
Ami pedig a strurkrturaLizmrus korszerűségét, modernségét illeti, ezzel kap
esoiatban is lehetnek jogos fenntartásaink. Mert az "egzakt tudományosság'
eszméje igen vonzó törekvés, ám szerfelett veszélyessé válík, ha a művet vég
legesen megfosztja személyes jellegétől, ha leszakírja azt az alkotó szellem
éltető gyöike:rei.ről. Mert ezzel a gesetussaí akaretlanul is közös kategóriába he
lyezi az embeI'li alkotásokat a gépi "művekkel". Holott az igazán korszerű fel
adatok egyike épp az, hogy világosan megkülönoöztessük az emberi alkotást
a gépies kombdnációk által létrehozott, személytelen strukturáktól (vö. gépi
kombinációkkal előállitott zene). - Meglehetősen felemás modernségről kell
tehát beszélni a strukturalizmus esetében.

Vajon eljut-e majd egyszer a "strukrtruralista esztétika" oda, hogy önma
gához a végsőkig lkövetkezetes lesz? Mert ebben az esetben eljöhet az idő, ami
kor például a Mona Lisa mosolyát kibernetikai adatok "egzakt póntosságával"
megragadva fogja közölni az érdeklődökkel. Elrettentő például még arra is
gondolhatunk, hogy mikémt lehetne ezt a mosolyt "lefordítani" a matematíkai
kombinációk nyelvére: A, száj két legszélső pontjának eltávolodása a mcsoly
következtében ennyi és ennyi... A fülhöz való közelitése ennyi és ennyi ...
A szemek szűkülési szőge egy adott arc-koordínátához viszonyítva ennyi és
ennyi. .. És így tovább. Egy ilyen példán talán szembetűnőbb,mennyíre mes
terkélten groteszkké válilk, ~a:ktság1árban is mennyire "elrutul" Mona Lisa
mosolya, kibernetikai vetületének absztrakt tükrében, Nem kétlem azonban,
hogy távoli bolygóri élő értelmes lénynek esetleg igy lehetne - nem éppen
adekvát - hírt adni a LouV'I"€ féltett kincséről. Azt sem kétlem, hogy ha egy
képzelt, távoli bolygó képzelt robotembereinek "robotkritikusa" a gépi művek
elbírálására lényéhez. illő módszert keresne, habozás nélkül a strukturalízmust
választaná, mégpedig annak legkövetkezetesebb és kizárólagos formájában.
Az embernek azonban mint embernek kell medernnek lennie, nem pedig azzal,
hogy magára erőlteti a gépember "gondolkodás- és szemléletmódját".

* * *
Mi a strukturalizmus, és milyen benyomást tesz a keresztény gondolko

dásra? - vetődött fel a kérdés a bevezetőben. A jelen tanulmány megkísé
relte a választ. A válasz persze egyáltaláiban nem teljes, sem az eszmék ismer
tetésében, sem a kritikaiÍ szempontoknál. De ta100 így is alkalmas lesz arra,
hogy a strukturalizmus új, divatos irányzatáról némi fogalmat alkothassunk,
s ha úgy adódik; akár vitázni is tudjunk róla.

HORVÁTH ELEMÉR VERSEI

A KONOK KÉK
A kis patak kiönt a rétre
elsüllyed a katángok kékje
a nefelejts lassan fölázik
és elúszik aszarkalábig
ott megaIrod s összekarolva
mindkét virág a vizek foglya
s míg kékjük vacogva világit
kitartanak mégegy halálig.
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MÁJUSI KERTBEN

Alig írtam a télen. Hó, hideg
és korai esték szobámba zártak.
S olyan nyomasztó, fagyasztó hírek
osztották meg velem a kicsi házat,

hogy szinte fullasztott. Aztán csoda. c,

De milyen lassan jött az olvadás,
az első fény, az első pocsolya
míg végre kicserélődött a ház!

De jött. S a konok áprilisi ég
elég esőt, elég sugárt adott.

, Langyos szél borzolja a kert füvét.
A fák haját. Féltem? Nyugodt vagyok.

BlEN HOA

A kovács kardó t kalapál
az eke megrozsdásodik
a paraszt katonának áll
a föld termi pipacsait
a pipacs csupa pír
az asszony csupa könny
a könnyben dereng a papír
papír s csupa közöny.

Ó HOGYAN ISMERTOK

l,

Ó hogyan ísmertUk a fényi!
Szemünk egyetlen él·telme, világos otthonunk .. ,
Ö sejtettük, hazánk a lánykarú öböl, a horgonyt-szárító

homok (vérkő s agát pora), esők violája után a kék-arany,
s ahogy a váza szája szól (az évszak küszöbén:) Hajó!
És később suttogva: Plumbago Larpentae.,.
Mí itatott, ha nem a délre hevülő forrás, mi itatott, hogy

ismeriük a fényt?
S a szeros szívében a feszültség minthogyha csúcson állanék!
Valaki, állát dÖI'zsölve: "az ég tüze szelet ígér", s valaki,

zengöbben: "a fok után megszelídűl a pa!'t" , . ,
Ö hogyan ismertük a fényt!

II.

Nem a sebesség volt, hanem a biztonság, gázlók és hold
húzta vizek,

s a széltelen napok ajándéka, a sistergő lapát, .•
Láttunk olyan fárosz t amely a ködben énekelt, és apró

máglyákat az éji szirteken,
de sem a lángoló vulkán, sem az erdötüzek,
sem a lámpák hada nem volt oly ízgató mint az a különös

csillag amely élünkre áll hajnal felé
s tisztára mossa hordóink vízét.
(Délben kátrány szaga, s a száradó ládákból lappangva,

gyümölcsöké, A szigeten cserélt vázák csönddel tele. Minden
lépcsőfokon egyszerre áll a fény.)


