Megindító látvány,
különösen ha tudjuk, hogy sohasem találnak rájuk, mert ott kapcsok
nem is léteznek.
De esetedben m ás a helyzet. Nelked megvan a lehetőséged. Timsel. E m 
lékszel m ég rá, ugye? Órákig vitáztunk Steinbeokről, az Édenről, a
timsel-ről.
K iábrándulásról ikezidtem neked beszélni, s ide jutottam az építéshez, az
építés ikilátástalaniságához. Egy fiúról kell ezután beszélnem, az építés
kilátástalanságánaik bizonyító észlelőjéről, aki félve mászik fel egy la
kóház felső emeleteire, m ár a harm adikon bizonytalanság fogja el, imbolyog alatta a talaj, többször érez olyasmit, hogy a talaj megindul
alatta, s ő egyszerre kint találja m agát a szalag szélén, m eg olyasmit,
mintha hullámvasúton ülne, s a kis vonat elkezdene zuhanni vele, azu
tán hirtelen emelkedni, m a jd ismét zuhanni a körülötte levő ismeret
len mélységbe. R ajzfilm be illő jelenet, rajzfilm ben látható jelenet. De
itt át kell nézni a nevetséges izgalomkeltós üvegen. Itt a problém a anynyival összetettebb, hogy a zuhanás utáni lapulást nem követi pukka
násszerű újraéledés. Itt a problém a m ár-m ár egzisztenciálissá válilk.
S hozzá kell m ég tennem, hogy ugyanez a fiú sohasem volt m ég egy
tizennyolc emeletes itoronyház legfelső szintjén.
Előtte eltörpülnék a felső emeletek előnyei ós hátrányai, semmibe veszi
azt a tényt, hogy onnan pimaszul be lehet lesni m ások életébe, élvezni
lehet a hétköznapókat legalább annyira, mint egy színházi előadást, be
lehet lesni a mindennapi evés-ivások,
szeretkezések és öltözködések
sztereotípiájába, élvezni lehet naiv specifikumaikat. Előtte eltörpül az
a tény, hogy a felső emeleteken kevesebb a víz, kevesebb a meleg, az a
tény is, hogy közelebb van az em ber az annyira áhított magashoz, a
naphoz, ahogy tetszik. Szemében mindenek fölé emelkedik az a bizony
talanság-érzet, az az imbolygás, az a szédülés, m ely erőt vesz rajta, ha
elhagyja a talaj szintet.
Ez az em ber nem akar emelkedni?
Furcsán nevetségesnek tűnik a kérdés — az emelkedés ós emelkedni
vágyás két sajátos alakját nem szabad összetéveszteni, ritkán is járnak
együtt, de talán érdemes ezen is elgondolkodni. Hisz az emelkedni vá
gyó (s értsük most a szót abban a másik, nem fizikai értelmében) em
bernek szintén számolnia kell e zzel. . . S tapasztalnia kell m ár az első

lépcsőfokokon a bizonytalanságot. Annak jó, aki túl tud rajta lépni. V an 
nak ilyenek, de kevesen. S nagy előnyük folytán egyre m agasabbra és
m agasabbra juthatnak.
Lehet, hogy ez az em ber is emelkedni fog. S emelkedni is akar.
S b á r tudatában van ennek, joggal érezheti megrövidítettnek magát,
mint ahogy m egrövidí tettnek érezhetjük magurukat mindannyian — az
ábránd és m egvalósulás közti szakadék mélysége valamennyiünk szá
m ára kiismerhetetlen valóság, elegendő sötét ű r ahhoz, hogy lám pások
híján ne is próbálkozzunk felfedezésre indulni.
Elindulás előtt lámpát keresni — szintoly reménytelen vállalkozás.
Reménytelen annál is inkább, mert milliószor rájöhettünk m ár: szaka
dékok mindenütt léteznek, s ha olyikor a teljesség határáig m eg is va
gyunk győződve róla, hogy vakító lám pák világítják be előttünk az
utat, a kudarc, a csalódás lehetősége egyáltalán nem kizárt: A fénytö
rés fenoménjével is számolnunk kell — tisztában kell lennünk azzal,
hogy vakító fényben iis gyakran téves képét látjuik a dolgok voltakép
peni állapotának.
Saját m agad lehetsz legjobb észlelője ennek — szobád hidegzöldes ne
onfényében gyakran Kiásnak látod a kéket, zöldnek a fehéret. S igazoló
példája lehetek ennek m agam is — abban a homályos és csaló fényben
(nevezzem inkább ködnek?), melyet szememre húzott jelenléted, bizony
gyakorta láttam fölül a dolgok alját. S bá r m agad tisztában voltál szo
b á d neonjának hazug csillogásával, nemegyszer csalódtál, ha egy helyi
séggel arrább, im m ár enyhén sárgálló fehér fényben megláttad a dol
gok valós színét; képzeld akikor m agad az én helyembe — nekem a való
ság csak a legvégén mutatta m eg igazi arcát, am ikor sok erőlködés
után az értelem félrevomta szemem elől a fátylat. M it gondolsz, mek
k ora ez a csalódás? S m ekkora volt a veszteség, a vereség érzete, ha a
valóság hamis képe alapján bizalmat előlegeztél, mint ahogy én tettem.
Egyszerűen letaglózott.
S hogy a dolog tragikum a m óginkább sűrűsödjön, abban sem hiszek
immár, hogy az értelem nyújtotta való kép nem torzult-e el valam i
ú ja b b homályos iköd révén.
Kegyetlenül feszítő tudat ez az em berben — úgy érzed, m intha éket
vertek volna beléd, s ketté akarnának hasítani vele. A koponyád m ár
kettévált, egyik szemed előtt az a kissé m ám orító köd — átelíenben a
tudat tudj'isten, mennyire torz vagy nem torz képe. A kettő közös neve
zőre akar jutni, de ellentettségük erősnek bizonyul, s te elkeseredetten
p róbálod összehozni magadat, ugyanakkor igyekszel az egyik vagy m á
sik részvalóságban összpontosulni. Mihelyt ez utóbbi egy pillanatra is
sikerült, rögtön motoszkálni kezd benned a másik véglet, s a hasítás
újrakezdődik, újrakezdődik vele együtt az elkeseredett harc is az egyik
vagy a m ásik részvalóság hatalom rajutásáért, vagy m éginkább a kettő
összehangolásáért. Kimerít ez a harc, mert tehetetlennek érzed m agad,
mint am ikor a közösségi létezés bénítón kusza szövevényében m ozdul
ni akartál, de láttad, hogy képtelen vagy megtenni. Viszkettél minden
ízedben, fészlkelődtél, s mindannyiszor érezted, m inden törekvésed hiá
bavaló, szabadulni nem tudsz, akaratod nem tudod érvényre juttatni.
Szétfúj ez a tudat, szétporlaszt, porhanyóvá tesz, mint a téli fagy, tava
szi olvadás a földet, vagy mint az égetett meszet a víz. Nehezen tudsz
uralkodni m agadon, érzed a részecskék kíméletlen vetélkedését, a gon
dolatok töredékessé válásának folyam atát önm agadon figyelheted m eg
újra, meglepetten ismersz mindegyik külön részecskében önm agad tö
redékére.
Ü jra m egpróbálod m ások elől rejtegetni magadat, puritán zárkózott
ságoddal megbénítani önmagad és környezeted, de egyham ar rá kell
jönnöd, nem is megy az olyan könnyen. Töredékes önm agad elrejtése
nem is olyan egyszerű — valamely részecskéd mindig felül m arad, vagy
még a leggyengébb szellő is napvilágra fújhatja.

A kitakart részecske, mint önmagad töredéke, egyszersmind lényed
egyesítője azonban .szintén sajátos viszonyulás! sémát feltételez. S itt
m ár az egész önrejtegetósi folyamat, ez a patologikus nem-mindennapiság kezdődik élőiről.
Zárkózottságod burkában — még ha bizonyos értelemben iki (is bújsz
ébből — tehát m agad érzed megkötöző ttnek m agadat, nem elég szá
m odra a mozgástér, szabadulni szeretnél, ugyanakkor zárkózottságod
dal gúzsba kötöd környezetedet is, azok sem tudják, akik melletted
élnek évekig, hogyan is viszonyuljanak hozzád — kifelé.
S itt a mese kezdődik élőiről, a töredékké válás és újralényegülés cik
lusa újraindul, illetve csaik folytatja megkezdett mozgását. Körm ozgá
sát, melybe minduntalan bele akarunk szédülni, de részesévé kell
válnunk.

kyoji takubo
1949-ben
született
Ehimeben, Japánban. Jelenleg K a 
wasakiban él.
Ostoba dolog szembeszállni
a világgal, provokálni a ter
mészetet. Napjainkban UFO-k
hullanak a földre, de ez nem
csak az UFO-k kérdése. En
nek a kérdésfelvetésnek hoszszú, viharos történet van a
végén..
N em
kérdőjelezem
meg
sem a művészetet, sem a lé
tet, sem a történelm et, de ez
nem jelenti, hogy lem ondok
róluk, sem azt, hogy ragasz
kodom hozzájuk. Nincs szán
dékomban a m űvészetet vagy
a létet tagadni. Csupán m eg
szabadulni a m űvészetnek és
a létnek a m egértésétől. De
azért nem akarom ú jraértel
m ezni a m űvészetnek ezt a
kérdésfelvetését.

A kritika szakadatlan árulása: minduntalan elhalad lappangó vagy alábecsült ér
tékek mellett. Peremvidékén egy egész elmellőzött vagy egyenesen megtagadott
világ létezik, is ez a világ kívülmarad önmegismeréséinek hatósugarán. Távol az új
raértékelés lehetőségétől ez a félreáiüított világ termékeny többlet s egyben hiány
is — a hiány többlete —, amelyet a kritika mindenkor szigorúan körülhatárolt
rendszere, ha időben mégoly változékony is, formai és tárgyi szempontból bár
mennyire dinamikus és expanzív, kitartóan áhít, ide konokul elitagad. Vágya feltár
ja, érdeke elitaíkarja. A hiánnyal való gazdálkodás határtalansága kereszteződik a
többlettel való gazidálikodás véglegességével. A politikai és az ösztönös ökonómia
ideológia és elfojtás eme egymásra találása fényt vet az irodalomkritika perem 
vidékére, az irodalmi mű értékelésének és tdlmáasolásánalk eme eddig nem méltá
nyolt, döntő fontosságú területére. Története során az irodalomkritika — de a mű
vészetekhez és az Írod alom hoz ilyen vagy olyan módon kapcsolódó egyéb elméleti
diszciplínák is (az irodalomtudomány, illetve az lirodaloeknélet, az esztétika és a
poétika, a retorika, a művészettörténet és egyebek) — itöbbnkevesebb nyíltsággal
állandóan tagadta enneik a produktív fehér foltnak, a szem eme vakfoltjának a lé
tezését, amely mostanára, a hagyományos ismeretelmélet összeomlásával, a rész
leges ontológiák gazdasági alakzatainak szétzúzása, mindenfajta emberi gyakor
lat eredendően materiális voltának a feltárása után — ami mindenekelőtt és leg
főképpen Marx érdeme —, a kitárulkozás csírájává válik, a műbírálat és szövegkutatás kritikai-elméleti gyakorlatának minden klasszikus, metafizikai feltételezését
romboló törekvés forrásává. A kritika senkiföldjén, peremvidékén elhelyezkedni
ugyanis nem más, mint Szakítás a klasszikus filozófiai irodalomszemleletnek a
kritika iránt támasztott minden feltételével. Ennek érdekében mindenekelőtt meg
kell vizsgálnunk, mit takar ez a vakfolt, mi lényeges szorult az irodalomkritika
szegélyére, mi a kulcsa a kritika árulásának. A feleletet a leomló klasszikus télte
lek romjai alatt leljük meg, a kritika tartópilléreinek genealógiájában. Mit rekeszt
ki, miről hallgat a kritika. Mert valójában az által létezik, amit elhallgat. A hiány
zó éppen hiányával épül be a kritika szövegébe. S tulajdonképpen ezt tagadná
az ittlét minden kritikai metafizikája, ezt az útalapjaiban meghatározó »áthúzott«
eltérést.
Tartalom ás forma, lényeg és kifejezés, külső és belső, anyagi és szellemi, jelentő
és jelentett stb. tradicionális ellentétpárjai csak pofonegyszerű dolgok megkerülésé
re jók. Erről győznek meg bennünket az elméleti kutatások legújabb fejleményei,
a főképpen a post-strukturailista írás- és jeleiknéletelk áltál Marx, Lenin és Gramsci
munkái nyomán (termékeny kitésrővel Xielzsche és Freud felé) kibontakoztatott
elhatároló gondolkodás és az oszthatatlan anyagiság elve. Az eltérések logikáját
követve, az újkeletű íráselmélettel, a különneműséget mint az oszthatatlan anyagi
ság motívumát követve az emberli gyakorlat fejlődéstörténetében, láthatóvá lesz az
ún. 'irodalomkritika racionalisztiDcus elferdiilése, radikális törése, amely köré, mint
sajátos alibi köré, körülhatárolt tárgykörként, meghatározott módszerként építette
magát, mintegy az önmagára soha rá nem kérdező tudományosság ideologémájaként; a logos autoritását erősíti eközben, és — jogos félelmében, hogy annak »foeíródása« minden törvényit felborítva végérvényesen megszűnteti a meta-beszéd lehe
tőségét — elmellőzi, félreteszi, peremére szorítja a kritikai beszéd igazi szubjek
tuméit.
Peremvidékén e szubjektum helye a textus és az olvasás helye volt. Ezért halaszt
hatatlan feladatunkká lett e peremövezet feltárása, melynek termékeny csöndjé
ben, a konstrukciót megbontó eltéréseikkel hatnak írás, olvasás és szöveg. Csak
erről a szegélyről kezdhetjük ki mindazokat az ideológiai alakzatokat, melyekben
a kritika alakot öltött története során, s melyeket a metafizikai irodalomszamlélat, elmélete kialakításában az irodalomra tukmált. Aiz irodalomelméletben, az esz
tétikában, az irodalomkritika [gyakorlatában lejátszódtak mindama hátráltató fo
lyamatok, melyeknek köszönhetően megsokszorozódtak az irodalom és a művé
szetek marxista megközelítésének (hamis) akadályai; s abban egymásra találtak,
hogy visszaszorították a szöveg és aiz olvasás produktív műveleteinek problema
tikáját, a grammatológia, tehát az írás {mint dolog és mint folyamat) kérdéskörét,
mégpedig olyan fonológialközipontú rendszer metafizikai kivitelezésével, amelyben
az írás csupán az élőbeszéd meghosszabbításának lekicsinyelt segédeszköze. A jel
ideológémáj álként, a társadalom és a munkamegosztás nyelvi ideológémájálként a
kritika a maga kalauza, a gyakorlat semmibevevésének eldorádójává vált, a gya
korlatot semlegesnek, áttetszőnek és ha metafizikájában mégoly bravuróziusnak is,
mégis csupán technikai jellegűnek deklarálta. A kritika minden klasszikus tétele
pusztán mellékes technikai műveletté alacsonyította az olvasást, s ezzel —■ a kire
kesztés és az illetékesség jogán — elszakította az irodalmi formaiként tételezett
nyelvelt minden materialista vonatkozásától, s a maga zónájába vonta. Ilylképpen
ezeknek az alapelveknek a lebontásában mutatkozna meg a materializmus eltökélt
sége, elszántsága, hogy kikezdi az irodalomkritika vezérelvének mindmáig alapve
tően háborítatlan érvényesítését.
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Ha jóhiszeműelk akarunk lenni, általában egy sor többé-lkevésbé időszerű, valamint
egy sor (ténylegesen vagy látszólagosan) elavult kritikai véleménynyilvánításra hihatkozunlk. Az egyes kritikai áramlatok elméleti rendszeréneik kétségtelenül mindig
egy vagy több tudományág képezte a tartópillérét. Ez az elméleti alapvetés az
után a kritikai gyakorlat belső koherenciájának ideológiai tényezőjévé vált. Ama
diszciplínák közül, melyekre a kritika hivatkozik, elsősorban az újabban egyre dif
ferenciáltabban (fenomenológiai, egzisztenoialista Vitaillista, pozitivista stb. kriti
kaiként) érvényesülő filozófiáit -kell kiemelnünk, továbbá a pszichoanalízist, az álta
lános nyelvészetet és a szemiológiát, a szociológiát (elsősorban a megismerés szo
ciológiáját), az antropológiát és a matematikát. Jóhiszeműségünk könnyen tévútra
vezethet bennünket, mivel aki jóhiszemű, az inkább a kritikai baklövések létrehoz-

jovica
acin

az
irodalom
kritika és
a
mate
rialista
olvasás
1.

ta címkékkel, rangsorokkal törödilk, semmint magával a szöveggel és általános fel
építésével. így találjuk magunkat szemben a válság látszatával. A válság közvetlen
tüneteiként felsorolt tényezők általában csupán külsőségesek, s főként azzal állnak
összefüggésben, hogy a (kritikát rendkívül érzékenyen érinti a támaszául szolgáló
elméleti rendszer miniden változása, amit — a hitelesség látszatának megőrzése
céljából — minden alkalommal az irodalmi gyakorlatban bekövetkezett változással
indokol meg. A válság során meginognak az adott időszakban megdönthetetlennek
hitt tételeik, s a kritikai módszer elfogulatlansága órdeikében az addig domináns
szellemi-elméleti áramlatok újabbaknak adják át a helyüket. Az irodalomkritika
kétségtelenül változik, változásai azonban sohasem bontják meg az alapképlethoz
valló következetességét; elsősorban más szellemi területeikről a kritika fegyvertá
rába ikerült önálló összetevők iránti következetességét érintik. A » változások® hatása
inlkább metaforikus, mintsem tényleges. A válság nyel-vénelk fedezékében a kritika
önvizsgálata tör — (korántsem válságban — élőre. Ez a nyelv szükségletet jelez —
a modern kritika egyre inkább szükségét érzi annalk, hogy behatóbban tanulmá
nyozza a kritikai tevékenység eredétét ós létfeltételeit. A válság szükségszerű^ meg
látása az önvizsgálat szükségszerűsége. Korunk kritikájának létformája éppen
ezért a válság, pontosabban a kritika által létrehozott válságképzet vállalása. Ugyan
akkor — ós ennek stratégiai természete szemmel látható — ez az irodalom i(és az
irodalomiszemlélet) átalakulásának pártolása is. Súlyos tévedés lenne MaMarménak
a vers válságáról szóló sorait szó szerint venni. Csak kifogás ez, ürügy a maga
költői vállalkozására, a költői nyelv szövetében békövetikezett törés, az irodalmi
szöveg egyfajta diszlokációjának, nem pedig a szerző által holmiféle »vihar« kavaróiként említett, rég elfeledett költők meghirdette »váiságnaik« a regisztrálása.
A válság tehát annak a pillanatnak a termékeny illúziója, amikor a kritika előtt
felvetődik önnön szükségességének a kérdése. És viszont: amíg a kritikán bélül
fennáll a mű különféle (életrajzi, filozófiai, történelmi), egymást ki nem záró meg
közelítési módjainak a lehetősége, addig semmi sem viheti a kritikát arra a kriti
kus pontra, hogy rákérdezzen saját magára, saját eredetére és irodalmi szükségszerűségére. Ezt a korszakot ezért nem nevezhetjük az irodalomkritika igazi korá
nak. Még a legnaivabb, ismertető jellegű, olvasásra biztatva vagy attól eltanácsol
va értékelő »napi« kritikai tevékenység is töretlenül ragaszkodik valamilyen kiin
dulóponthoz, módszerét e kiindulópont szavatolta ós a vele való egyetértésével
újra meg újra megerősített gyakorlatiként kialakítva. Még fokozottabban érvényes
ez az ún. »aikadómikus« kritikára, amely pozitivista kizárólagossága folytán műfaji
kérdésekre szorítkozik (a klasszikus műfajelmólét keretein belül), forrás- ós hatáskutatásra, a mű lélektani és történelmi keletkezésitörténetére, s köziben nem törő
dik a maga irodalmi funkciójával, feláldozza saját poétikájának miniden esélyét,
hogy a »látszólagos« objektivitás igézetében egyértelmű nyelvi konstrukcióként
mutathassa fel a műalkotást. Szilárdan bízva nézőpontja kiváltságos voltában, köl
csönözze bárhonnan is »tudományosain« elfogadott és hitelesített eljárásait, abban
a tévhitben ringatja magát — tartósan —, hogy létezik egyetlen végleges initerpretádió.
Jó szolgálatot itesz-e az irodalom tanulmányozásának a kritika, vagy rosszat, nyi
tott kérdés marad ma is, amikor egyetlen irodalomtörténet sem veheti magának a
bátorságot, hogy megtagadja a kritika létjogosultságát, noha a kritika ellenőrizhe
tetlen vállalkozásai meg-megbolygat j ák bejáródott működését. Kétségtelen tény
azonban, hogy a modem kritika érzi eredete ós létjogosultsága tanulmányozásának
fontosságát; érezhető az a törekvés is, hogy e kérdéseket igyéksziik összefüggésbe
hozni elméleti törekvéseiből következő sajátos célkitűzéseivel. Ilyen szempontból
beszélhetünk igazi irodalomkritikáról: önmagáról való tudása itt tetőzik, önleleplezőn, mert öncsalását, a kritikái tettnek az önreflexió révén tökéletessé csiszolt
módszertani elveik ós az ezeket megalapozó alaptételek érdekében történő eláru
lását leleplezi. M odern kritikán elsősorban az európai kritikát értem, azt a kri
tikát amelyet az orosz formalizmus, a német Literaturwissenschaft, a sohleiermaoheri ós Dilthey-i hermeneutilkai reflexiók tapasztalatai, továbbá bizonyos mér
tékben az amerikai és aiz angol új kritika eklektikus eljárásai, a pszidhoanalitikai
eljárások eredményei {Gaston Bachelard, amii a szubsztancionális imaginádót il
leti, Freud és Lacan neofreudizmusa a tudatalatti és az ösztön irodalmi művi
vetülete vonatkozásában), az antropológiai (Lévy-Strauss) ós a lingvisztikai-szemiológiai kutatások vívmányai ihletnek. A térhódító strukturalista gondolat rést
ütött azoknak a tudományágaknak a módszerem, hatásköri rendszerén, amelyek
nek ma oltalmát keresi a Ikriitika. A mai európai kritikának így, tekintettél arra,
hogy a benne lecsapódó sokféle tapasztalat is strukturalista indíttatású, bárhon
nan is kölcsönözze nyelvét, egy strukturalista poétika megalkotása adja kritikai
teherbírását, önvizsgálati hatótávolságát, olyam poétikáé, amelyben lényegi mi
voltukban, megtisztul tan láthatja viszont feltevéseit. Hogy az európai kritika ön
magára talált, autentikus kritika, az egyáltalán nem értékítélet, hanem inkább
leíró, és mindenképpen ontológiai meghatározás.
A -mai európai kritikának a kritikai foglalatosság ama harmadik, valóban irodal
mi funkciójához igazodó kritikai műveletsorra esett a választása, s eredete ós lét
feltételei után kutatva szellemtörténeti jelleget kapott (Geistgeschichte). A gondol
kodásról való gondolkodás, a tudatról való tudat, az irodalomról szóló irodalom, a
beszédről való beszéd történetévé vált tehát, ímeta-ibeszóddé, ahogy iRoland Barthes
mondaná. Filozófiai nézőjpontja a transzcendetális motívumokkal szükségszerűen át
szőtt tudatfilozófiáé. Egy jelölésgyakorlat— az irodalom—'jelöléseként a kritika ab
ban látja feladatát, hogy jelentőt állíthasson a 'jelentő mellé, azaz hogy a műalkotástól
mint jéLtől uttat találjon a műalkotáshoz mint jelentéshez (vagyis a jdlek rend
szeréhez, mely, mivel totalitás, a végső szintézist gátló minden különbséget eltörlő, megsemmisítő transzcendendia is). Ebből a rejtett hegelianizmusból egy jot
tányit sem enged a kritika. Kérdéses azonban, hogy ez a rejtett »hegelianizmus«
beilleszkedik-e a hejgeli gondolat egészébe, a Hegel által javasolt igazság-rendszerbe, különösen ha tudjuk, hogy metafizikai indíciói sokasága mélyén a kitárulko
zás, önfeltárás kevéssé demisztifikált törekvését is őrzi. Ezt a figyelmet érdemlő
önfeltárást egyelőre még osak sejthetjük az irodalomkritika megtagadott perem
vidékén (feltárására Jacques Derrida tett kísérletet a George Bataille-ról és az

Antonin Artaudról, továbbá — összetettebb módon — a Mallarmérál szóló írá
saiban). A kritika tudatfilozófiához való tartozásának legékesebb bizonyítéka ko
runk egyik legnagyobb élő kritikusának, George Poulet-nalk az életműve, aki vi
lágosan és egyértelműen állítja, hogy a kritika egy másfajta tapaiszitalat megraga
dására törekvő tapasztalat, vagyis egy előző tapasztalat meghosszabításaként —
DiJthey Erlebnisséhez hasonlóan — kialakított személyes tapasztalat. Két tudat
e koincidenciája természetszerűleg az én önfeláldozásával jár, valamiféle pararnnéziissel, melyben amit látunk, az egyben 'sohasem látott is. A kritika tehát annyi,
mint kölcsönadni tudatiunkat egy másik szubjektumnak, behclyottosít oni e másik
szubjektum más entitásokkal való viszonyaiba. A szubjektum, amely a művet ol
vasó kritikus helyébe lép, sohasem lehet azonos a szerző személyével — ezzel
Poulet tisztában van —, a kritikus egy határtalan tudatot bocsát magába, amely
a mű egészére önnön ébredésének, kialakulásának gyújtópontjából lát rá. E gyúj
tópont körül örvénylik a mű egyszerre imaginárius és valóságos egésze. Ebben
mutatkozik meg a kritika célja. A kritika olyan struktúra tehát, amely mindent
be tud fogadni, minden jelet a másik jel ellenében értelmez, olyan struktúra,
amely a részleteket zárt rendszerbe foglalja, s amely végeredményben maga is
szerves része az olvasott mű tartalmának. A strukturalista kritika, a kritika min
denkori eszményekémt, mint az egyetlen lehetséges kritika, végül megvetette alap
jait. Strukturalista lévén, céljai teljes tudatában tehát, rögzítette íratlan szabá
lyait. Alapvető eljárása: a részeket amihez tartoznak: az egész összefüggéseiben
látni. Az irodalmi mű mint nyelvi anyagban megvalósított totalitás alaptörvényeit
tartós alaptörvényekké nyilvánította. Rissé meglepő, de irodalmi szerepköréiben
az irodalomkritikát talán Marxéi Proust határozta meg legpontosabban: »Azok a
művészi alkotások tökéletesek, amelyeknek egyetlen vonása sem különül el, me
lyekben minden elem rendre más elemek által nyeri el létezésének értelmét, m int
ahogyan maga is értelm ét adja más elemek létezésének.« Tálán az is fúrásán

hangzik, hogy Poulet-t vagy a kritikai megközelítés módozataiban hozzá közel álló
kat (jórészt Bachelard mitopoétikus »pszichoanalízisének« ihletettjeit), Jean Starobinskit, Jean-Pierre Richard-t, a régebbiek közül pedig Maurice B!anche-t, és
Jean Rousset-t (akiket a kritikai eljárásaik elmélyítésében mutatkozó különbségek
miatt legalábbis — és ez fontos —, nem vehetünk etgy kalap alá) — strukturalis
ta kritikusoknak tekintjük. A kritikai önreflexió révén azonban tagadhatatlanul
kapcsolatba kerülnek a strukturalista kritikával, mégpedig olvasói eljárásaik elő
bukkanó váza által, szándékuk által, hogy a kritika elfogadott vezérdlvei: a tota
litás, a struktúra, a forma (nevezzük bármi néven az egészben uralkodó belső
koherenciát) — magának a műnek a totalitását helyezzék előtérbe. Számos olyan
modern kritikust említhetnénk még, akik kritikai krédójuk alapján — a látszó
lagos különbségek ellenére is — hallgatólagosan egyetértenék a strukturalista
kritika áltál a kritikai ténykedés ösokaként (feltárt alapelvekkel.
De most tegyük félre a jóhiszeműséget. Fel kell vetnünk a kérdést, milyen mó
don alakítja ki rendszerét és a reá alapozott tételéit a strukturalista kritika, mi
ben és miért vall velük kudarcot, mi az, ami elől megfutamodik, amit szemle
hunyva elejt, hogy ezáltal a kritika önmagáról és saját (állítólagos) válságáról
alkotott illúziója a kritikai vizsgálat öniróniájába torkolljon. Szükség mutatkozik
ugyanis a szöveg, az olvasás és az írás elhatárolására, arra, hogy tisztázzuk az e
jelenségek közötti különbségéket a strukturalista kritikában. Hogy milyen nagy
mértékben elmosódnak a különbségek, hogy háttérbe szorul az olvasás mint ma
teriális aktus — mindez kiviláglik az európai kritika szinte démoni (ön)iróniájából, abból tudniillik, hogy a kritikai szövegek vízválasztóján, az eltérésék fabrikálása és redukálása között, a metafizika és a nem-metafizika határmezsgyéjén
a kétségbeesés leleményességével erőszakolja a középpontba az »olvasást«. De
miféle »olvasást«, az olvasás mely vonatkozásait? Ismét asaík a itotallizált olvasást.
Az egyöntetűség, a totalitás, a transzcendecia, a homogenitás nevében felépülő
önkéntelen irónia, e fokán, kétségtelenül bonyolultabbá teszi a maga előfeltéte
lnek (az egész klasszikus, metafizikai, logocentrikus feltételezésének, a közvetlen
jelenlét, a mindent beragyogó logos feltételezésének és általában a tudatfilozófia
és az idealizmus mint olyan minden fogalmának) leépülését.
Kezdjük idézettel. A strukturalista módszer kritikai változata »valamely mű egy
ségének a rekonstrukcióját szolgálja, azonos annak koherencia-elv év e l« — írja
Gerard Genet 1'964-ben. A strukturalizmus ilymódon a Leó Spitzer által immanens
kritikának keresztelt, a mű belső, ®magánvaló poetikus szervezettségét« vizsgá
ló kritika letéteményeséként jelentkezett. A strukturalista kritika mindent elkö
vetett, hogy megmentse az immanens tematikai tagólás elvét a szétforgácsolódás
állandóan fenyegető veszélyétől. Genet idézett szavaiban mindenestül benne van
az egész strukturalista kritikai eljárás. Tömören: igazolása és módszeres magin
doklása ez annak, hogy a mű egész harmonikusan összehangolt struktúrahálózata
egységes. Genet a .továbbiakban kifejti, hogy a struktúrák a mű magjában he
lyezkednek el, a mű »latens tartószenkezeteként«, s ilymódon »egyfajta geometriai
(arány)érzék (nem geometrikus tudat)« számára objektíve elérhetők. Noha kri
tikai hozzáállásában különbözik például a fenomenológiai kritikától vagy a Spit
zer féle hermeneutiikai-immanens stíluskritikától, a strukturalista kritika lénye
gében ugyanazt tekinti tárgyának, mint e két kritikai irányzat, csupán radikáli
sabban fogalmazta meg az irodalomkritika klasszikus tételeit, úgymint a totali
tás tételét, olyan tételdket, melyeknek érvényessége nyilvánváló. Az egységesség
rékonstrulkciója így a strúkturalista kritika változata egy kritikai sarktótelre,
jegye annak, hogy maga is a nyugati szellemnek, a nyugati szellem (történetének
terméke, annak a szellemtörténetnek, amelyben a koherencia feltételei az értékek
hierarchiájában mindig is az alkotás, a mű, a gondolkodás, az itt-lét metafizikája,
az igazmondás, az élő szó stb. feltételei voltak.
A strukturalista kritika a gyakran a műalkotás, a közvetlen alkotó tevékenység
készletén élősködő intellektuális tevékenységnek tartott kritikát — visszahódítja
az irodalomnak. A strukturalista kritika zászlóvivője hangsúlyozza, hogy öntör
vényű szöveg írója, tehát megalkotóija, amely amennyire az olvasott mű strukitú-

rájának, annyira a műalkotást 'vizsgáló szubjektum struktúrájának is a hordo
zója. Nem véletlen tehát, ha Proustra hivatkozik, aki még a SaintnBeuve ellen
írt tanulmánykötetében is maradéktalanul író, s aki talán a legszigorúbban hatá
rozta meg a módszer kulcsfogalmát, a struktúrát. Mint Genet mondja, a modem
kritikát azok művelik, »akik maguk nem hoztak létre egyetlen művészi alkotást
sem, illetve akiknek a műve valamiképpen az a központi üresség lehetne, az a
mély passzivitás, melynek kritikai munkásságuk mintegy az ön tőform áját mintázza«. A kritika ez esetbein a művészi alkotás egy fajtája, értékben is egyenran

gú vele. Az irodalmi mű ós a kritikai alkotás kiegyenlítése illetve kettőjük éles
elkülönítése — legalábbis a modern kritikában — egy tőről fakad. Az is igaz,
hogy sok esetben a szépírók is ólnak a kritikai módszer adottságaival, noha na
gyon óvatosan kezelik azt a (vitatható) tényt, hogy a kritikus egyszerűen közve
tít, s nem teremt, megvalósít. S mégis, az átrendezés, beavatkozás feltárás is
egyben, olyan tevékenység, melyet a modern kritikusok erősen költői természe
tűnek tekintenek, s Maurice Blanchot illetve Luis Borgés példáját említik, akik
nél egészen elmosódik a határ a kritikai és a szépírói tevékenység között. Maga
Borgés is megállapítja, hogy »a nagy k öltőt nem a képzelet teszi, hanem a meglátás«. Genet ezért szándékosain megkerüli a kritikaii és a művészi tevékenység
közötti kettősséget, hogy a hangsúlyt az írás két funkciója, a kritikai és a költői
közötti különbségre hdlyezze, melyeket egy-egy alkotáson, irodalmi műfajon, pél
dául a regényen belül is szembeállít. Az elkülönítés ós az azonosítás irányának
azonosságában, a két eltérő gesztus azonosításában valójában a struktúra, a mű
alkotás lényegi megismerése iránti igény mutatkozik meg. Ha ez az elkülönítés
ellentéte a kritikai tehetetlenségnek, akkor a két ellentétes momentum egybeol
vasztásának banális szükséglete végső soron mégis a kritika tehetetlenségét bizo
nyítja. Sőt, formiulációiból ítélve a strukturalista kritika valószínűleg éppen ezzel
próbálja álcázni tehetetlenségének tényleges okát, megtorpanását az olvasás át
látszatlan produktivitása előtt. A kritikai ösztön magát szeretné viszontlátni a
sajátos világképet, nyelvi szövetet teremtő alkotói művelet művészi jegyeiben.
E vágy magamagát leplezi le, akárcsak az írás ösztöne, ha eltagadja eredendő
vágyát az olvasásra, az olvasás írással való kitöltésére. A forma, a struktúra cso
dálata ott kezdődik, amikor zárójelbe tesszük az alkotói intenzitás megtestesí
tőjét, amikor m á r. ninos erőnk a struktúrateremtő erővonalak követésére, arra,
hogy megfontolatlanul ellenük szegüljünk, egyszóval hogy magunk is alkossunk.
Genet megfogalmazása azt takarja, hogy kritikára éppen a gyengeség, a vereség
késztet, serkent. A modern kritikát elbűvöld a struktúra, a totalitásként félfogott
forma. Üjabb bizonyítéka ez annak, hogy az irodalomkritika lényegében mindig
is strukturalista volt, s ma is csupán ilyen formában létezhet, valamint, hogy
m int irodalom kritika a szellemi élvezet növeléséhez mással, minit önmaga fejlesz
tésével, tökéletesítésével nem járulhat hozzá. Önreflexiója mai fokán, csúcs
pontján a strukturalista kritika semmiféle újítást sem engedhet meg magának.
Egyetlen szabad ösvény áll előtte: saját eredetének, lényegének feltárása, egyszó
val annak belátása, hogy a nyugat metafizikai történetének terméke. Mit tehet
a kritikus? Genet e szavakkal zárja a modem kritika útjairól 1966-ban megtar
tott kongresszuson felolvasott tanulmányát: »Akárcsak az író, maga is író em ber
ként, a kritikus csak egyet tehet (m ert egyet jelentenek): hallgathat, írhat.« Er
ről az írásról, erről a hallgatásról lesz szó a továbbiakban.
Móg a győzelmi mámortól ittas kritika sem tud szabadulni attól a melankolikus
sejtelemtől, hogy a tűz, a féktelen lobogás nem őt illeti meg: a műalkotást nem
a róla való értekezés teszi, hanem az, amiben ez az értekezés elszakad tőle. A kriti
ka végezte rekonstrukció legraffináltabb fogásaiban iis csak agy meglevő konstruk
ció rekonstrukciója. A kritika évszaka az ősz. Mint az évszakok közül az őszre,
rá is az ismétlés marad, a műalkotás harmonikus körfolyamatainak keresése,
mintegy önmaga igazolására.
Nyilvánvaló, hogy a kritika (totalitásra törekvő) strukturalista távlatai nem ta
gadják a tartalmiságot. Jel és jelentés a struktúrában nem különülnek el, együt
tesen lépnek ifel a műalkotás történelmi ós életrajzi-lélektani eszközökkel szegé
nyesen jelezett időbeli meghatározottságait háttérbe szorító térbeli meghatáro
zottságaiban. A struktúra ugyanis nem azonos a puszta formával, kölcsönösség
is, mely a totalitást adja; a struktúra forma és jelentés egysége — erre céloz
Jakobson is a metonímia és a metafora egyértelműen szemantikai kategóriának
bevezetésével a strukturalista poétikába, ezt jelzi továbbá Genet kiállása az »ú jretorik a« mellett, valamint Rousset tanulmánykötetének árúlkodó címe az Alak
és jelentés (Jacques Derrida találóan bírálta az Írás és különbség első esszéjé
ben — alapjában véve az ő gondolatmenetét követem magam is). Éppen ezért a
strukturalizmus szószólói sohasem is vetették el az imagináció fogalmát. Kétér
telműségében ugyanis ez egyértelműen fedi a struktúra fogalmát, melyben egy a
beszéd (mint forma) és a jelentés. Sőt, az imagináció is — Bachelard-tál kezdve
Poiuíletin át Jean Pierre iRichardig és Jean Rousset-ig — tisztán műveleti haszná
latból a tematika fogalomkörébe került át, minit ahogy a struktúra is a formalista
kontextus már-már technikai jellegű naivitását levetkőzve tematikai fogalommá
vált. Az imagináció bekallkulálásával a strukturalista kritika magyarázatot talál
a struktúraként ós megbonthatatlan totalitásként tételezett mű talányos erede
tére is. Az irodalmi alkotó tevékenységet összefüggésbe hozza a művészetek fő
funkcióját jelentő imaginációval, a konceptuális gondolkodásmódtól! független
szabad alakítás, általánosítás, szervezés funkciójával. Az imagináció révén a struk
turalizmus bemerészkedik a költői szabadság térségeibe.
Az imagináció jóvoltából a kritika egy világ parergájának megteremtésévé lesz,
egy függelék-világot csatol hozzá. Általa végső soron lehetővé válik számára, hogy
tárgyaként magát aat a térközt nevezze meg, amelyben a mű energiája áramlik,

a puszta távollétet, amiről Mallarmé álmodott egyetemes Könyve kapcsán, a sze
mélytelenséget, amely mellett Blanchot tör lándzsát mallarméi utakat követő
kritikai vállalkozásában. Az alkotó képzeletnek már Kant is elsőrendű
fontosságot tulajdonított A tiszta ész kritikájában — részben innen erednek
Emmanuel Levinas ellenvetései, alki a strukturalizmust transzcendentális szub
jektum nélküli kantianizmusnak tartja. Bevonásával, úgy tűnhet, a strukturalista
műveletsor olyan rejtett erők birtokába jutott, amelynek révón eljuthat a mű
homályba vesző forrásvidákére, nem a jelentés eredetéhez, hanem az irodalmi te
vékenységet az írás, olvasás és textus működésére tagoló megoszláshoz. Ezen bu
kik akarva-akartalanul a strukturalizmus, megbuíkik, mihelyt megfeledkezik az
írás eredendő jelenlétéről az ún. beszédben, az élő szóban, mihelyt háttérbe szo
rítja magának az olvasás jelentést .kötő és oldó műveleténék nem homogén, textuális beavatkozásait, mert hiszen a mű olvasás előtti vagy olvasás utáni értelme
nem létezik; s az olvasás művelete olyan folyamat, melyben olvasott és olvasatlan, létező és magíratlan szövegek különbségeik reduikálatlan pluralitásában va
lóságos kísértetjárást rendeznek, amelybe egyszóval belejátszik az olvasott mű
»uszályánaik«, »csóvájának« intertextuális hatása. Elbukik, mert nem tud hidat
verni a műalkotás és a 'szöveg két partja, avagy a íhiérakleitoiszi módon egy és
mégsem azonos két folyó Iközé. Most már világos lehet előttünlk, miért kezeli úgy
a strukturalizmus a struktúrát, a forma és a jelentés egységét, a mű formáját és
a forma művészetét, mintha nem lenne történelme, keletkezéstörténete. Fent em
lített könyve előszavában Jean Rousset a következőket írja: »Lehetséges-e egy
szerre, egyazon eljárással megragadni az im aginációt és a m orfológiát? E zt sze
retném m egkísérelni. . . Egy homogén valóság szimultán értelmezését komplex
eljárással.« Alkalmazása sikerességétől függetlenül már megfogalmazása is vere

ség egy olyan kritikai szöveggel szemben, amely túllépne a logos, a (totalitás, a
homogenitás mégoly korszerű formában jelentkező hagyományán. Genet »geometriai (arány)órzéke« is csupán a gravitációs erőt, az anyagiság, testiség hatalmát
nem ismerő euklidészi geometria szelleme, amely végső soron tanácstalanul áll
a szövegtérben a szöveg egyetlen törvényszerűségeiként szabadon csapongó erő
előtt. Az egyértelműen belső erők képét mutató, a hegeli dialektika ellenére sem
külsőséges, a szimmetria elve általi minden tagadást elvetve minden hagyomá
nyos oppozíción felülemelkedő felszín sohasem szerepel ebben a mértaniasságban, mely egy síkba vetítő eljárásaival a forma és a statikus jelentés puszta alap
rajzává egyszerűsíti a textus élő szervezetét. Metafizikai intenciója áll jót a geometri/.musért, a totalitás, valamint a homogenitás és annak az idealista dialek
tikában legteljesebben megvalósuló kifejezése iránti igényéért. Az egész struktu
ralizmust leköti ez az intenció és fenyegető veszélye. A jelentést kibontva a struk
túrából magával a feltárás műveletével egyben eltakarjuk. Azáltal tűnik el, hogy
rátalálunk — s ez jelentené a strukturalizmus kezdetét és végét, a jelentés jelen
tésének teljes mértékű racionalizációját. A jelentés jelentésének felbontása azon
ban, ami feladata lehetne egy az áttetsző, homogén, totalitásra törekvő struktura
lista olvasástól különböző olvasásnak, éppígy tautológiához vezethet, mert egy
jelenséget az őt létrehozó erőkikel magyarázni nem más, mint létrehozni. Mégis,
a nyelv csupán azáltal az, ami, ami hiányával van jelen benne, megmásíthatatlan
és megmásítatlan eltéréseivel tehát, így nyelv a nyelv, így feltétele, lehetősége a
nyelvnek. A strukturalista kritika úgy mutatja meg a műalkotás értőimét, hogy egy
ben elrejti, s a félbukkanó majd elmerülő jelentésnek ez a mozgása a nyugati
metafizikai filozófiának az alapvető metaforája, az igazság mint aletheia, a nyílt
ság és rejtettség metaforája. A strukturalista kritikában teljességében mutatkoz
nak meg a nem materialista olvasás nehézségei, de benne merül fel egyfajta más
ság lehetősége is, mely — talán túlságosan kíméletlenül és analitikusan, s így
kételkedve önnön lehetőségeiben, abban, hogy egyáltalán lehetséges lenne kike
veredni a metafizikai lezártságból, vagyis az irodalomkritika megállapításainak
véglegességéből — szakít az írás hallgatásával, a hallgatással és az írással, ami
re Genet tett fogadalmat, a hallgatás alibijével, és rámutat az olvasás tanulsá
gában mutatkozó minduntalan elsikkasztott hasadásra. Az olvasásba >»beleíródilk«
a hallgatólagos, az, ami kimaradt a szövegből, rögzítésre várva, olyan kifejtett
muinikaként, mely eredetiségével, igaz álmával másvalamire utal, önmagunk »toeleírása« és »kiolvasása«, szövegek és emberek szerény, igaz testvériségében — a
másikra.
Mint ahogy bennünket álmunkban, nyelvbotlásainkban a tudatalatti, a kritika is
Úgy adja ki itt-ott bizonyos perceiben saját árulását, s ekkor, ha csak homályosan
is, felsejlik előtte az, aminek a képe a kritika »vakfoltjára« esiik. Persze, csak ha
nem a totalizáló szemlélet neutrális síkjára, a homogenizáló és teleologizáló gon
dolat zászlajára való leképezés az egész (itúlnyomórészben ez következik be). De
már a kivetítés élessége is annak lehet jele, ami hiányzik. így alighanem megbíz
hatunk Gerard Genet szavaiban, aki a strukturalizmusról és az irodalomkritiká
ról írt ismert esszéjével azt jelzi, hogy az olvasás problémája bekerült az irodal
mi szöveg kérdéskörébe. Az esszé azzal a felszólítással zárul, hogy hozzá kell lát
ni az irodalom és a nem-irodalom elhatárolásához. S ez a felszólítás végső so
ron az irodalom funkciójának történetét követeli, e történet kritikai és poétikai
vonatkozásaiban. Alapjául, Genet szerint, az írás és az olvasás egymás általi köl
csönös meghatározottsága szolgálhatna. Az orosz formalisták és Jaikobson az iro
dalmi tények differenciált természetrajzát tételezve úgy vélik, hogy az irodalmiság a nem irodalminak is lehet funkciója. A filmművészet megszületése nagymér
tékben megváltoztatta az irodalom státusát. Az irodalom szférája mozgásban
van, s minden újraértékelése megingatja, átrendezi. Nem ártana elgondolkod
nunk: nem számláltattak-e meg az irodalom magasztos Könyvének napjai? Annyi
bizonyos, nem beszélhetünk többé általánosságokban az irodalomról, mintha léte
zése magától értedődő lenne, .mintha a világhoz való viszonya nem változna. Egy
olvasástörténet, csap le Genet, »az olvasás intellektuális, szociális, m i több, fizi
kai története« az, aminek a hiányát érezzük. »H a hihetünk Szent Ágastomtak
[Borgés utal erre], tanítómestere, Am brus volt az antik korszak első embere, aki
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csupán a szemével olvasott, némán. Az igazi történelm et a csend eme fenséges
pillanatai adják«. Írni és hallgatni így annyi, mint írni ós olvasni, olvasni és írni.

A csend története újgy is története az olvasásnak, miint olvasás, az írásnak, mint
írás. S ha az irodalomkritika története a metafizikai Aradalomszemlélet történe
teként, az irodalmi mű mint üdvös totalitás történeteként az olvasás visszaszorí
tásának, egy olyan hallgatásinak a története, melynek megtörése »fejükről talpuk
ra állítva« megdöntené az irodalomkritika miniden klasszikus elvét, akkor kétség
telenül halaszthatatlan tennivalónk az eddigiektől eltérő módon vizsgálni az olva
sás kérdéseit. S ebben csak az segíthet bennünket, ami eltér a kritika klasszikus
elveitől, ennek a vizsgálatnak a vezérelve a különneműsóg és az eltérés hozzá tar
tozó »fogalma«. Az ilyenfajta olvasásnak ama oszthatatlan másságként az anyag
lesz az alapelve. Éppen ezért a materialista olvasás próbatételére érdemes terü
let elsőül és egyedül (anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a korai materialis
ták hozzájárulását) a történelem, a materializmus története ós a matenialista
történelemszemlélet döntő tfordulójpontja, a marxizmus. Brecht és Gramsci nagy
szerű példáját csupán megemlítve kíséreljük meg összeállítani a marxi, lenini ol
vasási eljárások konkrét szabályszerűségeinek opuszát.

fordította junger ferenc

Barcelonában született 1942-ben, jelen leg N ew Y orkban
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avagy
forradalom és tánc az űr felett

irodalom s az ettől való elragadtatás — e kor költő
inek alapvető élménye adja: az az élmény, hogy min
den egy lehetetlen világban játszódik le, melyben az
embernek nincs tulajdon énje és szava, s melyben
az e mellett az ón mellett való elkötelezettség az én
lehetetlensége és üressége mellett való elkötelezett
séget jelenti, »tá n cot az űr felett«. Jovan Popovic
felfedezte ezt »az űr feletti táncot«, de vissza is uta
sította, még abban az időben, amikor megkísérelt
vele költőileg élni, elvetette ezt a lehetetlen ént, mint
szakadék felettit, vagy minit magát a szakadékot, s
emiatt elvetette az expresszionizmust is, melyhez kü
lönben itt igyekezett csatlakozni. Ha expresszionizmusa lényegében gyönge, akkor ez azért van, mert
disizlkontinuális szakadék fdletti hangjának kiteljese
dését a magára találás utáni hangsúlyozott vágya
kozása gátolja: expiresiszioniisita, »űrben forgó körhintájának« verbális örvénye lényegében érintetlen ma
rad, ennek szorosan záró észszerűségeként, mely meg
őrzi a mondatok folytonos következését, ami ellent
mond a diszkontinuál.is ^szakadék feletti táncnak«,
illetve mindenfajta űrnek.
Itt, ezekben az első versékben találhatjuk meg az
alapvető Jovan Popovicot: nem csupán szelleme van
jelen, mely nem tudja átadói magát »az űr feletti
táncnak«, hanem énje is, mely önmagától is éppúgy
viiszolyog, akárcsak a fenyegető űritől. Az Igazolás
szövegének egy mondatából, melynek esetlensége in
kább az élet, mint a stílus kínjait tükrözi — »É nem
világnyi súlyú a többi én között, melyek így szólnak
hozzám: te « — ki ne láthatná a leendő Jovan Popo-

vióot, aki nem csak az individualizmus kultúrájával
fordul szembe, hanem szembeszáll mindazzal, ami
személyes (méghozzá izgalmas és tragikus módon),
még a 'talajdón személyességével is? Ugyané szöveg
ben, az önelemzés nyilvánvaló kísérleteként írja a
következőiket is: »A z álmok pókhálószálain zsonglőr

Jovan Popovic túlélte verseit; elvált tőlük, hogy to
vábbra is jelen legyen — határozottan, ám melanko
likusan mosolyogva — mintegy gondoskodva arról,
hogy az időben se foglaljon el több helyet, mint tes
te (1952 előtt) a térben: egyetlen verssora sem látta
könnyét, mely, kilátástalanul, befejezésre várt: a nagy
megrázkódtatások drámája és a világ forradalmi át
alakulása sokkal inkább benne magában visszhang
zott, mint költészetében. Sőt, mintha költészetét nem
is azzal a szándékkal ínta volna, hogy mondataival
e megrázkódtatásokat és átalakulásokat fejezze ki,
imíkább azzal, hogy soraival részese legyen az átala
kulás megrázkódtatásainak, megkövetelve önmagától,
mint költőtől, hogy a forradalom fegyvere legyen; s
mindez nem sokkal költői indulása után következett
be, mely az általános ür érzésének jegyében fogant:
»k ív ü lro l nem érkezik semmi, bennünk üresség ho
nold Kora ifjúságában azt írta, hogy a világ egy
expresszionista cirkusz, » groteszk zuhanás a feneket
len mélységbe / görcsös ájult kapaszkodás / s a ke
zekből minden kicsúszik / / a dolgok elvesztették
valóságukat /«, olyan viliág, melyben »a párbeszéd
egyre többet veszít az élet drámájából: csak a m o
nológ ostoba komédiája marad, ahol mindenki egy
szerre ordít, s önmagát hallja akkor is, am ikor má
sokra figyeU. És a költői szöveg itit mintha elkerül
hetetlenül »a monológ ostoba komédiájává« válna, s

ez olyan szöveg, mely széthullásra van ítélve: ahol
nem létezik a párbeszéd, a nyelv sem létezik: »Sem m i sincs előttünk. Minden egyetlen érintésre szét
hullik. Ha m egérintjük a dolgokat, elvesztik valósá
gukat, ha kim ondjuk a szavakat, elvesztik emlékezetüket«. Ez a közöny zsarnoksága, melyben hiábavaló

gyönyörködni »a süketméma gyermekék dadogásában«, abban a »naívságban és együgyűségben«, melyet
az előszünrealista Svedocanstvo iajp fedezett fel, és
hiábavaló Dusán Maiticot idézni: »M i művészek me
rünk lenni az őrület szakadéka felett is «; Jovan Pöpovic már gyermekkorában, olvasmányai, a világgal
való összetűzései és az erotikus lázak között feszülve
megkísérelt csatlakozni az alapvető poétikus kaland
költődhez, akik 1920 után léptek fel, ám nem vált e
kaland autentikus költőjévé, ahogyan táncos sem le
hetett a szakadék felett.
Éis mégis, alapvétő élményét e korban — bármeny
nyire is, ami nem kétséges, elferdítette az olvasott

ködtünk, a végtelen kékségben a gondolat üvegépít
ményeit építettük, selyemre festett japán képecskéken hajóztunk keresztül, a \dadaizmuson és a teljes
felszabadultság sem m ivel meg nem határozott labi
rintusain. — Teljes felszabadultság? Gratulálok, Ha
talmas, ügyesen gerjeszted gondolatainkat! Bújócska
mindez, csak hogy megszökhessek ... m i elől is 7 —
önm agam elől? Hogy ne halljam talán az éhség iszo
nyúan közönséges sikolyát iaz alagsorból, fel se ve
gyem, hagy társam roppant nyom orral küszködik? I t t
vagy megint, kegyetlen lelkiismeret? M it akarnál? Tán
én rom boltam le m inden hidat, tán én rúgtam el az
utolsó szál deszkát is a talpam alól, hogy m ost az
őrü lt űrben függjek? — Ám mégsem kergethetem
el úgy, m int egy kölyökkutyát. Nincs erőm, hogy tel
jes egészében elvágjam magam attól, a m it úgy hív
nak: T e . .. M ié rt nézel így rám ?« — E részlet már

'tartalmazza, szinte »leírja«, azt a Jovan Popovicot,
aki, nem sokkal később, épp e Te nevében _a tulaj
don énje ellen fog fordulni, és az űr feletti játéknak
is hátat fog fordítani lelkliismeretéből eredően, mely
az éhezés láttán ébred fel. Jovan Popovic költésze
tében állandóan jelen van egy ilyen Te, mint a lelki
ismeret anyagi »formája«, mely mindenfajta énben
önzést, süketséget és vakságot lát. Ha az őrület és a
Halál után való kiáltása hamis is, de ez a Te nem
hamis benne, mint ahogyan az a szégyenkezés sem
hamis, melyet mint ón érez »a többi én között, me
lyek így szólnak hozzám: te«, de, ugyanakkor, és e
szégyenkezéstől elválaszhiatatlanul, Popovic legmé
lyebb és tartós tapasztalataként, nem hamis attól
való félelme sem, hogy az énnek, vagyis a szakadék
nak szentelje magát: » M ögöttem énjeim végtelen me
nete / számtalan halott kapkod önmaga után / nem
szabad visszafordulnom «. ^Visszafordulni* annyit je
lent, mlinlt a semmi után fordulni: innen az abszolút
szeretet utáni vágya iis, mely néha az autentikus köl
tészet hangján szólal meg benne:
És szeretném ha nem lennék én hanem te vagy ő
ha szamár volnék vagy fű felh ő vagy szék
ha sem m i sem volnék, csak kapcsolat csak torkolata
a világnak — gyöngédség

mint a Beteg gyermek című versében, hogy épp eb
ben a »világnyi súlyú énjétőU való megszabadulás
vágyában szólaljon meg, más ének közötti énjétől
való szabadulásáéban, vagyis aittól az éntől, mely sza
kadékkal fenyeget. Ért a sajátságos antii-én álláspon
tot Jovan Popovié, lelkileg, sohasem fogja elhagyni:
ez lírájának a lényege, még abban az időszakban is,

amikor effajta »torkolatokrál« álmodik, mint leg
főbb gyöngédségről, és akkor is., amikor (1930. után)
utilitarista versek írásával próbálkozik, mint a for
radalom eszméjének költője.
Később elégette két
fiatalkorú verseskönyvéndk miniden példányát, de a
tűz, mdlyben elégték e füzetek (e tűz vágyainak tüze
volt, hogy az anarchoindividualista hitetlen lázadó
ból a proletariátus költődévé változzon át, akinek a
verse úgy szól, akár a gránát vagy a gépfegyver),
nem tudta elégetni ezt az érzékeny nyiugtalanságú
»beteg fiút«, aki már előbb is, elkeseredésében, így
dadogott: »és akarni imádkozni, de csak vizelni«,
Krisztushoz kiáltva, mint »kis, becsapott húsvéti bárány«. Igazsága mégsem a nihilista dinizmiusbain, sem
pedig a kézigránátban rejtek, hanem az álmodozó
gyermek érzékenységében, aki mindig újiraálmodja,
hogy visszatérnek
az angyalok, am ikor a gyermek sajnálja a széket,
m ert
eltört a lába,
vagy: szegény követ, mennyire unalmas lehet neki
senki sem szereti, senki sem játszik vele

s mintha alapvető -lényében abban a korban maradt
volna,
am ikor a fiú húsz zöld esztendejével a világ megvál
tásáról ábrándozik
szökik az ebéd elől és a padlón hál

— ahogy az Angyalok című versben olvashatjuk.
Ilyen sorokat (melyék valószínűleg legjelentősebb
verseiből valók) égetett el aiz utilitarista versekkel
együtt, melyekből minden személyest száműzött, ám
épp e személyesnek a visszautasításából, melyből utilitair,izmusa ered, mintha ismét sejtenénk, ha leghomályosiaibb szögletükből is, azt a megsemmisíthetetlen fiút, aíki a világ megváltásáért »szökik az ebéd
elől és a padlón háU: esz a fiiú nem égett el a Jovan
Popovic rakta egyetlen tűzben sem. Ez a fiú az ab
szolút szeretet, mint az abszolút értelem nevében
megtestesült aszketiamus, »húsvét!i bárány«, melyet
feláldoztak, s mely azt álmodja, hpgy nem, lehet be
csapott »húsvéfii bárány«, hogy ne legyen értelmetlen
áldozat, hanem áldozata a hit által a szeretetben
nyerjen értelmet. A hit, válamint az áldozat motívu
ma Jovan Popoviic költészetének két alappillére; e
kettő, egymástól elválaszthatatlanul, végig fogja kí
sérni költői (és föildi) életét, s az egyes korszakok el
lentmondásossága ellenére költészetének egyértelmű
lelki-erlkölcsi egységét fogja adni. Első korszakában
(1930iig) az értelem vagy a hit nélküli áldozat költő
je, második korszakában pedig az értelmet kapott
áldozaté, mely értelmébe vetett hitével diadalmasko
dik az ürességen. Az áldozat érzése tartós érzése ma
rad mindvégig, az, ami megváltozik (arriikor az exprasszionizmus költőjéből a szociális költészet költő
jévé válik), az az éntdlembe, mint a vlilág megváltásá
nak lehetőségébe vetett hit momentuma. Az anarcho^exjpresszionisita lázadás költőjéből a forradalom esz
méjének költőijévé való átalakulásának története a
fennálló világrendbe való bele nem nyugvása ideoló
giai megformálódásának története, mely kezdetekor
már erős hangsúlyt k^p, de főleg a Tánc az űr felett
című könyvétől számítva, mely ugyanakkor »az űr
ben fongó köirtoiintába« való bele nem nyugvásának a
története is: ez az abszolút nyitott forgás története
az abszolút zárt valóság felé, amely, eszményi for
májában, nem ismerne semmiféle űrt, illetve az irra
cionális tapasztalataiitól az abszolút racionális felé
tartó mozgás története, a szakadéktól az ellen-szaka
dék felé.
A költészetéhez fűzött megjegyzésekben, melyeket
már a halál előcsarnokában írt, ő a Fiúk a tornyo
kon című versét jelölte meg átalakulása pillanataként:
ezit a versét vizsgálati fogságban írta, ahová azzal a
váddal helyezték, hogy »illegáMis szervezet meghagyá
sára* a »terroristákkal« együttműködve Nagy^Kikindán megszerkesztette és kinyomtatta a szociális köl
tészet Elvtársak könyve című almanachját. Íme egy
szákasz a Fiúk a tornyokon című versből:

Sápadt arcom on a börtöncellák pecsétje,
szívemben számtalan sors terhét viselem;
a nappal iszonyatától a holdkóros éj vidámabb-e,
álmokkal, eszmékkel, a fényes csöndesség csókjával

amely Jovan Popovic sajátságos költői önarcképét
adja abban a pillanatban. Jovan Popovic, aki szinte
még ma is keresi pillantásunkat e sorok mélyéről,
ugyanaz a fiú, aki a szívében »számtalan sors terhét
viselú, s alkit emiatt a január 6-ii diktatúra bírósága
élé állítottak, de az is ő, aki (míg arcán »a börtön
cellák pecsétje« sötéítlik) megkérdezii, hogy a nappal
iszonyatától »a holdkóros éj vidámabb-e«, méghozzá
olyan verssorokban, melyeknek szavait ós ritmusuk
rezgését máinítha Rastko Petroviic közielében kellene
keresnünk, e másik költő Fényes csókkal ajkamon
című versében, olyannyira, hogy azt is feltételezhet
jük, hogy a börtönből, 1930-ban, magához Rastko Petrovióhoz szól, aki a >xholdkóros éj« költőjének tűnhe
tett neki, s akinek ez a verssora: »Fényes csókkal ajkam om az ő hallása szerint a fényes csöndesség
csókjává változott.
Legfőbb vágya a személyiségfeletti után érzett vágya
kozás, egészen a személytelenségig: az utiMtarizmus
Jovan Popovic legmélyebb tapasztalata szerint, nem
az olyan költészet megkövetelése, mely a forradalom
ban közvetlenül is szerephez jut, hanem az olyané,
mely maga is funkció, épp a ^tulajdon életünktői«
való elszakadás imperatívuszának a funkciója, mely
a szemólyiségfeletti felé irányul. A »vallásos hozzájá
rulásnak® a megnyilvánulása, de technikája is, a leg
mélyebb és legszigorúbb aszketizmus értelmében,
amire már Popovic indulásaikor is felfigyelhetünk,
amikor Goethe Persönliohlkeit-ja ellen írva azt állítja,
hogy »a személyiség a le^hátborzongatóbb tragédia:
. . . M eg szeretnénk tőle szabadulni. De most nehezen
fog elengedni bennünket. . . A személytelenség, a be
olvadás m ost az egyetlen vágyunk«, míg később, a
fenti kérdésen keresztül — hogy »a holdkóros éj vi
dámabb-e — ideológiailag sokkal megfbrmáltabban, az

általános személyivel mint egyedivel való megbékítbetetlen szembenállás jegyében, így szól: »M it jelen
tenek például manapság az egyes, szerelem m iatt el
követett öngyilkosságok, am ikor a tömegekben a
nyomor m iatt követnek el öngyilkosságot? Szerelm i
bánat? Ma, am ikor 30 m illió ember, vagy a földke
rekség öthatoda hiába vár munkára és keresetre az
olyan társadalomban, amelyben ,csak annak van ke
nyere, aki dolgozik'? 30 m illió ember, aki hiába vár
munkára, 100 m illió, aki krónikusan elpusztul, egy
olyan korban, am ikor azok is, akik dolgoznak, alig
tengődnek? Lélektani fogások? A lélek titkos rezdülé
seibe való alámerülés, a biztonságban élő, jóllakott,
kiöltözött ember belső tragédiájába, am ikor N ém et
országban elfojtjá k a tömegeket, am ikor a Távol-Ke
leten véres harcok folynak a nyersanyaglelőhelyekért
és a kizsákmányolható néptömegekért? A halál ,örök
kérdése előtti’ személyes bánat, am ikor osztályok so
rakoznak fel egymás ellen kíméletlen leszámolásra, s
am ikor a harc életre-halálra folyik százmilliók mai,
és számtalan m illiók holnapi életéért«. E mondatok
a Tánc az űr felett című kötet versei ideológiai meg
formálásának kísérletéit adják: »nem, nem lehetünk
boldogok, m íg mások éhenhalnak«, vagy »Ö, undorí
tó a költészet mindaddig, m íg a szegényeknek nem
merek a szemébe nézni«. A költészet undorító a sze

gényék világában, mert nem kenyér, és nem is kézi
gránát. Tehát »holdkórosság«: »belső tragédiák«, »a
lélék titkos rezdülései«, »a halál örök kérdése élőit
érzett szomorúsága Ez a tulajdonon alapuló indivi
dualizmus (és kultúra) költészetének kritikája, amely
ben »az individuum sokkal inkább azt jelenti, hogy
az enyém, m int azt, hogy én«, s amelyben az auten
tikus lélek mintha nem is tehetne másít azon túl,
hogy keresi »a szellemi guillotine rituá lját«, hogy
egyszersmind végezzen az >»>ndMduMmokkal«, s így
jusson el az emberiség virradatáig, de alapjában móg
emlékszik Jovan Popovicnaik az Igazolásban leírt sza
vaira: »M i lemondanánk a művészetről — de csak
úgy, ha meg volnánk győződve arról, hogy az élet
most magától értetődően művészet lesz«, azokra a

sziavákra, melyeket a szerb kultúrában ugyanekkor
osaik a kiválasztottak ismételhetitek meg, a legmagányosaibbak, azók, akik legkevesebben voltak, akik kö
zé Risto Ratkovic is tartozik, aki 1926-ban, harmadik
személyben szólva önmagáról, a következőket írja:
»A jó vers nem tanúskodik eléggé a jó költőről. N. N.
úr nagyszerű verseket ír — m i közünk hozzá?«

noél dolla

1945^ben született Nizzában.
Ugyanott
az
Iparművészeti
Főiskola tanára.

A művészet, amelyről e lehetetlenség poklának (a
buírzsoá rendszer poklának) közepette álmodoznak,
nem az írás, hanem a megélt művészete, olyan művé
szet, mely magát az életet változtatná művészetté —
a forradalom művészete. Az írás, a legjobb esetben
is, osak egyik módszere lehet e költőnek (ugyanolyan,
mliint a többi), amely az életet művészetté alakítja,
amelyikről Jovan Popovic tulajdon virradatakor meg:
kérdezte:
ki tette az egész világot az én törékeny váltamra?
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Költői nyelve a nyelv iránti közönyösség egész kis
tárházát szolgáltatja. Szociális költészete első korsza
kában ez a közönyösség a költői nyelv olyan kívá
nalmaiból eredt, hogy a költészet a »valóságról szóló
tudósítás« legyen, méghozzá a fiiilmhíradó stílusában,
mely rövid mondataival (ideális szempontból egyet
len mondatnak sem lenne szabad tovább tartania
egyetlen tény fényképen való rögzítéséhez szükséges
időnél, vagy a valóság egy mozzanatánál), és végsőkig
passzív nyelvezetével hat: a költőnek a világra való
reagálása nem lehet közvetlen, hanem közvetve kel'l
megmutatkoznia, a vers egészébe montázsolt tények
és elemek segítségével, úgyhogy nyelvezete az elemek
montázsolásának nyelve legyen: a szó, önmagában,
a legkevésbé sem fontos, merít ejgy dolog lereagálása
egyáltalán nem közvetlenül, a verbális rétegben tör
ténik, hanem közvetve, a montázs síkján, amely kö
zönyös a szavakkal szemben, és közönyösségében a
szokványosán személytelen (laniti^metaforlifcus és anti-szimbolikus) nydlv felé fordul, annál inikább, minél
nagyobb hatásra van szüksége —• az u'tiJiitarisiztikusan felfogott irányzatosság vonalán — a közérthető
ség szemponitoábói. Eközben a költő közvétlenébb re
akciója az irónián keresztül nyilvánul meg, ám ezt
az iróniát szigorúan megszabja a leírás stílusa: airra
van ítélve, hogy lefojtott maradjon, hogy ne zavarja
a leíró riporteri stílust, amely mindenképpen bizo
nyos passzivitást követel, s épp ezért korlátozza az
irónia lehetőségeit, úgyhogy az irónia nem terjedhet
addig, hogy betörjön a nyelv első rétege alá, vagy
még mélyebbre hatoljon, hogy átalakító erővé váljon
magában a nyelvben. — Jovan Popovic verseinek na
gyobb részében azonban ninas meg ez a riporteri
módon dokumentáló, tartózkodó és ironikus leírás
(melyben mindig észrevehető agy csipötnyi szentimentalizmus csillogása); sőt, Jovan Popovic költésze

tének története már magában :is utial e dokumentárisan obijektivista és enyhén karikatúra-íjellagű és iro
nikus leírás elhalására, amit mindinkább elnyom a
deklaratív retorika, amit szemmel láthatóan a költő
nek az a törekvése hív életre, hogy minél közvetle
nebbül hasson (mintha úgy tűnt volna fel előtte,
hogy az ironizálásnak ez a dokuimentáris és riporte
ri módszerekkel megvalósítoiít montázsa — ahogyan
az legnyiilvánvalófeiban a Bénát ősszel című versből
tűnik ki — túlságosan is közvetett, tehát hatástalan
lenne).
Jovan Popovicra azt mondhatjuk, amit Stevan Galogaza (különben a szociális irodalom művelőinek egyik
legkiemelkedőbb szervezője) mondott néhány költő
ről: »Ö k azon a véleményen vannak, hogy bizonyos
témák egy-egy író sajátja és nem az adott témák
iránti viszonyulása«, de talán csak azért, mert Jovan

Popoviic — akárcsak a szociális költészet költöttnek
többsége — megismételhette Dániel Ofcalíi szavait:
»M i nem engedhettük meg magunknak a kísérlete
zést, m ert ez az erők haszontalan tékozlását jelentet
te volna s bennünket teljes egészében kielégített az
elveknek a kultúra általános szükségleteihez m ért át
vétele vagy átalakítása «.

Az útjabb szerb kultúra lehetséges elveszett költői kö
zül talán Jovan Popovic az egyik legtragikusabb alak.
A költő paradox helyzete, melyet maga is úgy^ érzett,
hogy »nonkonformizmusát sokkal inkább az életben,
m int irodalm i form ában nyilvánította ki«, a forratlalmárnak a világban és a konzervatív beállítottsá
gú költőnek a költészetben elfoglalt paradox hely
zetével azonos, s ez a paradoxon annál is inkább
tragikus, mivel ezt a konformizmust épp a költő for
radalmi nonkonformizmusa hívta életre, az a vágya,
hogy »tulajdon életének« önfeláldozó aszketizmusával, mely az utffitarizamis szellemében fogant, a for
radalom eszméjét szolgálja. Épp ezért jelentősége in
kább erkölcsi, mint költői, s iránt ilyen, rendkívüli:
azok között, akiiken keresztül e világ lehetetlenségé
nek tudata szólalt meg (egészen a lelek és a benne
fogant költészet lehetőségében való kételkedésig), s
akik a forradalom kategorikus szükségszerűségének
a hírnökei voltak — emberileg ő volt az együk legki
emelkedőbb.
brasnyó istván fordítása

költészetre tehát) akikor is, amikor a vakok ablak
talan szobáiban — furcsamód — megimegbotloüt. A
példázat azt sugallja, az az égbolt, a költő égbolt
ja minden esetben létezik. S ez persze mégsem igaz,
ám e határozott sugallat alighanem csak a lehetsé
ges eltúlzása, nyomatékosítása. Verset olvasni min
denesetre csaík úgy lehet, ha készen várjuk, hogy egy
belülre fordult égboltból képzeletünkben valamicske
felderengjen.

versek
olvasása

•
A tapasztalat már nem fontos. Csak a bizonyosság.
Csak az objektív tapasztalat. Ez viszont nem lehet
séges. Önasalás, hazugság- És ha lehetséges, már nem
érvényes. A bizonyosság a fontos. Nem a látomás bi
zonyossága, nem a valóságé — a szavak bizonyos
sága. — Nem a felfedezések, hanem a törvénykere
sés hitvallása ez. Miféle törvény, bizonyosság igéze
tében alakul tehát ez a költészet, amelynek még csak
hídfői sincsenek az ismeretlenben?

Danyi Magdolna: Sötéttiszta. Symposion
47, Fórum, Újvidék, 1975.

könyvek

A költészetről való, vagy az önimiagáról való tudásá
nak tudható be, avagy egyszerűen természete Danyi
Magdolnának a »szigorúság«, a »pontosság«, a »fegyelmezeítség«, költészetének eme (a megtévesztésig)
szembeszökő sajátosságai, »vezérszavai« ? Nem hin
ném, hogy központi kérdése ez a (ráadásul kissé
mesterkélt) dilemma a Sötéttiszta olvasásának, de
mert a kötet költői programját fontoisnaík, poétiká
ját egészében véve érdekesnek, s némely darabját ér
tékesnek tartom, a mű kérdései érdekében ezt a mű
kérdést szeretném eltávolítani az olvasás útjából.
Bányai János pontos észrevétele arról, hogy Dianyi
Magdolna versmondata eltér költészetünlk már-már
megcsontosodott normáitól, versstandardunktól, tágabb értelemben is áll: Babits indázó versmondatánaik »csigalépcsőjót«, Kosztolányi költői nyelvének
beszédszerűségét vagy éppen Kormos István »értelmetlenül szép« nyelvi játékát véve szemügyre Danyi
csupa olyan .költői módszert, eljárást ír körül, ame
lyektől — noha következetesen egzakt elemző mód
szere alapján nyilván magasra értékeli őket — ver
seiben eltér. Elemző módszerének nemcsak hajlé
konyságát bizonyítja ezzél, hanem összefonódottságát
is — nevezzük így: — költői programjával. Számomra
igen vonzó magatartás ez, hiszen legmélyén — ez vi
lágos — az »önmeghatározás«, önmegismerés« foko
zott igénye munkál. Nem mintha a másik utait, a
kísérletezésnek egy szubjektivizmusában is több di
menziós válfaját, vagy akár költői iskolák, progra
mok tudatos, alkati vonzódás javarészt ösztönös kö
vetését eleve járhatatlannak tartanám, különösen ha
formaáiróniával társul. Minden program jó, mihelyt
költészet lesz belőle.
Az önmagáról való teljesebb tudásért, s a költészet
ről való tudását leszűrve — ízlés dolga, hogy ez a
felsejlő ködtői program elnyeri-e előzetes tetszésün
ket vagy sem (utóbbi tétele amúgy is mindenfajta
költészet ismérve). A versek fontosabbak. Számomra
a költőnek mindig is H. G. Wells Nuneze volt a leg
szebb megfogalmazása A vakok országa c. elbeszé
lésből. Nem romantikus elképzelésbe a költőt a va
kok országába tévedt vándornak hinni, aki olyan ég
boltról beszél, amit mi sose láttunk? Romantikus
nyilván csak Nunez maga volt, miig hitte, hogy »vakok közit a félszemű is király«. Hiszen holmiféle
alátási zavarokra« kellett hivatkoznia (ismétcsak a

A valamelyest is korszerű vensfelfogás ősiképe, ahogy
én látom, egyfajta képi »hiányosság«, »pontatlanság«,
a látomásnak az a képi pontatlansága lenne, amiről
Füst Milán is beszél. Képi pontatlanság a költői-gondolati pontosság szolgálatában; itt kezdhette ki a
költészet a tapasztialatli, az éknényi, a hiteles szűk
falait. Az ilyképpen korszerű költői eljárások tárhá
zából Danyi Magdolna csupán a redukáoiót alkalmaz
za, kilúgozza a nyelvet, de anélkül, hogy törvényeit
megbontaná. Nemegy mondatát, szóegyüttesét érez
zük szándékoltan — és mégis túl kíméletesen! — »elharapottnak«. Ügy oldja fel a nyelvet, hogy az magá
ban köt meg (Em berek között, Eső, Zörejek). Nem
tud nem bízni a szóban, még ha az — ez esetben —
cserben is hagyja. Sűrít, tömörít azonban egy ere
dendően másfajta, korszerűtlennek is mondható el
járással: úgy, hogy feszes ellentéteikben fogalmaz,
plasztikusan
láttat.
Megmásíthaflatlanul
pontos
igyekszik lenni. Megmásíthatatlanul érvényes. Még
legelvontabb szóegyütteseinek némelyikében is fellel
hetjük azt a redukcióval ellentétes »lepárló« eljárást.
Azzal, hogy »e!harapott« mondatai anyagtalanságukban is szilárdabbnak tűnnek, »plasz1iikius« sorai pedig
telítettebbek, egyszersmind formailag oldottabbak (e
sorokba persze gyakran belejátszik a redukálás is).
Osak azért férhet meg egymás mellott e két ellenté
tes eljárás, mert Danyi Magdolna verseszménye va
lójában: az egyszerű vers. (iS ebből következük a »pontosság«, a »sziigorúság«, a »fegyehnezetitség«.) Az
egyszerűsítésnek egyszer »korszerűbb«, másszor »korszerűtlenebb« eljárásait alkalmazza; a költészetről
való tudása is egyrészről korszerűbb, másrészről kor
szerűtlenebb kortársai és ujabb költészetünk tudásá
nál. Költői programija azért fontos, költészete azért
érdekes, mert ráérez az összegezés nagyon is kor
szerű igényére. Az egyszerűsítés programja távolítja
el a nyugtalanabb, bonyolító babitsi, kosztolányíias
verseszménytől is. Itt, persze, asupán egy »kisvilág«
summázásárói beszélhetünk, s nemcsak azért, mert
a történetiség kívülesik e költészet látóhatárain, ha
nem azért is, mert — s ezt Danyi tudja ■— a korsze
rű költészetszemlélet számára elképzelhetetlen az ob
jektív, általános tapasztalatkondenzádiót
képviselő
szentencia.
Hogyan állít törvényt Arany János még a sejtelmek
ben is?
Kötini: összekötné hálótok egy bogba,
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba;
— igazítja útba a körözsi halászokat, megadva egy
irracionális logika magyarázatát. Danyi Magdolna
sem érné be az »0,ldu&fee? kössek-e?« — korszerűen
hatható — róbuszával. Mire vonatkozik tehát a tör
vény, a bizonyosság, minek a törvényét keresi a Sö
téttiszta verseiben oly görcsösen, hogy eredendően
másfajta költői eljárásit is »betör«, móg azon az áron
is, hogy a nyelv »üresen« köt meg, s ama szemléleti
»tehertétel« ellenére, hogy eleve megfosztja versét az
általánosítóság (cáfolva is áhított) lehetőségétől. Ver
seiben ugyanis az összegezés még legtisztább alakza
taiban iis »fogyatékos«: foglalat, de nem az egész,
vagy az egészre vonatkozó ítélet foglalata — úgy kí
vánja megvalósítani a teljességet, hogy: nem vállalja
mindenestül és egyértelműen.

A törvény a szavaik törvénye. A szarvaik bizonyossága.
Nem vonatkozik semmi másra. S nemcsak a kötet
kudarcaiban, sikeres megvalósulásaiban sem. Annál
rosszabb — mondhatnák —, miit ér az efféle törvény?
Enyhébb változatban: komolyan vehetőbe a tragikus
pátosza annak a felismerésnek (ha erről van szó),
hogy a szavak bizonyossága megfogyatkozott?
»Az em beri képzelet óriásokat talált ki, hogy nekik
tulajdoníthassa a nagy barlangok vagy az elvarázsolt
városok létrehozását. A valóság aztán megmutatta,
hogy e nagy barlangokat a vízcsepp vájta. A tiszta,
türelmes és örök vízcsepp. Ebben az esetben, m in t
számos más esetben is, a valóság győzedelmeskedik.
Sokkal szebb a vízcsepp ösztöne, m int az óriás kezéé.
Az igazi valóság legyőzi a képzeletet a költészetben,
azaz maga a képzelet jön rá önnön szegénységére.
A képzelet valóban logikus volt, a m ik or óriásoknak
tulajdonította azt, am i olyan, mintha óriások műve
volna. Ám a tudományos valóság, amely végzetesen
költői és a logika határán kívül áll, az örökké cse
pegő, tiszta vízcseppekbe rakta le \a maga igazságát.
M ert sokkal szebb az, hogy e.gy barlang az örök tör
vényeknek engedelmeskedő, megláncolt víz titokzatos
szeszélye folytán jön létre, nem pedig néhány óriás
szeszélyéből, akiknek nincsen más értelmük, csak az,
hogy magyarázatot adnak valam ire.«

Lorca fenti példájából ne a tudományos valóság di
cséretét olvassuk ki (Lorca is logikátlanságát hang
súlyozza), hanem hogy az egyszerűben mutatja meg
a csodálatosat, az illanékonyban az örök törvényt.
Danyi Magdolna költői törekvése ez: hogy a törvényit
ne általánosságában, hanem az egyedi, az egyszerű,
az esetleges, az intim immanens sajátságaként mu
tassa fel; hogy megmutassa: saját, zárt, háboríthatatlan törvénye van minden egyedinek. A versek
hangneme valójában nem patétikus és nem tragikus,
hanem emelkedett, m egilletődött. S ezt az emelke
dettséget a létező, a megvalósuló elem i tisztelete
táplálja. Minden élő, minden megvalósuló dicsérete.
Ez ennek a költészetnek alfája és ómegája. A versek
jelentésmezejében ezért tündököl egymás mellett a
bölcsek (»id ő tle n «) lakomája az emberiség, és a téli
szánikázás (»v a la h o l«) az egészen esetleges egyén
gyermekkorából. Szokás, spontánul alaikult általános
ság mindkettő, az egyedi törvénye mutatkozik meg
bennük, amit a szavak bizonyossága őriz. Mondhat
nánk úgy is, konkrét interpretációja ez a kötet a
többféleképpen értelmezhető József Attiila-töredéknek: »Iirgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez
a vers is!«

•
A kötet egyik legszebb verse az Egy vakm erő felszol
gálólány mondta a bölcseknek című. Csupa »hiba« ez
az érzékiség és az intellektus klasszikus idillijét meg
formáló vers. A felszolgálólány kérdésében ars poeti
ca ölt alakot, s a vers szövete maga egyben meg
kérdőjelezi a szituációt, amelyből kipattan.

lélet meghasonlását, olyan költészetszemléletét tehát,
mely korántsem »bigottan irodalmi«.
»Jó csemege lesz tán« — folytatódik a vers, s a tála
lás szertartására hiányt fogalmazva is oly határozot
tan lecsapó közlés (»Ös szokás«) után ez az elbizony
talanodás mégis belopja a felszolgálólány alakijába
az imént a szituációtól olyannyira idegennek tűnő
kételyt. »Ös szokás« — idegeneknek szól; »Jó cseme
ge lesz tán« — aki mondja, maga is idegen. S ezzel
az, ami a versszituációhoz, a megjelenített idillhez
képest külső momentumként jelentkezett, termékeny
disszonanciában teszi »olvashatóvá« (»érthetővé«, ér
telmezhetővé, maivá) a verset. Annál is inkább, mert
a »felszolgálólány« kérdésével ( » Kedélyes Bölcsek, ki
látott már / kertek szélén állni kerek nagy fákat?«)
szerepe kiitdljesedik. A vers fiktív énje közbülső hely
zetét foglal el a megjelenített szituáció és azok kö
zött, akikhez szól. Egyikben sem otthonos. Az idillró'Z
szólván »pontos« igyekszik lenni, s pontossága ön
magában véve vereség, hisz — inform álni kénytelen.
Az idill&ew megszólalván korábbi alázata »valkmerő«
választássá érik: önmagát választja, a » kertek szélén« álló »kerek nagy fákat«. S e felismerése meg
szünteti a beszédet, meghagyván az (élő) nyelvi szer
vezettet. Hibái által így lenne hibátlan vers, s nem
hinném, hogy tervezetten, kiszámítottan az. Ám a
verset kettőbe töri egy »üresen megkötött*, felesle
ges sor: »A zsákot m ár kiviszem. É rté k te le n t A bi
zonyosság itt szentenciózus általánosság csupán.
Mégis, ez a vers mutatja meg azt is, hogy ahol Da
nyi Magdolna megleli azt a fiktív szituációt, mely a
maiga időtlenségében alkalmas nem az »eüiarapott«,
hanem a keresetlen egyszerűség, kemény és tiszta
gondolatiság már-már az alaki tatlanság benyomását
kéltő felmutatására, ott igen erős költői tartalmak
elmondására képes. Az Ének három szólamra, A
gyerm ekkor veszélyes játékairól ezit a szituációt elő
legezik, s úgyszólván minden határpontjáig feszített,
gazdagodva visszatérő motívum nélküli költészetének
két fontos szava: a fa és az éjszaka is. Talán nem
tóvedünik, ha e költészet távlatát egyfajta mind tisz
tább beszédszerűségfben véljük kijelölni.
bognár antal

a
IX. párizsi
Hennáié

Bölcsek asztal k örü l időtlen lakmároznak.
Mennyi részlet. Az idő feldarabolódott.
Valam it tennem kellett. Ös szokás.
B o rt hoztam. B orhoz d ió t egy zsákban.

Olyanfajta hitelességet nem kérhetünk számon a szi
tuációtól, hogy »borhoz diót« és »zisákban« hozhat-e
egy felszolgálólány egy ókori lakomán. (Radnóti M int
észrevétlenül c. verse nyomán sokáig a szó szoros
értelemben a mák és a meggy, illetve a méz és a
dió ízében véltem érezni világosan megkülönböztet
hetőnek a férfikor! ás az ifjúkort, holott hát mi alap
ja van ennek?) Ha képzeletemét megragadja — le
gyen bár hazugság —, hiteles. Ám hogy »borhoz di
ót hozni zsákban« »ős szokás« — ezt nem a »feliszolgálólány« mondja, hanem az idillit formáló, mitikus
sá emelni igyekvő tudat. Magyarázat, de — idegenek
nek szóló, kifelé mutató. Információs töltése, tartalmisága kerül előtérbe. A közlés funlkoiója nem is
. tevődhet át a formára — ez csak olyan közegben
volna lehetséges, amelyben a jelentés, a tartalom
adott, közös, csupán új, eredetibb oldaláról, szilár
dabb formában mutatkozik, s éppen a forma előtér
be kerülése teszíi elevenebbé a jelentést. E felemás
szerkezet maga is ars poetica: meghasonlást őriz. Egy
407 elsődlegesen értékőrző (s nem újító) költészetszem-

a közeljövő művészete

Milyen mértékben süllyedt ez a világ a formába, a
jelenség mögött érezzük-e, látjuk-e a lényeget? Udva
riasan elhallgatjuk azt, ami kedvezőtlen, s a mi kom
promisszumunk a látszat és a tartalom közötti óva
tos középutasé. A mi civiMzáaiánk a legjobb esetben
is »csalk a lényeget« ragadja meg, de ezáltal nem
lesz úrrá az étet egésze fölött.

»K é t véglet, a konceptus és az elsődleges struktúra
között minden aktuális alkotás helyet kapott a IX .
Párizsi Biennálén« — mondta Geroiges Boudaille, a

szervező bizottság elnöke. A hangsúly az időszerűsé
gen van. A műalkotások, a »művészi jelenségek« ilyen
szempontú értékelése válogatása maximális lehetősé
geket biztosít az alkotómunkának. A Párizsi Biennálé résztvevőinek korhatára 315 óv. A Biennálé túllé
pett a szervezés kezdeti klasszikus (nemzeti) formá
ján, moslt a szakembereik nemzetközi bizottsága állít
ja ösisze a tervet — általános szempontok alapján.
Széleskörű véleménykutatás, állandó konzultációik ré
vén tájékozódnak az ifjú nemzedék különböző irányú
művészeti törekvéseiről: a holnap művészete ez a
kétévnyi jetanóidő prizmáján keresztül. A bizottság
tagjai főleg elismert avantgarde kritikusok, művé
szeik a viliág miniden tájáról. A kollektív helyezetje
lentésükön alapuló szelektálás nyilván megbontja
majd a »kultúrszlférák<< eddigi viszonyait, változtat a
»hairmadik irendnek« nevezieltit kívülállók helyzetén.
Ez Ügyben előkészület (lelhet) a küszöbönálló kultu
rális forradalomhoz, amitől a konzervatív kultúra
képviselői rettegnek. Pedig érezni a fojtott légkörben
a vihar közeledtét. Ha lehet hinni a (képzőművészet
előrejelzésének. A válogatás objektivitása miagával
hozta az avanitgarde művészeti jelenségeik újraérté
kelését, az uralkodó irányzatok metszéspontjainak, el
ágazásainak, valamint az ú(j nemzedék egyéni eljá
rásainak azonosítását. De ez a módszer nem válhat
dogmává: hozzájárulás kíván lenni a művészet -iOllétőleg az éleit megismeréséhez.
Egy korosztály a mimetizmus ürügyén több-kevesebb
szubjektivizmussal! az uitánzásban »nagy művészi lehetőségekeft« fedez iföl. A világ jelenségei olyannyira
egyediek, hogy utánzásuk nem jellentheit kisebb mű
vészi értéket, különösen ha egyben paródia, és nem
a Ikülsőlegesít, a jelenségét, hanem a lényeget mutat
ja ifal. Az utánzás (lényeg és jelenség ellentmondásánák a (kifejezője lehet a fiatalok művészetében. A mű
vészetitől el is várjuk az dilentmondásolk k ife je z é s é t,
de ezenfelül isolk mást iis, amit ezen a iIX. Biennálén
mqg is kaptunk.
Nagy újdonság az elmúlt kát óv alatt nem mutatko
zott, ide az egyes wművészeti médiuimok« itúltengóse
nyilvánvaló. A festészet 'visszaszorult, antiifesitószet
latit, azonkívül színtelenné vált, a pszichodelikuis színhatásokat felváltotta a konceptus. A fiatalok művésze
tének egyik-másik tendenciája a finom információk:
a szociológiai, iszooiohistorikus fellé fordiullnak.
A szakemberek hasznos tanulságokat vontak le: a
»,szegény művészat« mára, a IX. Biermáléra eltűnt.
Egyik legnagyobb vívmánya a Bliannálénak, hogy lebírta a régi (idealista örökségét, a művészet fetisizálását (leszállt az emelvényről a művészet), háttérbe
szorította az elsődleges strúktuallizmus >»érelmeszesedésben seznvadő ideo!tógiáját«, valamint a minimal-art mozgalmait — nem liis a szervezők, hanem ma
guk a folyamatok. A minimal-artnak az a típusa, mely
az »alap és egy mértani sik« elvére épül, túlhaladott,
s éppen azáltal, hogy a részterületeik jelentősége csök
ken, az élet általános föltételei kerülnek előtérbe.
»Szakszerűtlenebb« szemmel nézünk, mint öt-hat vagy
tíz évvel ezelőtt. Az ember nem annyira a tárgyra, in
kább önmagára figyel. Ez a fogyasztói társadalom
betegségének egyik tünete. A művész lemond a kül
ső bonyolultságról a humánus jelképeik javára. A beavatottaik szerint a humán tudományok módsze
reire, kutatásaira alapozó új fogalmi .rendszer halt a
képzőművészetre és az »alkalmazotlt« szociálpszicho
lógiai ismeretek (a ipszidhoszoioiológiai analízis, a sze
miotikái, antropológiai' és kulturális kutatások ered
ményei) művészeti vetületűkben jelennek meg, mint
egy a »föladott« területek kárpótlásaként. A szak
emberek a »;mass media« sokasodó összeütközéseit
láttatják. A fiatal művészeik elébe sietnek a tömeg
kultúra külsőségeinek, de szükségleteinek is. Külö
nösen föltűnő az életstruktúrák miniden rétegét fel
ölelő videotape elterjedése. A Videó a fiatal művész-
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nemzedék számára az »easet kiegészítése®, általa a
társadalmi, emberi viszonyok torzulásaira reagálnak.
A videó nagyon népszerű (italán túlságosan is), de
lépteMiyomon eredeti ötiletdket sorjáz.
A (kulturális közeg határozza meg, hogy az egyéb
ként (korántsem egységesen érzékelő közönség figyel
mét imi kelti fel. A lélektaniHérzékalési (pszichoszenzarális) magatartás kutatása több művészeti irány
zatot lkot le, így: a -környezet stirúktúrája illetőleg
annak analízise a ibody-airt és a munkateljesítmény
fölmérései, miint aktuális itársadalmii kérdéseik. A
nagyközönséget állandóan meglepi a figuralitás vászszatórése, valójában az éldtjdlenség etilkai, esztétikai igazolása, úgy tűnhet, ez valamiféle realista piktúrának a folytatása vagy vetülete. A tárgyszerűsé
get még a közelmúltban is elvitató expresszionistáik
didáktilkus célzatú művészete i(a naiv társadalmi
tárgyikör, a koimputerizállt grafika, a mágikus realiz
mus és a szocialista realizmus) nem (tart lépésit a
fejllődéssdl.
A IX. Párizsi Biennálé két szélsőséges stílwsíirányzatot juttatott szóhoz: az 1970—72-ben keletkezett kaliforniiai i'slkola a hiperrealizmus objdktivdtásának —
nem kis mértékben a pszichoddlikus művészet örök
ségeként — egyfajta természeti poézis igézetében fo
gant túlhaladása. A haliszannfényképdk (fish-eye) szol
gáltatják a kört, a tökéletes formát, az LSD »két
csöppje« álltai 'egy látnokiasiparanoikius élményben
békét köitinek a valósággal; »a szemndk tetszik a
világ«, Bili Martin vagy Gage Tayllor világa. Sokan
nagy jövőt jósolnak ennek a paradicsomi hangula
tot ébresztő »p ász tor Iírán a:k«. Programijának közpon
ti tétöle a múlttól való megszabadulás, a megtisztu
lás. Nagyon hosszú út vezet itehát az » angyali üdvös
séghez®.
Ehhez a »pásztorlírához« pantdista szellemiségében
kapcsolódik a kínai parasztok festészete. Houohszien
tartományban földmunkások egy brigádja szabad
idejét tizenöt éve festészettel töltötte: munkájukat,
környezetűiket fesltatlték meg és festik. A kulturális
forradalomtól újabb lendületet kapták. Állandó bel
ső szelektálással javították a minőséget. Életüket és
murikájiuikalt a »fbrma és szín« jóvoltából élénk és
eleven esztétikummal telítik, ligy követik Maot. Újra
megtalálják a tartalomhoz való alkalmazkodásnak a
»lelkes módját«. Az eszmét maximálisan mozgósítják:
mindennapi munkájukat elmélyültebbé teszik, szabad
idejükben pedig művészetiként kulltiválják. Munkásságuíkban a művészet wisszatért a itermelőmunkához«, amelyből egykor, » amikor az emiber önmagát
kiűzte a paradicsomi állapotokból®, kivált. A mezei
munka, aratás, tarmónylbatakarítás, duzzasztógát épí
tése, marxista tanulócsoport liellkes tavékenykedése, a
társadalmi jólót és boldogság fokozódásába vetett bi
zalmuk egyforma mosoillyál íjot kifejezésre. A tündök
lő természetnek e spontán ösztön alakította tájképei
egész sorozatokban ultalnalk a klasszikus kínai festé
szetire, annak természetes folytatásai. E(gyes tájképdk
légies térben és bizonyos perspéktivikus módosítá
sokkal alkalmasak lehetnek köztéri dekorációkra.
Ezeken a tájképeken a természeti inspiiráaió tisztasá
ga átüt a keményen magmunkált formákon, s esz
meiségét érezteti.
A IX. ifjúsági biennálé strukturalista jellegű, a fel
mutatott magatartás ós a Ikoncejrtiuálisita irányvétel
szabaddá kívánja tenni az utat, és kétszeresen is
meglepetésszerűen hat: a ^természet hiimmikius dicsé
rete® ismerhető föl benne. A psiziahoddlikus művészet
és Mao írásai föMrágoZtatják a »pásztorh'rát«. Ez a
szemlélet az ökológiai itudat, lelkiismeret győzelmét
hirdeti. Az embernek élnie kell. A kaliforniai »halszem«-tájképék művészete talán ámíportművészet, de
az ifjúság hitét és tisztaság iránti vágyát igazolja:
nem kíván más lenni miint festészet, ugyanakkor
nagy kolllaktív társadalmak természethez való viszszafordullását és győzelmeit vonultatja fel, utat mutat
va az elkövetkezendő óvtizadndk.
!
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a
videó
a 70-es évek
közepén:
a bal- és jobboldalon , valamint Duchamp-on
túl

Ervin Goffiman Frasme Análysis: An Essay on the
Organization o f Experience című legújabb könyvében
qgy klasszikus példát idéz arra, hogy az ember »veszélyes«, mindennapi megszokottságát, struktúráját
zavarral fenyegető helyzetben miként igydksziik ösz
tönösen azonosulni a közösségi példaképpel. Példájá
ban egy gárdista szerepel, áki a Budkingham Palota
előtt, szolgálatiteljesítés közben szuronyával véletle
nül megsebezte a kezét, de mégsem szakította félbe
a dísÉlépést.
Az esetről az egyik újság így számolt be: »E gy nő
felsikoltott, egy másik pedig odarohant, hogy zseb
kendőjével bekösse a sebet. De a gárdista tovább
menetelt, egészen addig, am íg egy rendőr nem érte
sítette felettesét, és le nem bonyolódott az őrségvál
tás. A sebesült katona em elt fővel, szemrebbenés
nélkül távozott.«
Ugyanilyen helyzetbe került a művészvilág a kísérle
tezésekkel kapcsolatban. Nyugodt ós változatlan ma
radt, mintha videoművészet egyáltalán nem hatott
volna rá. A jobboldal kritikája a video-művészek hiagyománytaian új alkotói rendszere ellen lírányiul. A
klasszikus baloldal, akik között ott vannak az ötve
nes és hatvanas évdk megmerevedett avanitgardistái
is, lázasan igyekszik — egyesítés és továbbfejlesztés
útján — létrehozni egy demagóg anti-art mozgalmat,
ami Duchamp (McLuhanról nem is beszélve) elektro
nikájának egyszerű továbbfejlesztése lenne.
írásommal azt hangsúlyozom, hogy a videó nem tar
tozik egyik táborba sem. A képkészíités ós a művészet
tárgyának megsemmisítése nem célja (ez hasztalan
és csalóka vállalkozás lenne). 'Nincs szándékomban
a video-art-ot művészetté nyilvánítani (az ilyen felfo
gásmód egyébként bosszantóan naív), hanem csupán
definiálni tárgyát ós jdlenltőségét az elfogult támoga
tások és véddkezésak kereszttüzében. Meghatározni
azt, hogy a IX. Párizsi Biennálé huszonnyolc i(35 éven
aluli) amerikai ós európai alkotója révén hogyan ke
rült a közönség figyelmének a középpontjába.
Remélem, példám eléggé érzékelteti majd, hogy a
művészvilág hogyan vesz tudomást a videóról. Nem
régiben egy művészekből, kritikusokból és akadémi
kusokból álló bizottság foglalkozott a képzőművészet
nek a kiadói tevékenységben betöltött szerepével. Mi
vel írásaimban agyetdül én foglalkoztam a Videóval,
elsőnek emelkedtem szólásra. Balkéz felől ülő szob
rász barátom (különben rosszul helyezkedett) hirte
len felkiáltott baritonján: — Óh, igen, a videó! Nem
de ez az utolsó újdonság?
Az ilyen szamíbahelyezikadóseik a video-art módszeres,
lassú visszaszorításának lényeges tényezői. A video-art terjedő hullámának — azokban az országokiban,
ahol a képmagnó hozzáférhető az alkotók számára

— a »bejáródott« művészet minden energiája és te
vékenysége összpontosításával ellenáll, majd átenge
di pozíciói jelentéktelen hányadát, de nem szűnik
meg úgy vélekedni róla, minit az általánosan elfoga
dott etika elleni reformok végeláthatatlan soráról.
A barikád elleni sorozatos támadásoknak fogja fel,
és így elkerülhetetlenül az ancien régim e restaurá
ciójával fejeződik be. Ha nem egészen ilyen a hely
zet — ha a video-art nem mozgalom, hanem még
csak az első lépéseket teszi a művészet struktúrájá
nak átalaikítására —, akikor is tűrhetetlen. Ennek az
aktivitásnak az első jelei újságcikkekben, interjúk
ban, művészeti magazinokban, katalógusokban, a ha
gyományos művészeti ágakban (televMók a galéri
ákban, a kamerát és videoszalagolt alkalmazó múzeu
mi akciókban) jelentkeztek. Az Egyesült Államokban
a videó 1973. óta akadálytalanul kifejezésre jutott;
jelenleg csúcspontjához közeledik, a vége 197l8Hra
várható. Hogy ez a jelenség koegzisztentálhat telje
sen ellentétes természetű jelenségekkel, az csak an
nak bizonyítéka, hogy az emberiség történelméhez
és fejlődéséhez szorosan kapcsolódik az irónia. A mű
vészet minden új kísérletet magába foglalhat, a fegy
veres forradalomtól az action paint in g on , a tasizrruuson, a tér- és fénymozgásszerlkezeteken, a happe
ningen, és a gerilla-színházon áa egészen a konceptualizmusig, mint formáig. A művészet tudja, mit le
het kezdeni a gyorsuló fejlődéssel lépést tartó tele
vízióval, amelynek kapcsolatteremtő lehetőségei min
den másét megelőzik. Az új kísérlet, amennyire el
fogadott, éppoly könnyen semmivé válhat. Egy meg
határozott forma, ritmus és célszerűség birtokosa.
Ugyanakkor, egy felsőbb szinten, kirajzolódik egy
másik környezet, nyitott kaput hagyva a végtelen vé
letlenszerűség számára. Mielőtt ezt a véletlenszerű
séget vázolnám, bemutatom az egymás ellen felvonu
ló ellenpólusokat és azok küzdőterét. Mindez rendkí
vül hasonlít a fényképészet jó évszázaddal ezelőtti
kifejlődéséhez.
Amikor Arago 1848-ban a Képviselőházhoz fordult —
hogy megkérdezze, kell-e még valami a fénykópészi
iparengedély kiváltásához (az állam meghatározott
pénzösszeget fizetett a feltalálónak) — megemlítette,
hogy a találmányban felhalmozott ötletek »jelentóktelenak azokhoz a felfedezésekhez képest, amelyek
hozzájárulásával az új találmányok létrejönnek*. Az
emberek először elhitték, hogy a fényképészet meg
őrzi majd a természet egzakt lényegét — hogy re
produkálni fogja a világot. Walter Benjámin a fény
képnél jobbnak tartotta az első dagerirotípiákat, mert
azok a háromdimenziós emberi arcot pontosabban
reprodukálták. Datguarre-it követően a fényképezőgép
széleskörűen elterjedt. A precíz dagerrotípöa milliónyi
pillanatfelvétellé és billió újságképpé Ikorcsosul: a
képek inváziója lassan átformálja világlátásunkat.
Szemléletünk fokozatosan a fénykép reprodukciójá
vá válik. Benjámin megjósolta, a »fémylkép-művószetnek« egy évtized sem kell ahhoz, hogy egyszerű ipar
rá váljon.
A minden újat támogató állandó közösség — mely
ről Benjámin megfeledkezett néhányszor, de McLuhan és gyermekei nem törődtek vale — maga az
emberi szellem végtelen variációja. A televízió ismer
egy a fényképészethez hasonló fejlődést, bár a poli
tikai struktúra teljesen különböző. A televízió, köz
vetlenül megjelenése után, néhány hivatalos esztéta
és a bürokrácia eszközévé vált: mindent megtettek
népszerűsége és eiközépszerűsítése érdekében. A
sportesemények, közönségszórakoztatás uralja —
egyáltalán nem hasonlítható a dagerrotípia korsza
kához. Azonnal sematikussá vált. Nincs ebben sem
mi különös, hiszen tudjuk, ki birtokolja: kezdettől
fogva a kormány és a korporációk eszköze. Az értel
miség nagy része, valamint McLuhan és a Papal-Global-Village etika partizánjai álltak szemben vele.
A video-art létrejötte és jelenlegi térhódítása ezzel
kapcsolatos. Először a tévében bemutatott szobrok,
majd az aiutomatikus képismétlós és a speciális szín
hatások crévén. De a video-art nem maradhatott meg
a kezdeti egyszerűségnél. Amint megjelent az első
Sony-magnetoszlkóp az amerikai és az európai piaco

kon, a nyugati avantgard azonnal felfigyelt rá. A kép
magnóik — a művészeti galériákban és múzeumok
ban kezditek megjelenni, 1968. és 1972. között néhány
marész programot is adtak — semmiféle »esztétikai«-t nem képviseltek. Tulajdonosaik figyelmét az
eszmék terjesztése és a pozíciók elfoglalása kötötte
le. Ezek a nehézkes és rosszul szerkesztett, videosza
lagra felvételezett programok az első kísérletek voltak._ Kamerájukkal a felvételezett intenzív kommu
nikációt vetítették.
A video-art — ami a legjobban érdekel, és amivel kí
sérletezem — televízió- és közönségellenes. Alapjá
ban véve igen nagy távolság válaszitja el a valódi ér
telemben vett művészettől, a tökéletes megvalósulás
tól, az elképzelés és a kifejezési esziközök szerencsés
találkozásától (1968. és 1972. között egyébként nem
számíthatott támogatásra). A videó lassan, de biz
tosan, akárcsak Atget munkája a fényképészetre, úgy
hat a tévérendszerre. Véleményem szerint a definiá
lás, a besorolás módszere végérvényesen letűnt. John
Baldessari szerint — akivei egyébként teljesen egyet
értek — a video-kamera mindaddig nem fog jelentőset produkálni, amíg nem lesz ugyanolyan könnyen
kezelhető, mint egy ceruza.
A más'ilk dolog, amiről a videó funkciójával kapcso
latban érdemes említést tenni, az, hogy szemtől-szembe, gondolatot önmagával szembesít jelen idő
ben (az adás és a vétel ideje egybeesik), és ezért nem
érthetek egyet Baldessairival: a videó nem hason
lítható a cenuzához vagy a mozihoz. Gondoljunk csak
arra, hogy milyen bonyolult, a festészethez hasonlít
ható síkábirázolásra alkalmas. Most — jobb híján —
idézek egy részletet egy három évvel korábbi esszém
ből, hogy megkíséreljem definiálni a videó sajátos
minőségeit: »H o l és hogyan képzeljük magunk elé
a videót, hogy m inél zavartalanabbá összpontosít
hassunk ernyőjére: egyedül vagyunk otthon, ülünk
és pihenünk, vagy éppen emberekkel vagyunk körül
véve és élvezzük a bennünket körülvevő valóság vál
tozékonyságát. A film e t m indig m i készítjük, létezé
sét m i biztosítjuk. A színházban együttérzünk a szí
nésszel, de tudjuk, hogy játékukat a dramaturg elő
re meghatározta. A m it m i »direkt«-videonak neve
zünk, az nagyon is koncentrált kapcsolatban van az
élettel; m ialatt a valóságból kiragadott jelenségeket
előadásban nézzük, egy kifinom ult egzisztencializmus
részeseivé válunk. A kifinomultság, leszürtség néha
unalmas. Maradunk az érzékelésnél. A H old útja az
égen olyan megszokott, m int a soha véget nem érő
American Fam ily [magyar megfelelője a Szabó csa
lád], Az egyenes adás a közönséget a várakozás fe
szültségében a képernyő előtt tartja, m ert akárcsak
az életben, bárm i bekövetkezhet. Szándékosan em lí
tem a minden népszerű feuilletonban szereplő Amecan Family-t. Kontinuitásában egy abszurd és unal
mas társalgás végtelenbe nyúló részleteit őrzi. Az
élőadás közelebb vitte a valósághoz, m ert tudtuk,
hogy a Family valóságos. Annak a tudatában vártuk,
hogy váratlan és érdekes fordulatok is bekövetkez
hetnek. Kétségtelen, hogy a videó nem az életből le
szűrt művészet. Más művészetekkel ellentétben az
előre kiszámíthatatlant és az élet ritm usát közelíti
meg. Egy percepciós rendszerben
helyezkedik el.
Nem tudom, m i cinéphile-k megértjük-e ezt. A vi
deo-art megszűnik, ha nem vetünk be eddig még
nem alkalmazott kifejezési eszközöket. A videó egy
félreértésektől terhelt, de reményekre jogosító, vég
telenül gazdag közeg. A fentebb em lített két szem
ben álló tábort egyrészt a kifejezési lehetőségek gaz
dagságának a felfedése és haszonosítása, másrészt a
módszereknek a saját szem pontjai alapján való de
finiálása foglalkoztatja. Nevetséges például a video-art-ot a galériák és a múzeumok kom plex felszere
lése alapján meghatározni és megítélni, vagy — m i
ként Allan Kaprow tette — egyoldalú felhasználását
felpanaszolni. Ez párhuzamos jelenség Daguerre
1848-as munkáinak a megítélésével: képei egy típusra

korlátozódtak és nehezen lehetett őket reprodukálni.
Daguerre valamivel később elju tott az újra előállít
ható negatívokig és az egész világon elterjesztette a
fényképezést. Íg y lesz a videóval is: nem vagyunk
m ár messze a kis kamera, a kis képmagnó sorozat
gyártásától és a papírvékony, nagyméretű, képernyő
től. Ha ez létrejön, a v id e ó é rt megszűnik nehezen
hozzáférhető kifejezési eszköz lenni. Az, hogy létezé
sét a jelentése határozza meg, m ár részben valóra
is vált. A jelentés a támasza. E jelentések kiinduló
pon tjai a vizuális struktúrák. Gyors áramlásuk kö
vetkeztében felerősödnek a benyomások és fokozód
nak a tudati tevékenységek.

Továbbá — az Egyesült Államokban a televízió első
generációja számára már nyilvánvaló — létezik egy
egyre változatosabb, többrétegű, kiaialkult társada
lom, amely nem azonos a profestizálit McLuhan törzsi
falujával. A szerep, amelyet ebben a folyamatban a
művészek betöltötték, ugyanaz, amit mindig is ját
szattak: tanítani ós provokálni a gondolkodásra kész
szellemet, de csak abban az értelemben, ahogyan a
video-art összefügg a múlttal, vagy ahogyan az álta
la elvégzett feladat a hagyományokhoz kapcsolódik.
A videó minden más szempontból új. Először ü'S —
hogy eltépjük mítosza fátylát — egyáltalán nem
mozgalom. Nincs kapcsolatban eszmei áramlatokkal,
minit a pop-art, a fasizmus, vagy a dada. Másodszor:
a legfontosabb különbség, hogy támasza, a jelentés,
a viták gyújtópontjában van. A videoszalag fixa ide
ája egy csapásra elterjedt mindenütt. Ha jól meg
gondoljuk, ez szinte hihetetlen.
Megkísérlem magyarázatát adni, hogy a kommuni
kációnak az a formája, amit a televízió — az elter
jesztés esziköze — nyomán »művészetnek« nevezünk,
az a régi keretek szótrobbantása. Teljes szótrobbantása. Ehhez hasonlítva miniden más gyermekjáték: a
Duchamp által vásárolt, műalkotásként kiállított biciiklikerék, a dada burzsoáellenes szarkazmusai és a
kisgalériák festészet-ellenes akciói is. Nem meglepő,
hoigy eddig a video-art-ban ismeretlen volt az elmé
lyülés: a művészi szándékok életre hívása (az érvényes
ós elfogadható vizuális információknalk az emberiség
számára való megmentése ós továbbítása). Mi ezek
nek az elmólyülésekneik és kihívásoknak a bátor vál
lalásával egy hosszú, végtelenbe vezető útra lépünk.
douglas davis

jacques louis nyst

(garai aranka fordítása)

M á n bogdanovic
Bogdán Bogdanovic belgrádi műépítész emlékműve
it a történelmi válágszenvedés szimbólumainak szán
ta. Építményei méretüknél, jellegüknél és rendelteté
süknél fogva a természetben vannak elhelyezve.
A természetben végrehajtandó intervencióin lelkiál
lapotokat, emberi törekvéseket, viszonyokat, szitu
ációikat fejez ki. Bogdanovic ívei, oszlopai, síkjai, ki
nyíló vagy magúikba zárt terei, hajlatai, tömbjei mö
gött a néző a történelmit tálálja, a műépítész imaginációja, tapasztalatai, emlékcsírákból fakadt élmé
nyei jelentóshálózatának metszéspontjaiban. Terein a
klasszikus mitológia, az ennek megfelelő képzőművé
szeti formák, valamint az izílám és a bizánci hagyo
mányok hatása i:s érződik. Ezoterikus alakziaitainalk,
jelképeinek és figuráinak is releváns funkciót tulaj
donít Bogdanovic. E »mesélő« stilizálása még az ősi
kultúrák vésett, festett mágikus totem-íigiuráira is
emlékeztet bennünket. Ezek a bevésések Bogdanovic
felületein is totemisztikusak. Erre a Ikísérőszövegben,
az úgynevezett filozofémában találhatunk utalást:
»Az élet erősebb a haláináU. Bogdanovic emlókitereit szemlélve az etnológiai szimbolika és a ruralitás
formajegyei is kimutathatók, pl. a knjazevaci és a
Béla Crkva-i térszeilkezetek esetében: a szemlélő,
nemcsak a lailkus, első látásra azt hiszii, hogy valami
szerbiai, »krajpütasinalk« nevezett síremlékekről van
szó. E Ikét emlékterének ősi szláv evokációjából fél
reérthetetlenül sugárzik a »krajputas« jelleg meigigéző ereje. Bogdanovic kövei leginkább egy központi
forma felé vagy köré csoportosulnak (legjellegzete
sebb a leszikováci nekiropolisz). Bogdanovic tereinek
szerkezeti és formai elrendeződését ós monumentáli
sát tudatos, szándékos mítosz-helyzet hatja át, egyet
len jelzésre, témakörre vezeti vissza élményeit, me
lyeket a halál, a túlélés jelentés körében variál. Vál
tozatoknak, léhetőségébneík teremt légkört és kör
nyezetet, mint a flóra és fauna számára az éghajlati
zónák klímája, előhíván a teremtés/alkotás értelmét,
szépségét, hitét és értékjegyeit. Bogdán Bogdanovic
alkotásai az emberi, a földi életnék belső, magában
értelmes szubsztanciáját hirdetik. Megformált motí
vumaiban a transzcendenciát észrevétlenül a földi ira
mán enciájává teszi, melyet átélhetünk, mint sorso
kat, áldozatokat, szenvedélyeket, emóciókat. Himnikus emlékiteréivel az emberi ós a természeti egysé
get célozza, de nemcsak biológiai, hanem filozófiai,
dialektikus ikapcsolatulkban is.
Bogdán Bogdanovic egyike a keveseknek, aki elméle
teket próbál a mű köré szőni, tudományos hozzáállás
sal és alapossággal, megállapításaival állást is fog
lal napjaink hatalmas alkotás-áradatában és kavar
gásában. Ilyen alkotói viszonyulásának köszönhető
en jön létre a tér időbeli idioszinkratfikus flexibilitá
sa ós valósul meg az a vizuális és építészeti elv ós
élmény-mechanizmus, melyet a közvetett kommuni
káció megvalósulásának lehetőségéként kell értékel
nünk, azon az értéíkskálán és abban a rendszerben,
mely az emberi szellem energiaikészletét frissíti.
Bogdanovic állkotásaiiból ítélve, főleg azoknak foko
zott himnikusságát tartva szem előtt, Bogdanovió
»tradieionális« művészi érzékenységét emelhetnénk
ki. Az inger, a gesztus determinálja döntően, amikor
tervez vagy a kivitelezést irányítja, minden bölcselkedő hajlama és akarata ellenére, mert nála legfon
tosabb a lelki élet általános differenciálódásának be
folyása a nálánál stabilabb és kevésbé változatos
szférákban, az általános processzusból fennmaradt
esemény/emílék(efcre) és kifejezési formákra.
fenyvesi Ottó

Liliana Cavani: Éjszakai portás

lélek
megszégyenítése
VIGILIO MELCHIORRE: AZOKAT A FILMEKET NE
VEZHETJÜK POLITIKAI FILMEKNEK, MELYEK
NEM A TÖRTÉNELEM GLOBÁLIS INTERPRETÁ
CIÓJÁT ADJAK, HANEM
EGY-EGY
JELENSÉG
ELEMZÉSÉVEL FOGLALKOZNAK, S EZT A JELEN
SÉGET IGYEKSZENEK VALAMELY KONKRÉT
MINDENNAPI HARCBAN M EGTALÁLNI...
Véget ért a második világháború. A mulató, a kaba
ré, a >«zép fitai« uralma után (kezdett egyre jobban
élettel telítődni a film. Míg régebben a politikai hát
terű erotizmus egy morális támákörhöz kapcsolódott,
happy and-del végződtek a filmek és az erotika csu
pán kirakató dekorációként szerepelt, most lekerül
tek a díszítések, leegyszerűsödtek a jelenetek, leegy
szerűsödtek a »filra-dámák«. Megjelent a sáros utca,
a proletánnő, a munkásruha, az araszaik. A durva,
miieden szépítés nélkül bemutatott életképeik, a szex,
a háború borzalmainak iskolapéldái egyengették azt
az utat, melyinak nyomán a rendezők agyre gyakrab
ban nyúltak ólyan témakörökhöz, melyek a múlt
»szép« filmjében szinte elképzelhetetlenek lettek
volna.

Ericih Eromm részletesen tárgyalja a szado-mazochizrnust mint jelenséget (mint normálisát és mint pa
tologikusait). Bár a szado-mazodhizmus nem tisztán
a fasizmus jelensége, a fasizmusban nyilvánul meg a
legszélsőségesebben.
Az ember, aki az elsődleges, a »mindennapokat« élő
világgal való kapcsolatot elvesztette, az új kapcsola
tot agy másik ember, egy másik individuum fölötti
teljes dominációban keresi, vagy önmaga teljes alá
rendelésében egy másik egyénnek. Elveszíti énjét,
identitását, megszűnik az akarat »értelme«, melyet
egy másik emberével próbál pótolni, annak objektu
mává válik. Egyfajta szimbiózis létrehozásán, függő
viszony kialakításán fáradozik. így próbálja megsze
rezni újra azt az erőt, amit elvesztett, amit az egyén
»ón«-je tartalmaz. Liliana Cavani fiatal hősnőjének a
fogolytáborban eltöltött idő, a lélek megszégyenítése
után még volt ereje új Ikapasolaitot keresni az élettel,
önmagával. Férje karmester, nem véletlenül: a fasiz
mus legnagyobb ellenségének az inteliektualizmuist
tekintette. A 'kultúra és a művészet volt az az erő,
mely visszasegítette az életbe, azonban szado-mazochisztiilkus hajlamai a náci tiszttel való újbóli talál
kozásukkor elhatalmasodnak rajta, ereje elhagyja,
lelke visszaihuill korábbi rasbágába: az individuum
szétesik. Nemkülönben a másiké. A két individuum
leépült egyre, s attól kezdve, bár két lény van je
len, csak egy egyén léteziiik: kettőjük közös szemé
lyisége.
L. MUMFORD: A FASIZMUS IGAZI FORRÁSAIT AZ
EMBERI LÉLEKBEN ÉS NEM AZ ÖKONÖMIABAN
KELL KERESNI.
A nácizmus valóban pszichológiai probléma, azzail,
hogy társadalmi-gazdasági tények formálják a pszi
chikai tényeket is. A nácizmus gazdasági és politikai
probléma, de ideológiái és tömeglélektani hatalom.
ERICH FROMM: A NÁCIZMUS
PSZICHIKAILAG
FELTÁMASZTOTTA AZ ALSÓKÖZÉP OSZTÁLYT.
MOBILIZÁLTA EMOCIONÁLIS ENERGIÁJÁT, MELY
KÉSŐBB FONTOS ERŐVÉ VALIK A GAZDASAGI
ÉS POLITIKAI CÉLOK MEGTEREMTÉSÉÉRT FOLY
TATOTT HARCBAN.
A fasizmus racionalizálta önnön abnor malit ását:
megvalósulván a rend képét ölthette magára. A meg
változott rendbe beilleszkedő fasiszta a rendre hárít
hatja az abnormalitást — hősnőnk ott megszégye
nült, itt is kiátkozott.

Japánból szado-mazocbisztiikus filmek érkeznek.
A filmekben megjelenik a fényőzés-nyomor, a szex,
az ártatlanság, az erőszak gyűjteményének a legkü
lönbözőbb formában való bemutatása.
GLAUBER ROCHA: A SIKERES PRODUKCIÓ TIT
KA: A SZEX ÉS AZ ERŐSZAK ÖSSZEKAPCSOLASA.
P. E. S. GOMES: VADIM (ROGER) FELTÁLALTA AZ
AGY ESZTÉTIKÁJÁT.
Az erőszak ás a szex sokáig kielégítőnek látszott. Az
erőszak továbbra is egyforma eredményességgel tar
totta magát, míg a szex önmagában már nem volt
érdekes. A nézőit nem lehetett meghökkenteni; egy
bordélyházban minden megtörténhet. Kellett valami
új, megfoghatatlan, lehetetlen, amit csak látni lehet,
amit egy néző szinte sohasem érhet el (és amit a né
ző követelt saját magának). Elindultak hódító útjuk
ra a perverzitások legszélesebb skáláját bemutató
filmek.
Liliana Cavani Éjszakai portásában a szado-mazochisztikus viszony és a politikai téma párosításával
találkozunk. Milyen (természetű a kapasolatuk — keresett-e vagy szerves? Vannak, akik azt állítják, a po
litikához eonek a filmnek semmi köze, mások a szex
nek másodlagos vagy csak harmadlagos szerepet tu
lajdonítanak, és arról vitáznak, eléggé erélyesein lép-e
fel a film a fasizmus ellen. Mindkét fél kategorikus.
Ügy tűnik azonban, bár fontosnak tartják, sőt a Vi
ta alapjául többnyire ez szolgál, gyorsan átsiklanak
a szado-mazoch'izmus központi (jelensége fölött.

L. MUMFORD: A FASIZMUST MEGMAGYARAZZA A
FÖLÉNYSÉG BÜSZKESÉGE, A KEGYETLENSÉG
ÉLVEZÉSE, A NEUROTIKUS DEZINTEGRÁCIÓ...
A filmkritikusok, mikor az Éjszakai portásról —
vagy más hasonló jelrendszerű filmekről — szólnak,
általában a témáról és a felhasznált elemekről vitat
koznak, háttérbe szorul a film mint művészi alkotás,
a szereplőik teljesítménye, különböző kiegészítő ele
mek egész sora, melyek egyébként az értékelés hom
lokterében állnak.
Az Éjszakai portásról megjelent tömérdek publiká
ció (attól függetlenül, milyen hozzáállással íródott,
negatívnak vagy pozitívank ítélte meg a filmet, be
mutatása mellett vagy ellene kardoskodott), akarva-ákaratlan egyetlen célt szolgált: felkavarta a port,
a film körül. Ugyanehhez járullt hozzá az is — és nem
kis mértékben —, hogy a filmet Olaszországban és
Németországban betiltották.
Picr Paolo Pasolini olaszországi betiltása miatt nem
rég szintén Párizsban bemutatott Saló vagy Sodorna
120 napja című (filmjéről már érkeznek a filmkri
tikák.
THOMAS QUINN CURTIS:
SE HAGY HIDEGEN.
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Nem porhintés-e a port felkavarni?
szügyi zoltán

FILM SENKIT

tegyvtrnél
gyilkosabb

a JSZSZK
társadalmi-politikai
rendszere

I
Egymást követő napákon láttam az újvidéki mozik
ban az Éjszakai portást ós a Los Casadorest. A két
filmről bennem kialakult benyomások időbeli közel
sége miatt számomra a filmek önmagában adott
cselekményénél, tartalmánál, vagy ha úgy tetszik,
mondanivalójánál lényegesebbé vált a 'két fiúim prob
lematikája közötti párhuzam.
Mindkét_film a háborús lálöktan alapjaiból indul ki:
az amerikaiak vietnami háborúja, illetve a második
világháborúhoz vezető fasiszta ideológia által felsza
badított ataivisztikus ösztönök továbbélését vizsgálja;
azokat a deformációkat, amelyek a kiváltó/létrehozó
alap megszűnése után is tovább élnek, mert lénye
gük nem ellenőrizhető/itényiszerű: gócuik a tudatalat
tiban van, s irányíthatatlan a kicsapódásuk útja,
amellyel az általuk létrejövő cselekedeteikben formát
nyernek.
A Los Casadores konfliktusa egysíkúbb — tulajdon
képpeni konfliktus nem is jön létre. A »N e k tek elfe
lejtették megmondani, hogy a vietnam i háború véget
é rt« rób uiszmcgfej tő bölcsességének kimondásával

egy csapásra megtisztul a világ minden ellentmondá
sának, kételyének betegségétől; a »fertőzöttek« fizi
kai megsemmisítése egyben a fertőzés kórokozójának
elpusztítását is jelenti. Einneik a látványos megoldás
nak — az egészséges, józan öntudatának teljes birto
kában levő világ ereje heroizálásának/misztifikálásá
nak — az elkerülésével válik az Éjszakai portás többsíkúságában és problematikájának kiúttalanságában
megdöbbentőbb alkotássá. A világ itt is kiveti, meg
semmisíti beteg részeit, de ez a megsemmisítés nem
megoldást jelent, mert az ex-ifasiszta ós áldozata meg
ölése: gyilkosság; elkövetőiben a »betagség« tovább
éld illegális életét. (A Los Casadoresíbán is gyilkos
ságról van szó, de ez a nemes és asálhatatlan igaz
ságszolgáltatás tetteként manifesztálódik, s föl sem
merülhet e tett amorális volta.)
A^ motiválást szolgáló lélektani analízishez felhasz
nált emlékezés az Éjszakai portásban fbnkcionálisabb: míg a Los Casadoresban csak illusztratív sze
repű, itt a filmen belül külön egységet alkotva a
mondandó lélektani/ifiillozáfiai magvát hordozza. A
kékes-sápadt színtónus, mely vizuálisain kiemeli eze
ket^ a jeleneteket a jelenben játszódó reális történés
síkjából s a múltat misztikus-irreális időtlenségbe
transzponálva gondolati tartalomhordozó funkciót
kölcsönöz az emlékezésnek, egyben megadja az értel
mi felismeréshez a hangulati töltésit is. A hősnő itt
elhangzó éneke {»H a szomorú vagyok, boldog szeret
nék lenni, ha pedig bolnog vagyok, szom orú szeret
nék len n i«) a »hóhér és áldozat« kérdéskörének, a

szadizmUs-mazoehizmus problematikájának kristá
lyosán egyszerű előrevetítése, illetve magyarázata.
A maga módján mindkét film arra figyelmeztet, hogy
az emberiség újiabb katasztrófáját nem a harmadik
világháború mechanikai pusztításától kell vámunk,
hanem a spekulációk apokaliptikus őrületében fel
szabaduló fegyvernél gyilkosabb ösztön-létnek az em
berré tevő tudat fölötti eluralkodásától.
túri gábor

Drustveno-politicki sistem SFRJ. Radnicka stampa,
Beograd, 1975.

Tizennyolc tagú szerzői kollektíva aillkotása ez a
könyv, s nálunk szokatlan módszerrel készült. Eddig
az volt a gyakorlat, hogy az alkotmányyáltozások
után néhány elismert szaktekintély megírta, vagy
egys zerűen osalk átdolgoizlta a már korább cin megírt
tankönyvét. Csák ritkán történt meg, hogy valaki az
alkotmányjogi tankönyvön kívül átfogó művet írt
társadalmi-politikai rendszerünkről is. S ha néhány
ilyen mű ki is került a nyomdából, az egyetemi hall
gatók ingadozhattak közöttük, hiszen vagy túlságo
san bőven tárgyalták az anyagot, vagy pedig csak kis
számú részprobléma taglalására szorítkoztak.
A most megjelent tankönyv szerzői elfogadható ter
jedelemben érintik az új alkotmány által megrefor
mált társadalmi-politikai rendszerünk miniden ^fon
tosabb intézményét, s azokat a politikai vagy törté
neti problémákat is, amelyeik így vagy úgy kihatással
vannak ezek működésére, fejlődésére. A tanulmányok
egyikét kivételei intézménycsoportonként dolgozzák
fel a rendelkezésükre álló óriási anyagot, s ezek a fe
jezet formájában megjelenő témák szervesen kap
csolódnak egymáshoz. Ez a munkamódszer olyan ve
szélyt rejteget, amelyet az előzőleg meghatározott
koncepcióhoz való kövétfcezetes ragaszkodással _né
hány súrlódástól eltekintve kikerült kiküszöbölni. A
tizennyolc szerző tanulmányai sdkszínűvé tették _ a
közös művet, de az mégis egységes maradt, nem vált
egyszerű gyűjteménnyé.
Nemcsak abban nyilvánul meg ez a belső egység,
hogy a szerzői kollektíva tagjai azonos eszmei kiin
dulópontokból és összehangolt módszerekkel közelí
tették .meg témájúikat, hanem a kulcsfontosságú ka
tegóriák, intézményék többirányú megközelítésében
is. így például a képviseleti rendszer, a párt szere
pe, vagy a föderatív strúktúra mind olyan intézmé
nyek, kategóriák, amelyeket témájától függően több
szerző is taglal. Ezzel kapcsolatban nem szabad em
lítés nélkül hagyni egy technikainak mondható hi
bát, ami azonban — különösen az egyetemi hallgatók
nak —, megnehezíti a könyv használatát. Hiányzik
ugyanis a tárgymutató, is ha teljes képet akarunk
kapni arról, hogy a szerző-együttes hogyan világít
meg egy-egy problémát, szinte hajtóvadászatot kell
rendezni előbb a tartalomjegyzékben, majd maguk
ban a szövegekben is.
Éles határvonalat az alkotmányjog ós a társadalmi-politi/kai rendszer tudományos kifejtése között elóg
nehéz megvonni, de így is feltűnik, hogy a stúdiu
mokhoz képest ez a könyv különösen sok alkotmányjogi elemet tartalmaz. Persze ezt nem lehet a mód
szerek és a tudományág felépítési koncepciójában

bekövetkezett változásokkal magyarázni. Alkotmá
nyunk igen sok olyan elemet tartalmaz, ami a klaszszikus értelmezés szerint már nem az alkotmányjog, hanem a politikai rendszer mlint tudományág
szférájába tartozik. Az alkotmány szövegének foko
zottabb jelenléte azonban korántsem (jelenti azt, hogy
akár egy szerző is megelégedett volna az általa is
mertetett intézmények egyszerű, leírásával. Már a könyv
koncepcióiánaik kidolgozásaikor 'követelményként állí
tották fel, s szinte minden téma esetében érvényre
is jutott a törekvés, hogy a szerzők a politikológiai
elemzést nem mellőzhetik, s mind az egész politikai
rendszer, mind pedig a részek bemutatásakor meg
világítják a mélyebb változásokat és összefüggéséket.

a
végletek
zsákutcája

Ezenkívül, s itit is találkozunk néhány újdonsággal, a
kötet szerzői elemzésinek vétették alá a társadalmi
élet több olyan vonatkozását is, amelyek jelentősen,
olykor döntően befolyásolják a politikai rendszer
egészének vagy az egyes részeknek a működését. Ide
tartoznak elsősorlban a nemzeti kérdést és a nem
zetiségeik helyzetét és szerepét taglaló tanulmányok,
amelyeket dr. Stíjpe Sárvár és dr. Gazmend Zajmi ír
tak. De kétségtelenül ebbe a csoportba sorolhatjuk
dr. Miroslav Pecujliónak a jugoszláv szocialista tár
sadalom szociális összetételének változásaira vonat
kozó észrevételeit is. Fejtegetéséiben a szerző sorra
veszi azokat a társadalmi ellen[mondásokát, amelyek
től a szocializmus sem mentes.
Végül meg kell még állapítani, hogy a kötet új utat
nyit a társadalomtudományi ismeretek összegezé
se felé. Ugyanakkor :jó eszköze a (tudomány terjesz
téséneik, hisz a szerzők a közös műbe belevették azo
kat az eredményeket, amelyéket más rokontudomá
nyok területén értek el. A különösen összetett téma
a politikai rendszer multidiszciplináris megközelíté
se olyan eredményeket hozott, hogy a könyv izgal
mas olvasmány lehet mindazok számára, alkiket csak
egy (kicsit is érdekelnék a társadalomtudományok.

dr. Mezei — dr. Suvakov — dr. Raic: Osnovi politicke ekonomije (II. kiadás). Savremena administracija, Beograd, 1975.

ágoston andrás
jacques louis nyst
A belgium i Liége-ben szüle
tett 1942-ben. M a Presseux-ben
él.
Semmilyen eszme, ideológia
sem befolyásolja tevékenysé
gemet. Az alkotás mégis egy
eszme fe lé közelít. De én en
gedetlen vagyok. A felhasz
nált anyag sajátos jellege és
viszonylagos módosulásai ér
dekelnek. Nincsen privilegi
zált anyag. Egyik sem lénye
gesebb a másiknál. Ebben
biztos vagyok.

Gondolkodásra ikésztető tankönyvet kaptak a kezük
be az Újvidéki Egyetem nem közgazdasági karainak
hallgatói. A pár évvel ezelőtt végrehajtott felsőokta
tási reform értelmében ugyanis, a marxista képzés
teljesebbé tétele érdekében néhány új tantárgyat ve
zettek be, iköztük a politikai gazdaságtan alapjait is.
Mivel azonban e karok főtevékenysége nem a közgazdasági-politiikai jellegű oktatás, a marxista tantár
gyak tanulmányozása — indokoltan — csak négy sze
meszternyi időtartamra korlátozódott. Ebből a poli
tikai közgazdaságtan alapiismeretei csalk egy félévet
kaptak. Tekintve, hogy a politikai közgazdaságtan a
kapitalista termelésmód sajátságainak tanulmányo
zása és a tapasztalatoknak a szocializmusra való átvetítése, s nem konkrétan a szocialista (termelési vi
szonyok vizsgálata, mint például az önigazgatású szo
cializmus tantárgya esetében, e rövidített kurzus is
elegendő ahhoz, hogy a hallgatók e tudománynak a
tantárgy nevében is hangsúlyozott ALAPIiSMERETEIT elsajátítsák. Sajnos, a tanterv és a tankönyv szer
zői megfeledkeztek erről, s megfeledkezteik arról is,
hogy a tantárgy az ún. »mumus«-tárgyak közé tarto
zik és sok bosszúságra ad és adott okot a hallgatók
körében. Nézzük azonban, mennyi köze van ehhez
írásunk tárgyának, a tankönyvnek.
A szerzők igyekeztek a szó szoros értelmében vett
alapismereteket kibővíteni, valamivel többet adni a
legszükségesebbeknél. Ez a törekvés mindaddig he
lyes és méltányolható, amíg a realitások keretei kö
zött marad. Saijnos, tankönyvünk esetében nem ez a
helyzet, gyakran irrealitásokba keveredik, vagy az
adat- és ismerethalmozás igénytelenségébe merül. E
két véglet között ingadozva a könyv alapján készülő
egyetemista nehezen tiud eligazodni a atnanyagban.
A tömérdek fölösleges szószaporítás folytán 352 ol
dalnyira »hízott« tankönyvet olvasva joggal bosszan-

kodhatnalk olyan naiv magyarázatokra találva, mint
amilyen az alábbi nem egyedülálló példa:
»Az a munka, mely egy áru előállításához szükséges,
először is az áruterm elő konkrét, meghatározott te
vékenysége. E tevékenység különleges tudás, ügyes
ség alkalmazására utal, mellyel minden áruterm elő
nek rendelkeznie kell. A cipész a lábbelikészítés spe
cialistája, a földműves a búzatermelésé stb. Ebben
az értelemben munkájuk K O N K R É T munka . A cipész,
ezt a maga m ódján végzi, az asztalos másképp, a kő
műves ismét másképp. A cipész konkrét munkájának
eredménye a cipő, a kőművesének a ház, az aszta
losénak az asztal stb.« (46—47. old.; a fordítás tőlem)

Vajon nem lehetett volna ezt tömörebben megfo
galmazni?
De joggal bosszankodhatnak akikor is, ha olyan rész
leteikkel találkoznak, melyek a bonyolult megfogal
mazás ós a sajtóhibák folytán egyszerűen ÉRTHE
TETLENEK vagy csak hosszas töprengés, találgatás
után foghatók fel, mint a 284. old. első bekezdése,
melyet helyszűke miatt nem idézünlk (s azért sem,
mert szövegkörnyezetéből kiszakítva esetleg félreér
téseikre adhatna ökot). E részlet egyébként a bonyo
lítás és a banalizálás párhuzamának is példája lehet.
A másik véglet, a túlzottan magas röptű fogalmazás
legkirívóbb példájaként a Gazdasági modellek c. fe
jezetet említhetnénk, melynek szerzőije oldalakon át
operál különböző matematikai műveletekkel, képlete
ket helyettesít be ós fejez ki, csupáncsak arról feled
kezik meg, hogy meghatározza, miit fts jelöl egy-egy
szimbólum a 'képleteikben (pl. az s vagy a k), s ha
meg is nevezi, annyira belebonyolódik az absztrakt,
s italán csak a szakértők számára ALAPISMBRET-nek
tartható fejtegetésekbe, hogy a laikus olvasó (már
pedig egy orvostanhallgató vagy bölcsész, akárhogy
vesszük, osalk laikus közgazdász lehet!) egyszerűen el
veszik benne.
Egyetemi tankönyvről lévén szó, lehetne erre orvos
ság: előadásokon tisztázni lehetne egy-egy vitás kér
dést, erre azonban az anyag túlméretezettsége foly
tán nagyon korlátozott lehetőségek vannak.
Az egyetemista tehát tulajdonképpen csak erre a
tankönyvire alapozhat, melynek használatát (már
utaltunk is rá) a rengeteg saij tóhiba is nehezíti. A
szövegben előforduló helyesírási hibákat, nyilvánvaló
elírásokat meg az idegen neivek átírásában megnyilvánvaló óriási következetlenségeiket (pl. R. Friisdh, de
Kari Marks!) még el is nézhetnénk, megbocsáthatatlanok viszont az értelemzavaró hibák, mint az aláb
bi is:
505

550

------- = 25%
2200

helyesen

-------- = 25%
2200

I 4000 c + 1000 v + 1000 m = ,3000
I I 1500 c +
75 v + 750 m = 3000
5500 c + 1750 v + 1750 m = 9000

(295. old.)

(291. old).

vagy:
a
a
a’ = ------- : 100 helyesen a ’ = -------- x 100
D. P.
D. P. (322. old.)

Az a vitathataltlanul dicséretes tény, hogy a tan
könyv úgymond rekordidőre elkészült, nem menti
sem a kiadót, sem a nyomdát, mint ahogy a nem
szerb anyanyelvűek számára is érezhető pongyola
stílust, lapos fogalmazást sem igazolja, legyen
akár a lektor a ludas bennük, akár a szerzőik.
Végezetül ós összefoglalva az elmondottakat, leszö
gezhetjük, hogy három rangos közgazdász-professzoruink miunkája közel sem felel meg voltaképpeni cél
jának, s mint ilyen néhány jogos kérdés feltevését
sugallja a tanári, a kiadói, és — az oktatáspolitikai
felelősséggel kapcsolatban.
beretka ferenc

folyóiratszemle

komplex
meghatározások
felé_ _ _ _ _ _ _ _
Szili József Az irodalom fogalmának logikai problé
mái című tanulmánya (Helikon, 1976. 1. 5—31. old.)
az irodaiomfogalom többértelműségének egyes jelen
téseire való bontásával foglalkozik. Fontos lépés ez
az irodalomfogaloim komplex meghatározásának út
ján. »A m ik o r az irodalom szót használjuk — írja
Szili —
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
ugyanaz a nyelvi megnevezés különböző fogalmakat
jelölhet. Az irod alom ról szóló fejtegetések többnyire
elég redundánsak ahhoz, hogy nyilvánvaló félreértés
re ne kerüljön sor. O lykor azonban előfordul az a
hiba, hogy az egyik
irodalom fogalom ra
érvényes
meghatározást a másikra viszik át.« Szili József ab
ból indul ki, hogy az »irodalom« fogailma, mint min

den más fogalom, konkrét ós absztrakt fogalomra
bontható. Közöttük nem az a különbség, hogy az
egyik tárgyra vonatkozik, a másik pedig valamely el
vont tulajdonságra, hanem hogy »a konkrét foga
lom olyan tárgyra vonatkozik, am i valamilyen érte
lemben zárt, határokkal b író egész, diszkrét entitás«,
az absztrakt fogalom viszont »tárgyára m int kontinuumra vonatkozik, m int tulajdonságra, minőségre,
anyagra, viszonyra, m inem űségre. . . «
Ezek alapján

nyilvánvaló tehát, hogy az irodalom konkrét általá
nos fogalma gyűjtőfogalom, amelybe az irodalmak
tartóznák, nem pedig az egyes művek: »A z irodalom
fogalma m int gyűjtőfogalom tárgyára, az irodalomra,
m int konkrét egészre vonatkozik, amelynek elemei
szintén egészek (az irodalm i m űvek).« De nem csu
pán mechanikus halmazról van szó: » Ahhoz, hogy
ezek az elemek egészet alkothassanak, egyetlen rend
szer elemeiként kell funkcionálniuk. A rendszer az
elemek viszonyrendszere; feltételezi az elemek kö
zötti viszonyokat (kölcsönhatásokat stb.) valamint
az elemek és az egész rendszer közötti viszonyokat,
sőt e viszonyok viszonyait is.«

Szili József arra is felhívja a figyelmet az irodalom
konkrét általános fogalmának meghatározása során,
hogy az irodalom komplex meghatározásához nem
lehet elegendő az irodalom különböző aspéktusok
szerinti megközelítésmódjainak meghatározásait me
chanikusan egymás mellé állítani, felsorolni, mert az
irodalomnak, mint rendszernek, magában kell foglal
nia allkatelemeinek összefüggésrendljót és hierarchiá
ját is. Az irodalom absztrakt fogalma az irodalom
irodalom/jellegét tartalmazza, »mineműségét«, »amelyet a » nyelvi szövegjelleg« és a »művész,etjelleg«
vagy »m űalkotásjelleg« metszetével határozhatunk
m eg.«

Az irodalom konkrét általános fogalma tehát az iro
dalom »leíró«, az irodalom absztrakt fogalma pedig
az irodalom »funikdionáLis« fogalma. Az irodalom le
író és funkcionális fogalma élesen különválik egy
mástól — »K e ttő jü k között összekötő kapocs az iro
dalmi műalkotása Ugyanakkor azonban az is kétség
telen, hogy »az egységes irodalom-fogalom egyszer
smind egyetlen is.« De ha bármilyen módon fel akar
nánk oldani ezt a nyilvánvaló ellentmondást, kettős
séget, magának a fogalomnak gazdag tartalmát szegónyítenónk el. Az irodalomfogalomnak tehát lénye
gi, tovább már nem bontható alkateleme ez az el
lentmondásosság.
Szili József tanulmányának legfontosabb eredménye,
hogy megbízhatóan tisztázta ennek az ellentmondá
sosságnak a szükségességét az adekvát irodalomfoga
lom komplex meghatározás rendszerének a kidolgozá
sában.

liliana porter

1941-ben született Buenos
Airesben. .1964 óta New York
ban él.
Hét év óta a kép és a va
lóság viszonöának feltárása
foglalkoztat. Érzékeink szá
mára egészen nagy terület

hozzáférhetetlen. Csak hogy
néhányat említsek: a tárgyak
és érzékelésünk, a dolgok és
definiálásuk valamint a dol
gok és köztünk levő különb
ség. Vizuális kísérleteim eze
ket a kapcsolatokat
tárják
fel.

Zorán Gawilovic tanulmánya is az ellentmondásos
ság kimutatására alapozza tanulmányát, a kritika el
lentmondásos értelméről és helyzetéről értekezik.
(Zorán Gavrilovic: P rotivrecna priroda smisla i polozaja kritike. Treci Program, Zima 1975, 149— 174
old.)
Gawilovic tanulmánya abból indul ki, hogy a kritika
létrejöttének mindig hozzá képest külső feltétele
van: ez a műalkotás. Ezért a kritika nem alakíthat
ja ki a maga módszereit a konkrét műalkotás tör
vényszerűségeinek a figyelemlbavótele nélküli, ugyan
akkor ahhoz, hogy tudományként funlkoionálhasson,
rendelkeznie ikell önálló módszerekkel, rendezőelvek
kel és értékrendszerrel. Felmerül azonban a kérdés,
hogy a műalkotás egyediségéből következően rendel
kezhet-e a kritika olyan általános elméleti módszer
rel, amely modellül szolgálhat minden egyes mű kri
tikai felmérése, értékelése alkalmával. » H a ez lehet
séges, annyit jelent, hogy a kritikának megvannak a
maga belső törvényeid

Gavrilovic szerint a 'kritikát az különbözteti meg
minden más tudományos diszai|plmától, hogy nem
tud következetesen és végig objektív maradni. A
szubjektív és objektív közötti ellentmondás határoz
za meg. Ebből a feloldhatatlan ellentmondásból pe
dig további ellentmondások származnak.
Mint művészettől függő tevékenység, a kritika a
»megálkotott világ« kategóriájába tartozik. De, s ez
még agy ellentmondását fedii fel: »m íg a m űvészet
m int m egalkotott világ a form a, a sajátságos organi

zációk és struktúrák világa, addig a kritika azokat
a terminusokat és kategóriákat használja, am elyek a
m eglévő világhoz tartoznak; a kritika tehát határm ezsgyén van, m int két világ: a m egtevő és törté
nelmi, reális és funkcionális, valamint a megalkotott,
azaz m ü vé sii világ közötti kapocs.«

A ikritika ellentmondásos természetének és helyzeté
nek tárgyalásakor fontos tiszitázni azt is, hogy tulaj
donképpen mi az az ún. külső kritika és mi a belső
kritikai megközelítés lényege. »E z t a term inust [ti. a
külső kritika term inusát ] a kritikának a m űvészet
tel való bonyolult kapcsolata hozta létre. H a úgy vél
jük, hogy a kritikának az a feladata, hogy az irodal
m i m ű történelm i körülm ényeit vizsgálja, m ivel az
irodalm i m ű a történelm i viszonyok produktum a —
és ha úgy véljük, hogy a kritikának csak ez a fela
data —, akkor ezt a m egközelítésm ódot tekinthetjük
külső kritikai megközelítésnek. Ezzel szem ben a
belső m egközelítés ( . . . ) az irodalm i m ű nek a m aga
korával való kapcsolatától függetlenül igyekszik m eg
ragadni az értelm ét és jelentését, egyes rétegeit, bel
ső felépítését stb.«

A mű belső kritikai megközelítése sem független a
kortól, amelyben az alkotás létrejött, mert »kétségtelenül m inden időnek és korszaknak m egvan a m a
ga szépségfogalma, a kritika tehát ebben az esetben
sem m enekülhet a történelm i vizsgálódások elől«,

de a műnek és korának kapcsolata itt soktkal funkcionálisaíbb, sokkal inlkább kitapintható.
» A korszerű kritika — Gaivirilovic szerint — úgy elem 
zi az irodalmi m űvet, m int többértelm űséget, m int
jelentések és konotációk összességét, sajátos form á 
ba szerveződő nyelvi kapcsolatokat, m int tartalom és
form a egységét, rám utatva egyfelől az irodalom és a
történelem, m ásfelől a kritika és a tö b b i szellem i ér
tékek rendszerei között fennálló bonyolult összefüggésekre.«

juhász erzsébet

tartalom

rezime
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Beretka

Pesnicki ideál Magdolne Danji jeste u stvari jednostavna pesma. Ona nekad primenjuje »savremeniji« nekad »manje savremeni« postupak u pojed nostavljenju. Njena pesniöka stremljenja su: da ne izrazi zakonitost u
njenoj opátosti, nego kao imanentnu karakteristiku o-sobenog, jédnostavnog, hotimiónog, intimnog; da pokaze kako svaka jedinka ima sopstveni,
zatvoreni, neuznemirljivi zakón. Zbog tóga u znaőenjskom polju pesme
blistaju jedno pored drugog (»vanvremena«) gozba mudraca iz detinjstva
covecanstva i zimsko sankanje (»negde«) iz detinjstva sasvim hotimicne
jedinke. I jedno i drugo jesu navika, spontano oformljene opstosti, u
njima se pokazuje zakón jedinke, kojeg óuva izvesnost reői. (Antal Bog
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tekstove Jozefa Aca i

Dela Bogdana Bogdanovióa izraiavaju ljudsku, unutrasnju, u sebi osmiáljenu supstanciju zemaljskog íivota. U svojim oformljenim motivima neprekidno zamenjuje transcedenciju za zemaljsku imanenciju* koju moiem o preziveti poput sudbine, írtve, strasti, emocije. Sa svojim himnickim spomen-trgovima cilja na simbiozu éoveka i prirode, ali ne samo u
njihovoj biololkoj nego i filosofskoj, dijalektickoj povezanosti. (O to
FenjveSi)
0 fitm ovim a Nocni portir i Los Casadores piSu Zoltá n S id i i Gábor T úri.
• Na svoj naéin, óba fiima upozoravaju da najnoviju katastrofu éovecanstva ne treba oéekivati od mehaniékog uni§tenja jednog treceg svetskog rata, nego od spekulacija oslobodenin u apokaliptiékoj ludosti i od
oruzja ubitaénijeg nadvladavanja nagonskog bica nad sveácu koja éini
éoveka. (G á b or T ú ri)

Unutrasnje jedinstvo ne pokazuje se samo u tome da Ölanovi uredivackog kolektiva prilaze svojim temama sa istih ideoloskih polaznih tacaka
1 sa uskladenom metodologijom, nego i u viSestranom prilazu kategorijama i institucijama od kljuénog znaéaja. U vezi sa tim ne treba precutati jednu tehniéku gre§ku, koja, medutim — posebno studentima —
otezava upotrebu öve knjige. Nedostaje registar, i ako hoéemo da dobijemo kompletnu sliku o tome kako je autorski kolektiv osvetlio jedan odreden problem, moramo krenuti u pravi lov, najpre u popisu sadrzaja,
a zatim i u samim tekstovima. • Izvanredno slolena téma, multidisciplinarni prilaz politiékom sistemiu, doneo je takve rezultate, da knjiga
moze da bude zanimliivo Stivo őak i oniima kője druátvene nauke tek
uzgred zanimaju. (AnaraS AgoSton o zb irc i tekstova »D rustven o p o litiő k i
sistem S F R J «)

Autori su se trudili da_ proáire u najuzem smislu uzeta elementarna
znanja, da pruze neáto viáe od najnuinijeg. Ovo nastojanje je ispravno i
vredno sve dok_ ostaje u okvirima realiteta. Nazalost, u slucaju naseg
udzbenika, stvard stoje drugaóije, őesto se zaplíóu u irealnosti ili se utapaju u beznaéajnost gomilanja podataka i éinjenica. Kolebajuéi se izmedve krajnosti, studerit koji se sprema pomoóu öve knjige teSko
moze da se snade u materiji. (Ferenc Beretka o udzbeniku Osnova v o li *
tick e ek onom ije)

Jozef Sili u studiji Log iöki p ro b le m i pojm a k n jiie v n o s ti bavi se raSdlanjivanjem pojedinih znacenja viáeznadnog pojma knjiievnosti. To je znaőajan korák na putu kompleksnog odredivanja pojma knjiievnosti. •
Za ovo nije dovoljno mehaniéko poredati jedno pored drugog, nabrojiti
odredivanja knjizevnosti po razliéitim aspektima, naéina prilaza, jer knjiáevnost, kao sistem, mora da ukljufí u samu sebe sistem zavisnosti i
hijerarhiju sopstvenih strukturalnih elemenata. Deskriptivni i funkcionál
ni pojmovi knjiievnosti o§tro se razilaze. Pouzdano raáöiscavanje nuznosti öve protivureőnosti u izradi kompleksnog sistema odredivanja adekvatnog pojma knjiievnosti najvainiji je rezultat studije Joiefa Silifa. • I stu
dija Zorana Gavrilovica se zasniva na isticanju protivureénosti, u raspravi o protivreénom smislu i poloíaju kritike. Po Gavriloviéu, kritika se
razlikuje od svih drugih nauönih disciplina po tome §to ne ume ostati
dosledno i do kraja objektivna. Nju odreduje protivrednost izmedu objektivnog i subjektivnog. A iz öve nerazreáive protivreénosti potiéu dalje
protivreőnosti. (E ríe b e t Juhas)
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