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szombathy bálint 

konkrét mozgalom 
EGY PROBLkМAKОR 

A NYELV rejtelem, állapítja meg Cipra 
a nyelv távlatai című  tanulmányában. Ez 
a megállapítás nála egyaránt érvényes a 
nyelvre , ha tüneményről (jelenségről) vagy 
eredеtről beszélünk . A titokzatosság a tárgyak 
és fogalmak elhatárolt világa közötti nyelvi 
labilitás eredménye , mivel a nyelv nem 
sorolható kizárólagosan a szellem és a természet 
hatókörébe. A szellem, a természet és a nyelv 
közös aspektusából a nyelvet a szellem és 
a természet közös anyagból adja. 

A nyelv definiálása a szerz ő  szerint azért 
lehetetlen , mert azt kísérli meg definiálni, amit 
általa kellene definiálnia . A tapasztalati elv 
kutatásai („a racionális analízis és az 
érzékelhető  adatok szintézise ") eleve kudarcra 
vannak átélve , mivel a nyelv se nem észszer ű, 
se nem érzékelhető  jelenség ; egyszerre tartozik 
mindkettőhöz. 
A tudományos nyelvi kutatás is a nyelv 
problémája , ez a vállalkozás szintén a nyelvből 
ered, és a mindennapi nyelvi tapasztalat 
derivát$t képezi. A nyelv nem lehet a 
gondolkodó alany aspektusából csak tárgy, 
viszont az alany sem vihet ő  közel . a nyelvhez 
a tapasztalati értékek alapján végzett 
kutatások eszközeivel. Így csak kivételes 
alkalmak adnak módot a nyelv 
tanulmányozásához . Ilyen módszernek nevezi 
Cipra az intuíciós megismerést mint olyan 
véget, mely legközelebb áll a költ ői 
tapasztalathoz , ha az az egyenes másik vége. 
Ez az egyenes tehát roppant rövid , optikailag 
nem is észlelhető, szinte ponttá olvad, ha 
egy-egy végén a költői tapasztalat és az 
elméleti-gyakorlati tapasztalat áll. 
Az IRAS problémájának empirikus adataival 
rávilágíthatunk az írás történelmi fejl ődésére. 
Ez az út az őstársadalomtól napjainkig 
követhető. A régmúltban kezdetleges jelekkel 
fejezték ki az emberek közlési szándékukat 
s magát a közlést . Ezek a jelek ma az absztrakt 
festészetbe épülnek , és sokak számára kifejezés 
nélkülinek tűnnek. Ennek ellenkez őjét a 
pszichológia támasztotta alá, ugyanis grafikai 
jelekkel , információs egységekkel a kísérletre 
kiválasztott személyek pillanatnyi érzelmüknek 
adtak kifejezést : gyászuknak , örömüknek, 
felindultságuknak, haraguknak stb. Az 

сн  

értelmezési rendszer lényegében egy szimbolikus 
sor, mely formájában hol jobban , hol kevésbé 
utal saját tartalmi jelentésére. A vonalak és 
ábrák széles skálája így az absztrakt és a képi 
(figurális ) ábrázolás között feszül. A 
képzőművészetben ezeknek a jeleknek az 
alkalmazását az alkotó logikai rendszere 
szabályozza . A jeleket nevezhetjük kezdetleges 
írásjeleknek és áttranszformált információs 

egységeknek . Lützeler például nagyszer űen 
kimutatta, hogy Shinoda 1954-es Gyász cím ű  
alkotásán a kép mélysége felé a vonalak több 
irányba áramlanak; céltalanul, határozatlanul: 
a Semmibe. A Semmi jelenti a halált. Hogy 
a halált felismerjük , az alkotást vertikális 
irányban kell végignéznünk. 

Az i.e. II, század barlangfestészete nagy 
hatást tett Joan Miró spanyol fest őre. Az 
andalúziai és Sierra Morena - i barlangokban 
mitológiai jelentőségű  képrendszer fejlődött ki 
(szellemek , szörnyetegek , démonok). A rajzok, 
ábrák közötti különbség formai , mivel a földi 
lényeket hol valóságot megközelít ően, hol 
csupán néhány vonallal ábrázolták. A vonalak 
nem is annyira az illető  fizionómiáját, inkább 
személyének mágikus, vallásos erejét, magát 
az erőt voltak hivatottak tudatni. 

і t 1  

Miró mellett az absztrakt festészet más 
úttörői is —  így Willi Baumeister , Vaszilij 
Kandinszkij , Franz Marc ,  Paul Klee és Piet 
Mondrian — építették művészetüket a dolgok 
eredetéhez visszavezet ő  jelrendszerre. A 
matematikai jelek immanens ereje f őleg 
Mondrian Móló, óceán , plusz és mínusz című  
képén van kihangsúlyozva . Az elemi formák 
teljességet fejeznek ki, a természet 
eredetiségét, az objektív létet. 

1930 körül látott napvilágot az a javaslat, 
hogy az absztraktizmus elnevezés helyett a 
konkretizmus meghatározást alkalmazzák, mert 
a mű  amennyire absztrakt , annyira konkrét is. 
A kezdeményezést azonban a szakemberek 
többsége elvetette. 

A kortárs képzőművészetben Pollock 
tanulmányozta át a primitív népek 
kalligráfiáját, hogy alapul használja fel. Az 
informel és a tasizmus , az absztraktizmus 
jelenleg két legel őrehaladottabb irányzata, 
legelvontabb jelensége, éppen a primér formát 
építi közegébe , vagy az maga a közeg. 

Feleletet kell keresnünk és rá kell mutatnunk 
arra, milyen alapról indult , s miből táplálkozott 
napjaink konkrét mozgalma. Azok 
a kommunikációs elemek, melyek egy-egy 
művészeti ágazatban (leggyakrabban az 
irodalomban [költészet] és a képzőművészetben) 
nyertek szuverenitást , ma komoly kutatás 
tárgyai, mivel egyformán töltényei a közlés 
és megjelenítés konkrét médiumának. 

BETÜ ЁS JEL A KЁPZđMОVÉSZETBEN 

(történeti ыtekPntés) 

A leíró ábrázolásnak vannak határai, attól 
kezdve absztrakcióról beszélünk. Hogy 
a tárgyias festészet gyakran alkalmaz absztrakt 
elemeket, meggy őz bennünket az őstársadalom 410 
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művészete s kés őbbi fejlődési folyamata. 
Ilyenkor a formák (Jelek) nem egy-egy dolog 
magyarázására és leírására szalgálnak, hanem 
önálló, független életet kezdenek. 

Az őstársadalomban a Nap és a Hold 
kultuszának létrejötte után a jelképes 
ékítmények témái a figurális megoldásokhoz 
hasonlóan sok esetben égitestek voltak. A 
barlangok falain látható összefüggés nélküli 
kompozíciókon a vadászati tárgykörrel 
kapcsolatban a birtokbavétel primitív kifejez ői 
a nyíl hegyéhez hasonló jelek. A használati 
tárgyak ornamentális elemei között 
felfedezhetjük a spirálvonalat és pont-vonalat, 
viszont a bronzkor termékein már háromszögek 
és koncentrikus körök is vannak. 
A szobrászati alkotásokban annyira b ővelkedő  

indiai művészet a formai produktum 
kontrapunktjaként, ahol kellett, lemondott a 
tárgyias ábrázolásról, melyet egyszer ű  jellel 
váltott fel. A yantra és a mandala, az indiai 
jelrendszer két változata. háromszögekb ől, 
körökből, sokszögekb ől, gyűrűkből és 
lótuszlevelekből összeálló séma. 
Ennek a szerkezetében mégis összetett jelnek 
egy-egy eleme külön jelentéssel bír. A 
Sri-yantrában a háromszög az öl jelképe. Négy 
háromszög felfelé álló csúccsal a férfit jelenti, 
az öt hasonló, de lefelé álló háromszög a n őt. Ez 
a két háromszög -változat ősszefonódva a 
szerelmesek és az ember útját jelképezi: „az 
ember a jelenségek sokféleségéből az ősi 
egyetlenre, a lét isteni forrására vágyódik." 

Jelet akkor kell alkalmaznunk, ha a 
totalitásról, az eredetr ől, a halálról , az életről, 
a születésről, valamilyen lényegről van szó. 
A művésznek Például jelhez kell folyamodnia, 
ha két ember egyesülését akarja ábrázolni; itt 
a jel önálló funkciót nyer. 

Sri-Yantrа  Yang  es Yin  

Az indiai jelrendszerhez hasonlóan a kínai 
művészet is kialakította a sajátját: legfontosabb 
szimbólumai a Yang és a Yin. Yin az anyaság 
jelképe, a sötétség, a föld, a víz — tehát az 
anyag —, a nőiesség, Yang pedig a világosság, 
az ég , a Nap , a férfiasság , az alkotó erő . Ez 
a két szimbólum összefonódva az egybetartozást 
mutatja: általuk lesz a világ kerek egész. 
„A kínaiak Yint szeretik, Yangot pedig tisztelik. 
(...) Kínában ugyanazok az okok vezettek 
a jelek megszületéséhez , mint Indiában: az 
ember valami olyan átfogó dolgot szeretne 
kifejezni, mely túlságosan nagy ahhoz, hogy 
egyetlen alakja legyen; ugyanakkor az ember 
ebben a kifejezésben önmagát is meg akarja 



találni; de ekkor már nem maga a jel 
a lényeges, hanem az, amit belőlünk kivált" 

Az üres alapot, az absztrakt festészet egyik 
fundamentális elemét, tehetséges eszközét 
szintén a kínai művészet hozta létre. Ha a fest ő  
az itteni, földi jelenségeket és életfolyamatokat 
a vilagmindenségből, egy általános 
törvényszerűségből származtatva kívánja 
megérteni, a dolgok sokrétűségét kénytelen 
elvetni s a fehér felületre apellál. Ma Yüan 
(1200 körül) kínai alkotó Horgász egy téli tavon 
című  tekercsképén reális rendnek 
engedelmeskedve rajzolja le a halászt és 
csónakját, míg a természet elemeit a 
száraznyomásos eljáráshoz hasonlóan 
leredukálja, szinte szegénnyé teszi. A 
természetben minden elem (a víz, a hullámok, 
a pára, az ég stb.) egyenrangú és egységes; 
létrejön a mindenség harmonikus ritmusa, 
előtte pedig az ember elveszíti igazi szerepét. 
Megszűnik az egyedi létezés, hogy er őteljesebb 
legyen Yang és Yin törvénye, mely 
meghatározza cselekedeteinket. Dsehuang-dse 
bölcselete az i.e. IV. századból származik s a 
fentieket magyarázza: „A bölcs számára az élet 
az ég mozgásaival való összhangot jelenti, a 
halál pedig csak része a változások általános 
törvényének. A nyugalomban a bölcs ember 
Yin titokzatos erőiből részesül, munka közben 
Yang hullámzó ritmusát veszi át. Igy élete 
egy csónak sodródásához hasonlít, halála pedig 
horgonyvetéshez, mely nyugalomhoz juttatja. 
Semmi sem szorongatja, nincsenek tervei. 
Alvása álomtalan, ébredése gondtalan. Az 
üresség, a semmi és a nyugalom úgy hat, hogy 
a bölcs az ég erőinek részesévé válik." 

A szerves — organikus — formának 
mértanivá válása majdnem valamennyi 
népnél jelen volt és fennmaradt. Az absztrakt 
forma a teljesség ábrázolására alkalmas, de 
ugyanúgy szolgál az emberen túli dolgok 
kifejezésére. Kandinszkij az ősi születést, az 
evolúció kezdetét csak tárgyak nélkül festhette 
meg. 

A keresztény művészet látta be először, hogy 
a képi kifejezés nem képes mindent ábrázolni. 
A középkorral bezárólag ez a korszak 
absztrakciókat is felhasznál, jelképpel keres 
racionális megoldást. A formai elemek 
kapcsolatában új, viszony jön létre. A jelkép  

tárgyias, mely útban egy tárgy nélküli elem 
felé, a tárgyat reléként használja. A IV. 
századbeli szarkofágokról tűnik el először 
a megfeszített Krisztus, hogy megjelenjen 
a kereszt. XP betűkben végződik, mely Krisztus 
nevének görög rövidítése. Ez a jelkép a 
keresztény képz őművészetben a mai napig 
fennmaradt. Gyakran el őfordul, hogy a korai 
művészek egyes közléseket nem fejezhettek ki 
képben, figurálisan. Ekkor betűhöz kellett 
folyamodniok. A betűjel tekintetünket a kép 
belseje felé vezeti el. A jelkép értelme a 
jelképes tárgyon túl keresend ő, ezért a 
szimbólumot mindig meg kell fejteni. 
A képszerű  ábrázolás eliminálására a XII. 
századi spanyolországi művészetből hozhatunk 
példát. A III. századtól idáig eltelt hosszú id ő  
folyamán gyakran a csendet, a hallgatást, az 
elnémulást és a semmit voltak hivatottak az 
alkotók ábrázolni. Főleg bibliai képek, vallási 
események illusztrálásakor merültek fel hasonló 
problémák. Feladatukat csak úgy oldhatták meg 
sikeresen, ha absztrakcióhoz folyamodtak. Az 
Apokalipszist illusztrálja a Burgo de Osma-i 
székesegyház könyvtárának egyik magyarázata, 
melynek címe: Hallgatás az égben. A 
művésznek meg kellett oldania, hogyan jeleníti 
meg a János Jelenéseiben bekövetkez ő  égi 
hallgatást. Az illusztráció egy kör, melyben 
csillagok vannak. Itt következik be „a képszer ű  
hallgatás". 

A német kritikus következ ő, szinte tézisszerű  
sorait idézzük: „A következ ő  okok késztethetik 
a művészt absztrakcióra: tárgy nélküli 
tényekhez való odafordulás, a démonikus és 
isteni valóság iránti érdekl ődés, az abszolút 
csend vagy a semmi keresése. Az absztrakció 
következő  eszközei használatosak: jelkép és 
jel, minta, geometriai elemek, üresség." 

Az első  alkotói fázisban a keletkez ő, a születő  
formát emlegetjük. A teljesség szabadsága 
akkor lesz hiteles, ha a tárgyiasság nem kap 
szerepet. Egy kozmikus esemény is csak 
ilyen feltételek mellett jelenhet meg a maga 
totalitásában. 

Az izmusok megjelenésével új távlatod 
nyíltak a képzőművészetben s vele 
párhuzamosan az irodalomban (költészet) is. 
Massin szerint Fernand Léger volt az els ő, aki 
a betűnek több tulajdonságot adományozott 
egy Cendrars szöveg illusztrálásakor, mint az 
alkotók általában. A korai konstruktivizmus 
absztrakt technicizmusát meghaladva er ősen 
poétikus töltésű  képeket festett. Város cím ű  
1919-es képén a szintetikus kubizmus fogásaival 
a városi élet forgatagából kiemeli a cégtáblák 
feliratait. Egy ilyen tömegmozgás fölé helyezi 
James Ensor Krisztus bevonulása Brüsszelbe 
(1888) című  munkáján a VIVE LA SOCIALE 
feliratot. Utcai feliratok formájában a bet ű  már 
az impresszionisták képein is jelentkezett. 
Akkoriban ezeknek az elemeknek jobbára 
anegdotikus jelentőségük volt. Paul Klee Az R. 
Villa című  alkotásán az R bet ű  egyenrangú 
sejtként épül a festői elemek közé. Helyét nem 
valamilyen benyomás, hanem az alkotás logikai 
folyamata jelölte ki. 
A latin ábécé konstruktivitása Légernél 
geometriai elemekkel vegyült össze, míg a 
primitív népek kalligráfiája az írás és a 
rajzolás határát súrolta. A művészettörténet 
utolsó fél századában sokan kutatták annak 
a lehetőségét, hogyan transzformálható át a 
látási módszer. Ebben a folyamatban a 
művészeti ágazatok elhatárolásában tradicionális 
értelmezésre támaszkodó nézetek gyorsan 
elavultak. A határok és a műfaji szabályok 
gyorsan felszakadtak és érvényüket vesztették: 	412 



a kommunikációs lehetőségek a költészet, 
a kalligráfia , a tipográfia és a festészet 
tartományait egymásba oldották. Mivel újabb 
utakat pillanatnyilag nem találtak , az olyan 

alkotók , mint Picabia és Duchamp, Cocteau és 
Picasso, Kandinszkij és Klee , az össz lehetőséget 

egyidejűleg alkalmazták. 
Picabia 1913 -as opusza intenzíven nyúl 

a betűk és számok világába . Klee poetikus 
festészete bet ű -képekből, szavakból, szótagokból 
szabadítja fel a patchwork energiáját; 
a kimondott szó alakot , a leírt szó pedig 
dinamikát nyer. Egyik utolsó művén a Halál 
arcát a halál (TOD) betűiből rajzolta meg. Ezzel 
talán . akaratlanul is nagy lépést tett a konkrét 
költészet felé. 

Egy rövid kitérőben szólnunk kell a kubista 
collageról is, amely a dadaisták és a 
szürrealisták kedvenc kifejez ő  eszköze volt, 
először azonban a kubisták alkalmazták, 
természetesen más célból . Apollinaire 
véleménye , hogy a „hosszú ideje emberséggel 
áztatott" tárgy — anyag (újságlap, postabélyeg 
tapéta , plakát) az újfajta emelkedettség 
hangulatával gazdagítja az alkotást . A collage 
műfaja mellőzi az ecsetmunkát s bizonyos 
tekintetben a fest őiességgel való virtuóz 
ellenkezés jegyeit hordja magán . A dadaistáknál 
főleg a collage provokatív , polemizáló ereje 
a lényeges , a kubisták e .  műfaj igényes , művészi 
szintű  megoldását keresték . A Cézannei 
kép-tárgy fogalom szerint a képnek egy igazi, 
valódi tárgy konkrétságát kellett elérnie. igy 
jött létre a tisztán tárgyak alkotta m űvészi 
formamegoldás . Ide csatolható még Gleizes 
megállapátása a tárgyak konkrét 
megjelenítéséről a képzőművészetben. „A 
kép-tárgy többé nem a küls ő  látványok 
leegyszerűsítése , nem a tárgyak felsorolása 
vagy események áthelyezése lesz olyan 
környezetből, melyben valóságosak, egy olyanba, 
ahol már csak látszatok . A KiP KONKRЕT 
TЕNY LESZ. (Kiemelés: SZ. B.) Mint ahogy 
minden természeti vagy egyéb teremtménynek, 
neki is meglesz a maga törvényes függetlensége; 
csak a maga arculatát ölti magára és nem fog 
többé hasonlóság miatt hasonlat ötleteket 
kelteni." 

A kubizmus első , elemző  szakaszában 
(1910-1912 ) a képhálóra helyezett tárgyak 
megfosztattak miden egységükt ől , mivel elemi, 
alkotó részeikre darabolódtak , ezek viszont 
mértani síkidomokká , s a képsíkban ismét 
halmazokká álltak össze. 

Braque forradalmi tette részben az 
anyagokat eredetiségükben képbe szerkeszt ő  
cselekedete lett , mikor papírdarabok, fa- és 
textilanyagok lettek a kép alkotó elemei. 
Módszerével Braque megnyitotta az utat 
a harmadik dimenzió , a mélység létrehívása 
felé, BETfУK, SZđVEGRЕSZEK beiktatásával 
viszont gazdagította alkotásainak asszociatív és 
grafikai erejét. 

Braque felismerte , hogy a kép többé nem 
lehet a festő—környezet—néző  reláció 
kommunikációs eszköze. Szerinte „a kép 
egyetlen festői tett". A kép nézőre való hatása 
a személytelen tárgyiatlanságban van, állította. 
Ő  a természet látványának realitását elismerte, 
azonban a látvánnyal való azonosságot soha nem 
identifikált a művészi realitással , melyet 
szuverén realitásnak nevezett. 

Ezzel szemben a dadaista Schwitters figyelme 
az autóbuszjegyek , pénzutalványok , prospektusok 
és újságlapok felé irányult . Alkotásait Merznek 
hívja, mint fotomontázsokat megjelentet ő  
lapját. A közlésnek ezt a farmáját a berlini 
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— fedezték fel 1919 táján. A fotomontázs 
műfaját később a tömegkommunikációs 
eszközök , a sajtó és a politikai propaganda 
modulálta át. 
Aragon számára a jel a gondolat aspektusa 

és a festészet beszéde , vagyis a „beszéd 
beszéde". A művész értékét aszerint kell mérni, 
milyen mértékben vett be új jeleket a plasztikai 
üzenetbe. 

FONIZMUS: A HANG кОLTÉSZETE 

1947-ben Isidore I5on Introduction á une 
nouvelle poésie  it  á une nouvelle musique 
(Bevezető  az új költészetbe és az új zenébe) 
című  könyvében így jósolta meg a költészet 
jövőjét: „és a jövő  költészetét Isidore Isounak 
fogják nevezni , vagy egyáltalán nem lesz neve", 
A lettrizmus úttörőjének jóslata vakmer ő, de 
téves volt . Vers a szomorúság eloszlatására 
című  alkotását dadaista hangokkal hozta létre, 
s olyan számokat alkalmazott , melyeknek 
rejtjele hangokat és hangzörejeket takar el. 
Igy a 11 -es szám csuklást , a 17-es pedig köpést 
kell hogy jelentsen . Versét csuklással kezdi, 
s többek között, Tzarához hasonlóan, 
konvencionális értelmet nem tartalmazó 
hangokat ír le : „gagada haha / ga,gada 
haha gaha gaha! gaha gaha". A francia 
ortográfia nyomán készült univerzális nyelv 
Dufrénenél (đrdöngős tánc) zenei elemekkel 
párosult. Ó a vers ütemét zeneileg tette 
irányíthatóvá. Például verse elé zárójelbe ezt 
írta: (accelerando, crescendo), vagy (diminuendo, 
relentendo). Hang, beszéd és szöveg + zenei 
program = az ötvözés már a romantika let űnte 
után is felmerült mint művészeti probléma. 
Goethe indítványával ellentétben egyesek 
tagadták a képz őművészet tárgyát, a témát, 
s ebben a törekvésükben a képzőművészetet 
a zene felé közelítették . Ludwig Tieck 
kívánsága az volt , hogy egyesítsék a zenét, 
a költészetet és a festészetet . Természethez való 
hozzáállása kimondottan tárgyellenes volt; 
elmélete az absztrakció felé tört . Goethe azt 
javasolta, hogy a festészet irodalmi m űvekből 
kölcsönözzön témát. 

Isou, Dufréne, vagy Spancagna egészen 
újkeletű  (1966) alkotásai lényegében a 
tradicionális költészeti avantgarde  1910-30  
időszakának bukkanóit jelzik . A tradicionális 
költészeti avantgarde -ot az különbözteti meg az 
újtól , hogy indítékait gyakran a polgárság 
megbotránkoztatásának céljából veszi, míg a 
másik inkább a kommunikációs táptalajból 
növekszik. 
Isou programja nyilvánvalóan konkrét : legyőzni 
aszót , fölé kerekedni , megsemmisíteni a szót 
a betűért , meg kell érteni , hogy aszó célja 
egészen más , mint a betűé — ezek lettrista 
kiáltványának fő  tézisei, Hisz bennük, s ezért 
hívja művészetét lettrizmusnak (lettre —betű). 
Ez a definíció azonban inadekvát , mivel a 
lettrista versek hangokból , nem pedig betűkből 
vannak, s értelmet is csak hangbeli előadásuk 
adhat . Delbouille a lettrizmus helyett fonizmus 
elnevezést alkalmaz . Isou a betűt művészinek, 
a szót viszont kommunikációs anyagnak tartja. 

Jesperson kutatása azt mutatja, hogy az 
összes nyelv szavainak értelme nem felel meg 
mindig a hangokéval , függetlenül attól, hogy 
a hangok szimbolizmusát nem lehet teljesen 
tagadni. Egy nyelv sem alkalmazza teljességében 
a hangszimbolikát , viszont az is megtörténhet, 
hogy egyes szavakat a történelmi fejl ődés 
folyamán elhagyja expresszivitásuk. 

Grammont a kifejezés értelmének a hanggal 
való ősszekötését úgy kísérelte meg elérni, hogy 
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„Dédy Kid ! DEDY KiD! 
goumbili wimbili goumbiliwid! 
Ombar kayam! 
OMBAR KAYAAAM! 
poumbébid! schkambéiam! Casselaelle! 
haslaelle ! Harschpéclam ! Hasch ; Ai Bouf! 
plexe! guele ! Kexe; boultch! 
[...] 

loute 
un-deux-trois-quatre -cinq-six-sept-huit -neuf-dix! 
KNOKOUTE! 
KNOKOUTE! 
KNOKOUTE! 

(Isidore Isou: Boxe) 

„Vannak jellegzetes szavak — mondja Isou —, 
melyek rendkívül jól ábrázolják a tárgyat, 
melyet le kell írniok . A lettrista versben 
csupán a belőlük áradó hangulatra (légkörre) 
hivatkozunk . A szó csak mint hangbeli, és 
nem mint értelmi objektum érdekel bennünket." 

A fonizmusnak az a vonala , mely az 
irányzatot a művészi szöveg betűire, 
legelemibb strukturális részeire való 
redukcióra ösztönözte , jelentős mértékben 
hatott napjaink vizuális költészetére, ahol 
a költészet tárgya az atom , maga a betű . 

Az igazi utat a vizuális költészet felé a 
fonizmus hipergrafikai válfaja tette meg. 
A költészet és a zene együttesét Lemaitre 
hiperfóniának , az össz vizuális művészet 
együttesét viszont hipergrafikának hívja. 
Minden hangelemnek egy megfelel ő  plasztikai 
transzformációja van. 
Bár tagadták kapcsolatukat a konkrét 
költészettel , a lettristák a hangok képi 
ábrázolásával és rejtjelezésével valójában 
a konkrét költészet fázisai felé vették az 
irányt. A konkrét költészet a vizuális költészet 
egyik változata , attól függetlenül, hogy 
kimondottan írásjelekkel operál . Sabatier 
például a másodpercig tartó csendet pontokkal 414 

meghatározta az egyes hangok impresszív, 
benyomáson alapuló értékét . Azt tartja, hogy 
mindegyik hang egy meghatározott értelemmel 
bír, ez az értelem pedig akkor kap teljes 
expresszivitást, ha a hangot tartalmazó szó 
értelme a hang értelmével azonos. Mivel 
a költészetet a zene felé közelíti , egyéni 
rangsorolást vezet be a hangok osztályozására 
azok artikulációs tulajdonsága alapján. Ezzel 
szemben Combarieu a hangoknak is külön 
jelentést tulajdonít , az egyedi hangok valaminek 
az érzetére utalnak . Az „m" hangot az er ő  és 
a félelem fogalmával párosítja . Megjegyzi: 
a hangoknak nem adhatunk olyan 
tulajdonságokat , melyekkel különben nem 
rendelkeznek ; a hang egymagában nem jelent 
semmit , s főként nem alkalmas arra, hogy több 
tartalmat fejezzen ki. 

Grammont tanítványa , Luis Michel , az „sz" 
hang benyomásos értékét határozta meg. Ez 
a hang köhögést , tüsszögést , nevetést, 
rezzenést , füttyöt , hangszereket , szopást, 
csókot , lélegzést , álmot , csendet , madáréneket, 
kígyót, szelet , tüzet , illatot , csúszást stb. jelent. 
Combarieu tétele alapján az ilyen felsorolásnak 
nincs létjogosultsága. 

A belátáson nyugvó értékbeli felismerések 
gyakran az irodalmi szövegek el őadása közben 
szabadultak fel. Mivel a hasonló szövegekben 
egyes szavak szótári , értelmi jelentése sem 
mindig aznos, hanem nagyrészt a kérdéses 
szöveg szerkezetét ől függ, illuzórikus arra 
építeni, hogy a hangoknak eleve meghatározott 
tulajdonságuk lenne az irodalmi szövegben. 
A költészet hangelemeit nem lingvisztikai, 
hanem művészi elemnek kell tekintenünk. 

Egyes lettristák , így Grammont is, abban 
tévedtek , hogy a hangokat az emocionális 
hangokkal azonosították. 

A fonisták másik lényegbeli problémája 
a vers leírása , vizuális ábrázolása körül 
merült fel. Komédiáiban Arisztofanész több 
mint 2000 évvel ezelőtt alkalmazott fonista 
elemeket . S a,ttál kezdve a fonista kiáltvány 
megjelenéséig eltelt hosszú időszakban más 
alkotók is emocionális hangokhoz folyamodtak. 
Míg az Isou képviselte hivatalos fonizmus 
alkotóelemeinek nincs meghatározott értelmük, 
más költőknél a fonista részek csapokként 
ereszkednek a vers formai egységébe: 
„„voum rooh oh i voum rooh oh / á charmer les 
serpents á conjurer / les mitts / voum rooh ah / 
á contraindre la pluie á contrarier / les ras de 
marée / vonni rooh oh / á empécher que ne 
tourne 1'ombre / voum rooh oh que mes cieux 
á 

 

mai! s'ouvrent (Aimé Césaire) 
Míg a hagyományos költészet tartalmi 

elhatároltságából kifolyólag a mélység felé 
igyekszik, a fonista vers hatástalanul tör 
a szélességbe. 

Lemaitre adta meg a legel őrehaladottabb 
konkrét tanácsokat a fonista vers olvasására. 
Követelte , hogy a fonista verseket nemzetközi 
fonetikai transzkripcióval írják ; számokat 
vezetett be, melyekhez nem köt ődik 
konvencionális fonetikai íráselem (ki- és 
belélegzés , köhögés, köpködés stb.). A hangok 
ritmusát és tartalmát zenei jelekkel határozta 
meg, betűinek nagyságával , grfikai erejével 

pedig az intenzitást fejezte ki. 
A fonisták nem álltak meg a hang (sikoly) 

felfedezésénél , hanem arra törekedtek, hogy 
a sikolyt közvetlenül , grafikailag tegyék 

olvashatóvá . Igyekezetükben akkor értek el 
legtöbbet , mikor a fonista elemeket némileg 
formai közegbe építették . A forma és a vers 
címe utalásokat tartalmazott , üzenetet 
a hangmegoldásról az olvasó felé: 



jelölte . Mint korábban láttuk , ez a probléma az 
indiai és japán művészetben is felmerült 
s hasonlóan jelekkel azonosult . Spacagna 
Lettrines cimű  kiadványában az ábécé bet űit 
rajzolta le, ahol minden bet ű  függetlenül létez ő  
versnek felelt meg. 
A hipergráfia kezdeti termékei rokonai 
a hagyományos képversnek, mint amilyenek 
Apollinaire Calligrammes-ai. Ilyen Lemaitre 
Virág alakú dadalettria című  verse, ennek 
a neve is sejteti , hogy a dadaista betűhasználati 
tapasztalatot kamatoztatja a költészeti 
avantgarde relációjában . A betűk összessége 
a virág alakját veszi fel , külön-külön pedig 
hangokat jelölnek . Egyik fejlettebb periódusára 
az jellemző, hogy a betűket olyan tárgyakkal 
szignálja , melyek alakra hasonlítanak 
egymásra . Ilyen módon több soros leveleket 
készít . Az „o" betű  például léggömböt 
szimbolizál . Másik levelében olaszországi 
útjáról ad hírt . Rajzszimbólumokat , írás- és 
térképjeleket alkalmaz , szinte új topográfiát 
fejleszt ki : a nyitott szem ébredést, a telt 
pohár ivást rejt magába . Egyes műveihez 
jeltáblázatot is mellékel. 

A fonisták gyakran nyúltak vissza az ősi 
asszír és egyiptomi írásjelekhez, vagy a 
képíráshoz , mely őse az előbbinek . Аltalános 
destrukciójuk azonban a jeleket önkényesen 
alkalmazta . A fonisták törekvése, hogy 
a hangot (sikolyt) rejtjelezzék , kudarcba fulladt, 
munkájuk ugyanakkor impulzust adott 
a vizuális műfajak pionírjainak, az új 
technológiai folyamatnak. 

A mozgalom attraktív jelenségei termekben, 
közönség előtt játszódtak le a polgári világ 
és minden létező  negálásának a jegyében. 
A hangokat hallhatatlan összetev ő  részeikre 
bontották fel, s bel őlük új, hangtalan verseket 
gyártottak . Isou kiáltványa szerint a jövő  
művészete egységes lesz és nem veszi 
figyelembe az anyagot , mivel minden anyag 
művészi szintű , ha láthatatlan , hallhatatlan, 
és tapinthatatlan részeivel dolgozunk. Ezen 
a módon a verseket láthatatlan színekb ől, 
a zenei műveket láthatatlan és tapinthatatlan 
kövekből , a festészetet hallhatatlan hangokból 
hozzuk létre . Ilyenképpen a művészetek közötti 
határ elmasódik. 
Figyelmeztették a közönséget , hogy az új 
művészet alapja a csend, a hang vagy zörej 
viszont szünetet jelent benne . $zimafónia 
cigarettára című  előadásukban négy fonista 
elszívott egy-egy cigarettát , s ezzel vége lett 
a darabnak . Később hangtalan verseket 
kezdtek írni: 
Szóló az időtöltésért 
Afonisztikus rögtönzések 
A nyolc hangszerészb ől álló együttes sorban 
a következő  műveleteket végzi : a) fésülködik / 
b) újságot olvas, és minden alkalommal 
becsukja , mikor „i" betűre talál ј  c) ugrál / 
d) néhány lépést tesz / majd újból kezdi az a)-tól 
stb... (Sabatier) 

Entreé libre (Szabad bejárat ) című  könyvét 
Lemaitre hipergrafikai , poliautomatikus, 
kriptográfiai és szupertemporális elemekb ől 
szerkesztette meg. Az els ő  50 oldal különböző  
újságkivágásokat tartalmazott , mivel ezt tartotta 
a legkorszerűbbnek és legkonkrétabbnak. Az 
újságkivágások különböz ősége folytán minden 
könyv anyaga mást tartalmazott, így 
ugyanabból a könyvb ől többet beszerezve 
a vásárlók más-más összeállítást kaptak. 

Sabatier egyik konkrét akciója így hangzik: 
1 előadó 
anyag : A szürrealizmus kiáltványa André 

415 Bretontól  

s így következik: 
— teljes egészében vagy újból elolvasni 
a könyvet 
— a 30-ik oldalt négy felé szakítani 
— a 82-ik oldalt Altmannak küldeni 8 rue des 
Colonels Renards, Paris XVI. 
— ráköpni a könyv fedőlapjára 
— a 8-ik oldal alján három nyílást fúrni 
— a 12-ik oldalt az 5-ik oldal helyére tenni 
— a 20, 21 , 22, 23, és 24 . oldal olvasása közben 
Satie művet hallgatni 
— nem nézni többet a könyvet 
— tojást feltörni a 101-ik oldalon stb. 

A lettrizmus remekm űvei a csendet kívánták 
megvalósítani. Lemaitre ilyen alkotásának 
a címe 594 szóból áll, maga a vers pedig egy 
üres lap. Az üres lappal , az absztrakt háttérrel, 
a semmi érzetével ezen a módon a költ ői 
kifejezésnek új, korábban nem tapasztalt 
formája született meg. A csend által kifejezett 
vers a lettrista elmélet magasiskoláját jelenti. 

Mikor nálunk Tolnai Ottó Rovarházában 
üres lapokat láttak , legtöbben azt hitték, az 
irodalmi stószolás adekvát példáját fedezték 
fel. Pedig a csendet olyan alkotók vetették be, 
mint Ionesco, s Valért' is a vers csendjét 
emlegeti Sartre mellett , aki az irodalmat úgy 
definiálja , mint a csendet: bár a nyelv által 
jön létre , az irodalmi mű  soha sem a nyelvben 
adott, ellenkezőleg, természete szerint maga 
a csend. 

TOLNAI OTtO 

A KONKRÉT VERS 

Bense, Gomringer és Garnier elmélete azt 
mutatja, a nyelv nem csak kommunikációs 
eszköz, hanem olyan képességű  szuverén anyag, 
mely esztétikailag változatosan formálható. 
A költészetnek ez a formája — elterjedtebb 
nézetek szerint — csak ritkán alkalmaz 
versszakokat és logikailag ellen őrzött lírai 
gondolatokat . A nyugati kritikusok és 
szakemberek állítása , hogy a vizuális költészet 
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a konkrét költészet generális csoportjába 
tartozik, erősen vitatható . Garnier 
megállapítása , hogy a hagyományos költészet 
a konkrét változat megjelenéséig allegórikus 
nyelvre tette alapjait és asszociatív gondolatokat 
reflektált , valóban elfogadható . Ezt a fajta 
költészetet ő  Pavlov feltételes reflexeivel 
hozza egy síkra . A „vizuális" tág kategória, 
s lényegében a tipográfia fejl ődését jellemzi 
Dürertől , a képversen keresztül önmagáig. 
A konkrét költészet elnevezést 1955-ben 

a brazíliai Noigandres csoport említette 
elsőként , miután megállapodás jött létre 
Pignatari és az irányzat európai képvisel ője, 
a svájci Gomringer között. 

bólint béla 

elestél 
elestél 
elesdél 
elesdél 
elesdé 
elesdé 

LSD 
LSD 

A konkrét költészet általánosan alkalmazott 
felosztása: — vizuális költészet, mely 
a festészet területe felé tart szavak, bet űk 
vagy szótagok vizuális formálásával és idegen 
grafikai motívumok bevágásával . A kimondottan 
betűket tartalmazó művek nem fejeznek ki 
semmit, hanem azok maga az energia 
(Garnier); 
— szemantikai költészet a nyelv indikatív 
használatával alakult ki; 
— kinetikai költészet , ahol a versek állandó 
mozgásban vannak , s előttünk alakulnak át; 
— multidimenzionális költészet, mely 
mozdulatok , gesztusok és mimika útján jön 
létre; 
— objektív költészet , mely költők , festők, 
zenészek vagy más művészek többszörösen 
összetett együttműködése folytán születik meg. 
A fonizmus problémáját korábban már 
érintettük. 

A konkrét vers úttör ői Nerval , Rimbaud, 
Мallarmé, Apollinaire , Pound, Cummings,  

a futurista, dadaista és fonista k őltők voltak, 
akik mindenekelőtt új költői kifejezés után 
kutattak. Ezt az utat a formai szerkezetben 
véghezvitt robbanás , egy strukturális 
forradalom mutatta meg . A konkrét költészet 
vizuális ágazatának el őhírnöke Mallarmé volt, 
aki különböző  betűk alkalmazásával és a papír 
fehér felületének kiaknázásával, tehát grafikai 
elemekkel valósította meg az új vers-ideált, 
tkkor még kimondottan manuális eszk őzökkel. 

ee.seraii 
pire 

non 

davantage ni moins 

mais autant indiffé гemmeаt 

LE HASARD 
(Choit 

Ii plume) 

Ez a vers az Un coup des dés jamais n'abolira 
le hasard címet viseli, s a költ ő  egyetlen ilyen 
képességű  alkotása . Az ürességgel és 
fehérséggel körülvett szavak mélységet, 
gazdagabb tartalmat nyesnek , állította 
Mallármé. Bár egyforma betűtípusból szedette, 
Cocteau Le Cap de Bonne -Espérance című  
versét szintén a mondatok és szavak 
széttagolása jellemzi ; Aragon Elsa valse című  
versében a versszakokat vertikális irányban 
választja el. Beavatkozása folytán a vers 
vizuális egysége a tánc (valcer) ritmusát veszi 
fel. 

A költészet és a festészet közeledését 
Apollinaire Calligrammesaitól datáljuk, attól 
eltekintve , hogy korábban is történtek ilyen 
kísérletek . A költői kifejezésnek ez a módja 
a kalligrammák nevet kapta . Apollinaire 
művein először alaktani , majd gondolati 
tartalmat fixálunk . Egyes figurális 
kalligranцnáknál a rajzbeli tulajdonság 
primáris, a szövegbeli szekundáris, hiszen nincs 
meghatározott és irányított id őbeli folyamat, 
nem tudjuk hol a vers kezdete és vége, 
a mondatok közötti határ olyan, mint egy 
absztrakt kép, mikor nem vagyunk képesek 
eldönteni, honnan , melyik pontból induljunk 
ki, a kép melyik tartományába haladjunk. 
Pierre Albert -Birot jellegzetesen absztrakt 
kalligrammista: 
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TRISTAN TZARA 

E rövid történeti vázlatban a századel ő  
művészeti előzményeiről szóltunk , holott jóval 
régebben , a középkorban és a barokk korban 
is születtek a konkrét költészet el őzményeinek 
tekinthető  művek. A keresztény középkorban 
lrabanus Maurus műve még az egyház 
dominációját hirdeti , kilencszáz évvel kés őbb 
ezt a szerepet a figurális vers barokk változata 
kicseréli , ily képpen függetlenedik, s a 
szerelmesvers vagy gyászvers szív, illetve 
kereszt alakú nyomdászati-grafikai formába 
kerül. Itt nyíltan mutatkozik meg a tartalomhoz 
szövődő, sőt az azt magyarázó új forma utáni 
vágy. 
A konkrét leletek kimutatásában egyesek 

odáig jutottak , hogy feltették a kérdést: 
költészet vagy festészet ? A műfajok helyezése 
és megnevezése labilis támaszú. Apollinaire 
kalligrammáit költeményeknek , Picabia műveit 
kalligrammatikus rajzoknak, Klee pedig 
festményeknek nevezte. 

Az 1918-as Dada Kiáltvány , Tzara A gyenge 
és keserű  szerelemről szóló kiáltványa , melyet 
1920 . december 12 -én olvasott fel, a XVI-ik 
részben megvalósította azokat a 

követelményeket , melyek a mai konkrét 
költészet egzisztálásának az alapjai. 
A szöveg monotóniája az elemek egyenl őségét, 
tehát a szemre és az elmére ható információ 

417 1 : 1 arányú molekuláris egyensúlyát adja vissza: 



Franz  Mm ,  a konkrét mozgalom egyik 
legjobb képviselője így ír : „A vers a 
feltételezhet•etlenb ől fakad , önmagának az oka, 
különben nem vers ..." „Az esztétikai 
információ nem a jelentésnek , hanem önmaga 
megvalósulásának átviv ője" — mondja Bense. 
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A konkrét költészet a szavakat nem csak 
grafikai , hanem leхikális tulajdonságaik 
alapján veszi igénybe. Ez a fajta verselés a 
nyelvről nem mint tárgyról beszél; itt 
a nyelv önmagát adja hang -, látás- és szóbeli 
potenciáljának kicsapódásaként, tehát 
lingvisztikai költészet , mely a műfaj történelmi 
fejlődésében körülbelül azt a helyet foglalja el, 
mint a képzőművészetben az absztrakt festészet, 
s gyakran érintkezik is vele. A konkrét 
költészet forradalma a nyelvi állapotok költ ői 
kutatásában adott. 

A sok közül számunkra is S. J . Schmidt 
definíciója az elfogadható : „A konkrét 
költészetet a művészi evolúció keretein belül 
kell vizsgálni , kezdve Mondrian és Van 
Doesburg konkrét festészetével és a de Stijl-el. 

Többféle manifesztációjának a közös 
nevezője az a tényező , hogy témája a nyelv 
lesz: nem beszél „valamiről", hanem azt a 
„valamit" megmutatja . A konkrét vers nem 
anegdotikus , hanem generalizáló és 
objektivizáló ; polivalens módon képviseli az 
ember kommunikatív viselkedését , ez a mód 
pedig esztétikus a szó újonnan vett értelmében. 
Logikus, hogy az olvasónak egészen 

másmilyen szerepe van a konkrét folyamatban: 
spontánul és termékenyen kell felfogni és 
cselekedni . Az olvasó többé nem informálva 
lesz, hanem hívást kap egy konkrét szöveg 
esztétikai folyamatába , melyet nem statikusan, 
hanem a nyelvi újítás folyamataként kell 
felfogni. 

A konkrét költészet — az irodalomtörténet 
evolúciójának logikus eredménye — egy 
permanens forradalom tetteként valósul meg 
a permanens generativitás a)akjába П . Ez 
a jövő  költészete , mely éppen csak elkezd ődött " 

Valért' retorikus költészetén keresztül 
Queneau összevágott szonettjeiig , Sarautte 
hangulatatomjaitól a Tel Quel alkotóiig egy 
új cél alakítja a munka tárgyát , a munka 
anyaga pedig a irodalmi -nyelvi nyersanyag, 
„a Szöveg, a Nyelvi Jel, az Elem"; ezek 
kerülnek a tanulmányozások k őzéppontjába. 
Az új technológiai éra csak jobban segíti 
a strukturalista áramlást (komputer -versek, 
elektronikus zene ). A spacialista nemzetközi 
mozgalom csoportosan adja az új аlКotókat, 
akik az atomjaira bontott nyelvelemeket 
kombinálják új közeggé a permutációs fogások 

sorozatával . A mozgalom tendenciája az 
egzaktság felé mutat . „Minden jelenség önálló, 
önvezérlésű  struktúra , amelynek jelentése nem, 
csak szerkezete fontos; ezek a szerkezetek 
a jelenben élnek , történeti beágyazottságuk 
nincs; ezek a szerkezetek , struktúrák elemeikre 
bonthatók ; ez elemek binómok: 
konvencionálisan összefűzött jelb ől és 
jelentésből állnak." A Tel Quel csoportja már 
teljesen elveti a cselekményt a Szöveg, a nyelvi 
jelközeg érdekében . A vers nem tartalmaz 
erkölcsi , filozófiai, társadalmi-politikai vagy 
pszichológiai motívumokat , üzeneteket . A nyelv 
megbolygatása után új forma alakul ki, ez 
viszont új nemzetközi költői nyelv létrejöttének 
a lehetőségeit hozza a konkrét valóságba. 
A stuttgarti matematikai irodalom képletekb ől 
készíti a képverseket , mechanikai és kinetikai 
verseket. 

A spacialista mozgalom felosztása: 1) konkrét 
költészet , 2) fonizmus , 3) objektív költészet, 
4) vizuális költészet , 5) fonikus költészet, 
6) kibernetikai költészet . Ezek az irányzatok 
több pontban megegyeznek : objektivizációra 
törekszenek , elvetik a szociális vonatkozásokat 
(az én -költészet negálása ), ugyanakkor 
felszabadítják az energiát , az esztétikai 
információt, az általános valóságot . Szembe 
kerülnek a bürokratizálódó nemzeti nyelvekkel, 

franci zaa~oričnik 
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hogy azoknak még él ő  elemeit kimentsék, új 
állapotokat teremtsenek a térben, 
következésképp megváltozik az információ és 
a tér kölcsönös viszonya. 
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•Nem túlságosan nehéz e „nyelvi-gépi" 
irány filozófiai, világnézeti alapjait 
megtalálni , felfedezni rokonságát 
a neopozitivizmussal , a szcientista 
elméletekkel , rámutatni , hogy mennyire 
történetellenes . Az is eléggé világos, hogy mi 
ellenében lépnek fel ezek a törekvések: 
miből kiábrándulva és mi ellen 
elégedetlenkedve . Többen rámutattak már arra 
(legrészletesebben Lucien Goldmann ), miként 
tükröződik az ide tartozó művekben az 
eldologiasodás élménye . Az ide sorolható 
irányok hivei minden „elkötelezett", minden 
értelemre és célra irányított irodalom , művészet 
ellen vannak ; a szöveg, a nyelvi jel 
mindenhatóságába vetett hitük és illúzióik 
pedig abban a „technokrata" ideológiában, 
a felnövekvő  mérnök -hivatalnok réteg 
világnézetében -világképében gyökereznek, 
amely mennyiségi viszonyokká változtatja át 
a világot , statikus rendszerfogalommá 
a dialektikát , a „mindent megcsinálhatóság", 
a gyártástechnológia, elvét viszi át az irodalmi 
műre. Ideológiaellenes deklarációk mögött 
nagyon is határozott polgári ideológia búvik meg. 
Ugyanakkor minden ilyen technicista -szcientista 
elméletben , módszerben benne rejlik egy 
jellegzetesen irracionalista — a szürrealizmustól 
átvett gondolatsor is: a „gépi" eszközzel vagy 
„automatikusan" előállított szövegek , számsorok, 
betűhalmazok, zeneművek eszerint a 
mélyrétegekb ől , az ösztönvilágból, sőt 
a történelem el őttről is hoznak magukkal 
valamit. Innen a mechanikus csinálványok 
olykor erősen pornográf, olykor anarchista 
jellege." 

Erre a tömören megfogalmazott kritikára 
a konkrét mozgalom még tömörebben így 
felel: 

„Ha a vers megváltozott 
azt jelenti , én változtam meg 
azt jelenti , mi mindannyian megváltoztunk 
azt jelenti , az univerzum változott meg" 

VIZUÁLIS ÁRAMLATOK 

Az avantgarde , de főként a neoavantgarde 
1960 körül induló áramlatai hozzák be 
s revalválják aszót : vizuális . De a polgári 
művészet újabbkori bomlási folyamatára és 
ideológiai összetűzéseire oly jellemz ő  
platformcsere , a gyakori értékeltolódás és 
műfaji ködösítés a sokon vonást mutató 
tendenedkat meghintáztatja és összemontázsolja. 
Vuletić  felosztásában a vizuális költészet 
a konkrét költészet törzséb ől ereszi hajtást, 
Chopinnél ezzel eltér ően mindkét műfaji 
vonulat a spacialista áradatba van bejegyezve. 
Természetesen , nemcsak a műfaji felosztások 
és elnevezések körül folynak találgatások, az 
igazi dilemma akkor merül fel, mikor 
a konkrétan adott műveket (költeményeket, 
betűhalmazokat ) műfajilag is kategorizálni és 
klasszifikálni ajánlatos. 

Chopin definíciója alapján vizuális 
költészetről akkor esik szó, ha aszó vagy 
annak töredékei tárgyakként kerühiek a vizuális 
energia középpontjába ; a konkrét költészet 
ezzel szemben a nyelvanyagon , a struktúrán, 
az esztétikai információk átvitelében okoz 
átváltozásokat. 
S ezzel párhuzamosan az olasz Pignotti az 
itteni írásban bemutatott konkrét költészetnek 
és előzményeinek teljes egészében a vizuális 
költészet összefogó címet adja , hasonlóan 

419 említve Apollinairet , Mallarmét és a többi 

pionírt. „A külföldiek közül , akik szívesebben 
beszélnek a »konkrét költészetr ől«, a  
brazíliai Noigandres csoport egyes id őszerű  
vizuális kutatásairól teszünk említést..." —
idézzük őt a konkrét költészet indításával 
kapcsolatban . Láthatjuk, a vélemények és 
besorolások szinte országonként változnak, 
játszadoznak. 

A konkrét költészet nem zárja ki a vizuálisat 
(hiszen az lényegében mindig jelen volt, hol 
szigorú keretekben , hol szabadon , absztrakt 
formai megoldásokban ; maga a betű  is vizuális), 
ám a vizuális kizárhatja a konkrét fogalmát. 
A vizuális nem aktualizálja okvetlenül 
a költészet létbizonyosságát. 
Ebben a circulus vitiosus cirkálásban csak 
egyről hallgatnak folyton: a funkcióról, err ől 
a művészetekben is dönt ően fontos lényegbeli 
tulajdonságról. 

branko andrić  

GODINE 
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E  
pitanje sadržaja za konkretnog рівtІіа  
је  usk0 vezano za oьІik života"u koji 
ја  umétnost efektivno uklj"učena." зн ,аи  
kónkretnog pé вnika"pred život0m jé po' 
zit'ivan.sinteti čkQ гaeionalis -tički, za 
njegд  poеzí ја  tije veпtilaci ја  sénti- 
meпta i misli svih vrsta,"nego оьі&št 
lingvisti čke gradnje u tešnom odnosц ". 
sa zadacinia modernih.kómunikaoija ba' 
žiranim na prirodnim naukama i socio' 
logi ii.  
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Melyek azok a távlatok, ahol eredetien 
pattanhatnak ki egy technológiai szignalizmus 
eredményei? Vajon melyik irányba tartson 
a spacializmus , hogy kialakulhasson az igazi 
szignalizmus? Legvalószínűbb , a tudomány 
lesz az egyik tárház . Miroljub Todorović  
vegytanképletekb ől szerkesztett m űvei jelölhetik 
meg az utat , valamint a technológiai és 
komputer költészet . E néhány ágazatot kivéve 
a centrifugális er ő  (a kommunikációs 
lehetőségek iramos fejlődésének az ered ője) 
fokozódó intenzitása a sorozatokat és 
permutációkat csak gyarapítani tudja, új 
minőséggel ellátni azonban nem. 

A művészet és a tudomány közötti elhatárolás 
hagyományosan tárgyi vonatkozású úgy, hogy 
a tudatformák egyformán az objektív valóságból 
indulnak ki. A tudomány „a lényeget mint 
MAGÁNVALOT akarva megragadni" annak 
tökéletes objektivitásában, ezért kénytelen 
elvetni a tárggyal kapcsolatos szubjektív 
szövődményeket , érzelmi és érdeki elemeket. 
A művészet a tárgyiságot az emberi lényeg 
szemszögéből tárgyalja. 
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и Ј  IRIaNYZAT SZULETIK: 

A SZIGNALIZMUS 

Az előbb felhozott cikkek közötti m űfaji 
határ még túl labilis, de ennek a nyelvre, 
szövegstruktúrára és újabban jelre épít ő  
folyamatnak új irányzata alakult ki, a 
legfiatalabb. Minthogy alapanyaga a Jel, 
a neve Szignalizmus . S az érdekes az, hogy 
ennek a megmozdulásnak a világban 
jelentkező  első  híveivel egyid őben , szinkronban 
indult a hazai , jugoszláviai áramlat is, és 
indulása annyira sikeres volt , hogy orgánuma, 
a Signal című  nemzetközi folyóirat a legjobb 
európai válogatást hozta a hazai anyag mellett, 
s hogy megalapozója, fő , teoretikusa a belgrádi 
Miroljub Todorović , a kiadvány főszerkesztője. 

Regulae poesis című  esszétöredékében 
Todorović  a szignalizmus aspektusából 
foglalkozott a nyelvvel . A nyelv mindaz, ami 
lehetővé teszi a verset , általa a vers kitör 
a dolgok jellemtelenségéb ől, hogy megkezdje 
párbeszédét az univerzummal . A szignalizmus 
feladata , hogy elvégezze a nyelvi energia teljes 
felszabadítását . A hagyományos költészetben 
ennek az energiának a felszabadulása túl 
lassú , viszont a primér , alapi nyelvanyag 
molekulákra (szavak) és atomokra (bet űk) 
való szétzúzásával beáll a nyelvi elemek 
visszatérő  físziója és fúziója, valamint a nyelv 
totális felszabadítása . A nyelv a költő , a gép és 
a még meg nem alkotott vers nyelvének 
a szimbiózisa. 
A szignalista költészet tárgyai és lényei 
az univerzum nyelvét alkalmazzák . A költő  
feladata , hogy a fennálló nyelvhatárok 
folyamatos kitágításával egyben a világ 
határait is kiszélesítse . A vers tehát a világ 
struktúrája. 

A spacialista áramlatok , mint a fonizmus és 
a konkrét költészet speciális jelleg űek, 
a szignalizmus univerzális , széles fronton 
bevehető  operáció , melynek célja, hogy 
„forradalmasítsa a művészet minden ágát". 
Eszerint nem független , hanem kiegészítő , 
módszerbeli jellegű . Nyilvánvaló azonban, 
a valóság gyakorlata alapján ítélve , ez az új 
növekvő  mozgalom nem jutott még el saját 
elhivatottságát igazoló területekre , sőt ismétli 
a spacialista módszereket . Ez az ismétlés 
a következőkben ölt alakot : (idézet Miroljub 
Todorović  A szignalista költészet című  
esszéfejezetéb ől) „nemcsak a könyvek és 
folyóiratok lapjain kap helyet, hanem 
a plakátokon (szignalista plakát -költészet), 
kiállítási csarnokokban és galériákban is, 
gesztikulálva előadják (szignalista manifesztáció), 
magnetofonszalagra és hanglemezre felvételezik 
(szignalista fonetikus és fifikus költészet), 
fényeffektusokkal és speciálisan erre a célra 
gyártott gépek segítségével meg is jelenítik 
(szignalista költészet)." 
Ezek a területek számunkra ismer ősek , kivéve 
azt a pontot , ahol az „új" művészet a 
technológiával és a kibernetikával keres köz ős 
nevezőt. Nem lényegi változásnak kell 
történnie , új minőségi kategóriának 
megszületnie , hogy azt mondjuk: ez 
szignalizmus , hanem új gyűjtőnevet kellett 
kitalálni , mély egyaránt vonatkozik a dadaista, 
konkrét és vizuális költészet között lerakódott 
kötőfelületre is. Err ől könnyen meggyőz 
bennünket a Signal című  nemzetközi folyóirat 
első  anyaga is, mely vizuális és konkrét 
költészet néven hoz hazai és külföldi 

421 válogatást. 
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1VIIROLJUB TODOROVIC 

sIGNALIZAM 

Termin sIGNALIZAM iz- 
veden  ii Id latinske reči 
sIGNUM — znak. signali- 
zam predstavlja avangard- 
ni stvarala čki pokret sa 
težnjom da zahvati i revo- 
lucioniše sve grane umet- 
nosti  Id poezije (literature) 
ртеКо  pozorišta , likovnih 
umetnosci, muzike do iii-
ma,  unoseči egzaKtan naFin 
xmšljenja i otvaraju ći nove 
procese  U  kulturi radikal- 
nim eksperimentima i me- 
todama  U okviru jedne per- 
manentne stvarala čke revo- 
lucije na koju su naročito 
uticale tehnološka civiliza- 
cija, civilizacija znaka, sve 
veća primena nauka i na- 
učnih metoda , posebno ma- 
tematike  U  raznim obiasti- 
ma ljudskog života, i  »0-
Java  kompjutera kao novih 
stvaralačkih instrume- 
nata, inspiratora i realiza- 
tora umetničkih ideja. 

sIGNALISTIi,`КА  
POEZIJA 

A sZIGNALIZMUs 

A szignaLizmus kifejezés 
a latin signum (jel) szóból 
ered. A szignalizmus 
avantgarde alkotói mozga-
lom, melynek célja, hogy 
felölelje és forradalmasítsa 
a művészet minden ágát, 
kezdve a költészett ől, a 
színházon, a képz őművésze-
ten és zenén keresztül 
egészen a filmig. Mint eg-
zakt gondolkodási mód, 
radikális kísérletekkel és 
módszerekkel új fejezetet 
nyit a .kultúrában, mégpe-
dig olyan permanens alko-
tói forradalom keretén be-
lül, melyre különösen a 
technológiai civilizáció, a 
jelek civilizációja, a tudo-
mány és tudományos mód-
szerek mind gyakoribb fel-
használása hat. Alkalmazza 
még a matematika legkü-
lönbözőbb ágait is, vala-
mint a komputert: a m űvé-
szi ideák új alkotóeszkö-
zét és ihletőjét. 

A sZIGNALISTA 
KüLTESZET 

U opštoj inflaciji govorne 
I pisane re či, pevaIIja i 
mišl,jenja  U  vidu jezičkih 
kanonada i brьІjarija,  ii -
ziiKog mitomans'va i ms -  
tifikacija, signalizam  di se 
U  literaturi , prvenstveni  U  
poeziji, zalagati za krajnju 
lingvističku redukciju re či i 
njegovog svodenja na sam 
znak (signalistička poezija  U 
užem smislu). 

Iako na tragove vizuali- 
zacije poezije i tekstova 
nailazimo i ranije u istori-  
ji kultura i literatura raz- 
nih naroda sveta (kid nas: 
vizuelno veoma izražajni 
srednjevekovni 	tekstovi, 
manirisucke 	škole srps- 
kog baroka: Zaharije  One -
un i drugi,  U prošlom veku 
Djordje Markovid Koder, 
početkom ovog veka se- 
cesija , izmedu dva rata:da- 
daist Dragan Aleksi ć, ze- 
nitist Ljubomir Mici ć  i 
nadrealisti Marko Ristić  i 
Dušan Matić  sa svojim po- 
etskim kolažima ) signalisti- 
čka poezija је  upravo  fi -
norm  i izraz naseg vre- 
mena i čoveKa nove Leh- 
nološke civtlizacije.  Ina Ji, 
dakie, IIužan proizvod di- 
jalektičke evoluci,e kaKO 
pesničkih, tail i tehnološ- 
ko-društvenih  torn. Upo- 
redno sa osvajanjem civili- 
zacije elektronske cevi za- 
vršava se evolucija stiha U 
svim svojim dosadašnjim 
oblic)та  kai jedinstvo је - 
zičko-ritmičkih struktura i 
signalistička poezija, budu- 
ći proizvod sasvim novih 
odnosa , postaje neposredni 
korisnik multidimenzional- 
nih prostora i sredstava ko- 
је  303 elektronska civiliza- 
cija nudi. 

Osnovni razlozi zbog kojih 
izvesni umetnici (posebno 
književnici) prilaze novoj 
poeziji sa ogromnom do- 
zom nepoverenja i  suniaji 
je njena hibridnost. Jer 
signalistička poezija i nije 
poezija  U običnom, tradici- 
onalnom smislu te reči. Na- 
puštajući 	sve  vile  jezik 
(pisani, nacionalni jezik) i 
formirajući svoj izraz na 
čisto znakovnom, vokalno- 
vizцelnom planu, signalis- 
tička poezija se približava 
i konzumira dosta od gra- 
fike, dizalna, posebno mu- 
zike í drugih umetnosti i 
umetn)čkih disciplina. 

Približavanje Rove рое - 
zije drugim umetnostima 
učinilo  31  da ina postepe- 
no prevazilazi tradicionalne 
oblike literarnog komunici- 
ranja . Pored stranica knji- 
ga i časopisa signalistička 
poezija se otiskuje na pia- 
katima (s)gnal)sti čka pia- 
kat-poezija), izlaže  u  izlož- 
benim paviljonima i gale- 
ríjama, izvodl gestualno 

A szignalizmus az írott 
és beszélt nyelv, az ének 
és gondolkodás általános 
inflációjában, a szószátyár-
kodások, 	fecsegések és 
nyelvi misztifikációk ide-
jén, az irodalomban, de 
főleg a költészetben, a sza-
vak teljes lingvisztikai re-
dukciójáért, jelekre csök-
kentéséért küzd. (Ez a szű-
kebb értelemben vett szig-
nalista költészet.) 

Noha a vizuális költészet 
és ábrázolásmód nyomaira 
már az egyes népek korai 
kultúrájában és irodalmá-
ban is rábukkanhatunk 
(nálunk a vizuálisan na-
gyon is kifrjező  középkori 
szövegekben, a szerb ba-
rokk 	manierista 	iskola 
képviselő inél, Zaharije Or-
felin és mások munkáiban, 
a múlt századi 	Djordje 
Markovié Koder alkotásai-
ban, a századelő  szecesszió-
jában, a két háború között 
a dadaista Dragan Aleksi ć , 
a zenitista Ljubomir Mici ć . 
valamint 	a 	szürrealista 
Marko Ristić  alkotásaiban 
és Dusan Mati ć 	költđ i 
collageaiban), a szignaliz-
mus mégiscsak napjaink és 
az új technológiai civilizá-
ció terméke és kifejez бje. 
Az elektroncsövek civilizá-
ciójának térhódításával vé-
get ér a vers konvencioná-
lis nyelvi-ritmikai fejlđdé-
se. A multidimenzionális 
tér és elektronikus civilizá-
ció közvetlen felhasználója 
az újonnan keletkezett vi-
szonyok eredménye, vagyis 
a szignalista költészet lesz. 

Ami miatt egyes alko-
tók (különösen irodalmá-
rok) gyanakvással és hi-
tetlenséggel közelednek az 
új művészethez, az a szig-
nalizmus hibrid volta. A 
szignalista költészet ugyan-
is nem tradicionális érte-
lemben vett költészet, hi-
szen az írott és beszélt 
nemzeti nyelvet mellőzve 
olyan egyszerű , vokális-vi-
zuális kifejezéseket teremt, 
amelyek 	felhasználva a 
grafika, a design, a zene és 
más művészetek, illetve 
művészeti ágak kifejez đesz-
közeít a szignalista költé-
szetet egyre közelebb vi-
szik az előbb említett mű-
vészetekhez. 	E 	közele- 
dés eredményeként az új 
művészet fokozatosan túl-
haladja az irodalmi közlés-
mód tradicionális formáit. 
A 	szignalista 	költészet 
nemcsak a könyvek és fo-
lyóiratok lapjain kap he-
lyet, hanem a plakátokon 
(szignalista 	plakát-k đlté- 
szet), kiállítási csarnokok-
ban és 	galériákban is, 
gesztikulálva elđadják (szig-
nalista manifesztáció), mag- 
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szignáltsta kđltészeti 
logatásыnkban a má 
mertetettt klasszifi 
ból csak két meg 
formát választottu 
szignalista manif 
mint az új ver 
ktfejezđbb forrt) 
mint a szűkebb 
vett szignalist 
vagyis a vizu 

(signalistička manifestaci- 
ja), snima se na magneto- 
fonsku traku i gramofon- 
sku рlосц  (5(gnalistička fo- 
netska i fonička poezija), 
izvodi pomoču svetlosnih 
efekata i specijalno za to 
pravljenih mašina (signa- 
listička kíaetička poezija). 
5. sve ovo uslovilo je da 
nova poezija traži i nivu 
vrstu čitaoca. Ni pasivnog 
konzumenta već  gotovih 
pesničkíh poruka , već  in- 
teligentnog i podjednako 
kreativnog učesnika iedne 
duhovne igre gde konaFni 
rezultati zavise 1 Id  mo- 
gućnosti kombtnovanja da- 
tim elementima , i inspira- 
cíje samog „ čltaoca". 

netofonszalagra és hangle-
mezre felvételezik (szigna-
lista fonetikus és fifikus 
költészet), fényeffektusok-
kal és speciálisan erre a 
célra gyártott gépek segít-
ségével meg is jelenítik 
(szignalista kinetikus költé-
szet). 
4. Mindez azt elđfeltételezt, 
hogy az új költészetnek új 
olvasótábora is legyen. 
Nem a már kész költ đt 
üzenetek passzív fogyasz-
tójára van szükség, hanem 
egy olyan szellemi játék 
Intelligens és kreatív rész-
vevőjére, amelynek végsб  
eredményei az adott ele-
mek kombinálási lehetđsé-
geitđl és az olvasó inspirá-
etóját6l függnek. 

KLASIFIKACIJA 
sIGNALISTICKE POEZIJE 

3ignal(stička poezija u 
užem smislu (vizuelna 
poezija) 
3ignalistička manifestaci -  
ja 
Kompjuterska poezija 
Aleatorna iii stohastička 
poezija 
statistička poezija 
Permutaciona, kombina- 
ciona i varijaciona poe- 
zija 
3cijentisttčka poezija 
xehnološka poezija 
3ignal)stička kinetička i 
fonetska (zvučna) poezi- 
ja. 

3IGNALISTICKA 
MANIFESTACIJA 

3igna1lstíčka manifestaci- 
ja je noví otvoreni komu -  
níkacioni sister , gde umet- 
nik (pesnik , proizvodač  de- 
la) a često 1 akcija  sang  
korisnika (konzumenta) tog 
del' još uvek  u  procesu 
próizvodnje, postaju sa- 
stavni deo Копасае  umet- 
ničke tvorevine. 

sIGNALISTICKA POEZIJA 
U UZEM s1'HsLIJ 

(Vizuelna poezija) 

I 

1. Jedan od osnovnih za- 
dataka signalističke poezi- 
је  u užem smislu (vizuelne 
poezije) je prevladavanje 
verbalnog pesn( čkog izraza. 
U  svojoj tetaji ka poste -  
penoj deverbalizaciji i де . 
semantizaciji pesme ovo 
pesništvo (sključuje тес  i 
počinje da tretira slovo 
kao osnovno izražajno 
sredstvo. Razbijanjem  le -
zika na njegove  atone  (s10- 
va) vizuelna poezija poku- 
šava da oslobodi novu i do 
sada nepoznatu jezi čku 
energiju. 
2. 13  kimunikacioninx siste- 
mima gde pisani (naclonal- 
ni) ieük  eve  v)šé gubi od 
ranijeg гпасаја  sasvim ie 
raznmljivo  d'  се  pesnik 
suočen sa Эezikóm аетоč - 
п1т  za univerzalno komu- 

A sZIGNALISTA 
KCjLTESZET 
FELOSZTASA 

Szűkebb értelemben vett 
szignalista kđltészet (vi-
zuális költ.) 
,szignalista manifesztáció 
Komputer-költészet 
Aleatoríkus, vagy szto-
hasztikus költészet 
Statisztikai költészet 
Peкmutációs, kombinációs 
és variácjбs költészet 
Szcienttsztikus költészet 
Technológiai kđltészet 
szignalista kinetikus és 
fonetikus költészet 

SZIGNALISTA 
MANIFESZTAC16 

A szignalista manifesztá-
ció egy olyan új nyitott 
kommunikációs rendszer, 
melyben a művész (kđltő , 
műalkotб) és művének él-
vez8te (konzumense) már a 
termelés folyamata alatt a 
műalkotás összetevđ(vé vál-
nak. 

sziyKEBB ÉRTELEMBEN 
VETT R7.IGNALISTA 
K(3LTESZET 

(vizuális költészet) 

A szűkebb értelemben 
vett szignalista kđltészet 
(vizuális költészet) egyik 
alanvetđ  feladata az, hogy 
túlhaladja a verbális költ ői 
kifejezésmódot. A vers fo-
kozatos 	deverbalízáctójá- 
val és deszemantizáci бtával 
ez a kđltészet kizárja a 
szót és csak a betűt hasz-
nálta fel alapvető  ktfejezđ-
eszközként. A nyelv ato-
mokr bontásával a vizuá-
lis kđltészet új, eddig isme-
retlen nyelvi energiákat 
Dróъál feiszabaditani. 

Teliessen érthetđ . hogy 
azokban a kommunjká"ós 
rendszerekben, amelyekben 

- a nyelv mindinkább elvesz-
ti knrábhi .; рi ntđségét' le-
hetetlenné válik sz általá- 
nos kommuкпtkácíб  és a  

niciranje (onakvo kakvo 
zahteva 	elektronska era) 
pribeći univerzalnijem 	i 
znatno komunikativnijem 
jeziku slike. 

Ukidajuči tekuće jezike 
sa svim njihovim optere će- 
njima signalistička poezija 
се  pribeći  U  novoj tehno- 
loškoj  en  i na neposredno 
delovanje putem čisto vizu- 
elnih i foaíčkih sredstava. 

IT  

slovo, prostor i njihovi 
interaktivni procesi osnovne 
su operativne jedinice  no-
viii  tekstualnih struktura. 

Belina (praznina) pojav- 
ljuje se kao posebna čita-  
lačka 	(verbalno-vizuelna) 
vrednost  U  eksperimental- 
nim tekstovima. 

Za razliku  id  jednodi- 
menzionalne tekuće (tradi- 
cíonalne ) pesme , egzistent- 
ni prostor signalisti čke  Pl. 
ezije  ii  trodimenzionalan. 

Komunikativna a istovre- 
meno i poetska vrednost 
slova u novoj verbalno-vi- 
zuelnoj strukturi signalistič- 
kog teksta , gde jedan  Id  
osnovnih parametara se- 
mant)čkog odredenja posta- 
је  i prostor, ízjedna čava se 
a često i prevazilazi nje- 
govu znakovnu vrednost  U  
tekućem jeziku. 

Pored slova í1i celih re- 
či kao superznakovnih stru- 
ktura. površinu signalističke 
pesme mogu ispunjavati í 
drugi znact, elektronski, 
hemíjski 1 drugi egzaktni 
simholi, crtež, kolaži, foto- 
grafije , koje  ‚1  odnedenom 
prostoru pesme egzisttraju 
stvarajući venbalno-vizuel- - 
ne metajezíčke konstelaci -  
је . 

NAPOMENA: 

U ovom izboru signalísti č- 
ke poezíje, is prethodno 
date klasifikacije, zastup- 
liena su  sari  niena dva 
obuika: s(gnal)sti čka  mani- 
fests  ejha  ( 	 k~ o osnovni i 
nai3zrazitiji oЋlík 	novog 
pesništva signallsti čka poe- 
ztja  is užem smislu (vizuel- 
na poezija). 

kđltđ  egy sokkal kommu- 
nikatívabb és univerzáli- 
sabb képnyelvhez menekül. 
3. A szignalista költészet, 
ebben az új érában , leráz-
va a mai nyelv minden 
nyűgét, áttér a vizuális és 
fónikus eszközđk közvetlen 
hatásának kiaknázására. 

II. 

Az új szövegstruktúra 
operatív egységeit a bet ű ; a 
tér és azok interaktív fo-
lyamatai jelentik. 

A kísérleti szövegek fe-
hérsége (üressége) mint á іi-
álló olvasási (verbális-vizu-
ális) érték jelenik meg. 

A tradicionális 	versek 
egydimenziós szerkezetét đl 
eltérđen a szignalísta köl-
tészet léttere háromdimen-
ziós. 

A betű  kommunikatív és 
ugyanakkor költđt értéke a 
szignalista szöveg új verbális 
vizuális szerkezetében„ ahol 
a tér, a szemantikus elren-
dezés alapvetđ  elemeként 
szerepel, kiegyenlft ődfk a 
leírt nyelvbeli jelértékkel, 
sđt gyakran túl is szárnyal-
ja azt. 

A betífk és szavak mel-
lett a szignalista vers felü-
letét más jelek is kitölt-
hetik, így elektronikus, ve-
gyi és más egzakt szimbó-
lumok, rajzok, collageok, 
valamint olyan fényképek, 
melyek a költemény térsé-
gében különös verbális-vi-
zuális konstellációkat alkot-
hatnak. 
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IN R0DUCTt iХ  ЕSSАY FOR THIS SELECTION OF SIGNđLIST POETRY 

E 
pitanje sadržaja za konkretnog pesnika 
ii  usko vezano za oblik života u koji 
ii umétnost efektivno uklju čena. stay 
konkretnog pesnika pred životom је  ро-  
zitivan sinteti čko raci0nalisti čki. za  
njega poezija nije ventilacija senti- 
menta i misli svih vrsta, nego oblast 
lingvisti čke gradnje u tesnom odnosu 
sa zadacima modernih komunikacija ba-  
ziranim na prirodnim naukama i socio-  
logiji. 

eugen gomringer 
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~ 	 postepeno navikava da re č i 
i  slova  fi  gleda  sari u njihovom 

normalnom upotrebnom jezi čkoш  slidu 
intencionalnih veza i žпačenja već  ih 

razbija i kóristi kao predmete kao ma teri' 
Jal za prikazivanje kombt пujuć i zna čenje i,p~i -  

kazivanjé tako i čitalac ovih pesaina mora postepeno 
da se navikava na to da  one  pre svega deluju kao površi' 
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Az új technológia kibontakozásával modern 
nyelveszközök alakulnak ki a képz őművészet 
kísérletező  ágaiban . Azok az irányzatok , melyek 
egzisztálásukat szigorúan egzakt utakon 
képzelték el, majdnem kivétel nélkül 
a kibernetikához közelítettek . A szignalista 
költészet faji felosztásában akomputer -költészet 
a harmadik helyen áll, közvetlenül a sz űkebb 
értelemben vett szignalista költészet és 
a szignalista manifesztáció után. Erre 
a forradalmi alkotói formára f őleg 
a technológiai civilizáció , a jel civilizációja, 
a tudomány , s ezen belül túlnyomórészt 
a matematika széleskörű  alkalmazása, 
különböző  emberi területekre való beáramlása 
hatott , míg az új eszmék a számítógépek 
segítségével a gyakorlatban is realizálódtak. 
A folyamat érzékelése céljából b ővebben 
ismertetjük az alkotói beavatkozást. 

A digitális komputer nyelvalkotásra szolgál. 
Hépes matematikai képletek megoldására, 

A digitális komputer a programozás elve 
alapján üzemel. 

Az alkotó viszonya a géphez lehet aktív 
(mikor az alkotó részt vesz a programozásban) 
és passzív (ha a Programozást nem a költ ő  
végzi). A passzivitás azonban csak részleges, 
mivel a programozást végz ő  szakember a költ ő  
(alkotó) ötletei szerint végzi el feladatát. 
A betű- vagy szóanyag betáplálása nem 

a bešzéd vagy az írás gyakorlatára épül, hanem 
matematikai -logikai formákra . Az univerzális 
számrendszer ugyanis vizuális, fonetikai és más 
informatív megoldásokat képes rejtjelezni. Az 
információt a gép elektronikus impulzusok 
alakjában veszi fel , tehát elektronikus 
nyelvezetet vesz igénybe . A konvencionális 
nyelvet lényegében a gép rombolja le, hogy 
egy olyan új nyelvet szerkesszen, melynek 
esztétikai - informatív értéke az el őbbiét 
meghaladja . Ez vonatkozik a nyelv minőségére 
is. 

statisztikai és könyvelési munkák végzésére, 
sakkozásra ; megjósolja az id őjárást ; irányítja 
a forgalmat , fordít , űrhajót irányít, 
költeményeket és regényeket ir, zenem űveket 
alkot stb . Ily képpen univerzális gépi szerkezet. 
Az alkotás első  fázisában megtörténnék az 
előkészületek , melyek folyamán összegyűjtik 
a nyérsanyagként szolgáló szavakat vagy 
szövegtöredékeket . Egyes szavak előfordulási 
aránya a véletlent ől vagy egzakt méréšek és 
nyelvi kutatások alkalmazásától függ. A szóbáziš 
megfelelő  kiválasztása alapján a gép kozmikus, 
szerelmes , szatirikus , tiltakozó , forradalmi és 
technológiai költeményeket hozhat létre. 

Betűk betáplálása esetén sz űkebb értelemben 
vett komputer -költeményt (vizuális , konkrét; 
lettrista ), ellenkező  esetben permutációs 
költeményt kapunk. 

Először következik be, hogy a történelem 
folyamán a nyelvet nem egyedül az ember 
alakítja ki: segít őtársa a gép. 

A gép új nyelvi módszerek szükségésségére 
mutat rá. 

A jugoszláviai szignalizmus indulása Miroljub 
Todorović  1959-es (!), majd 1962-es 
egzakt -vizuáliš műveivel jelezhető  (Planeta 
című  könyve 1965 -ben jelent meg), melyeket 
egzakt-nyelvi fázisok vezettek be. Az addig 
szuverén és eredeti szignalizmus 1969-ben 
csatlakozott a nemzetközi neoavantgarde 
mozgalomhoz . A konkrét és vizuális 
törekvéseket az egzaktságra való igénnyel 
próbálta átminősíteni. 

Obejktív esélye a szignalista m űfaj azon 
irányzatainak van, melyek szigorúan egzakt 
elvek alapján a tudományhoz (kibernetika) és 424 
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az új technológiai folyamathoz (design — ipari 
formatervezés ) tendálnak , ezen kívül egy egészen 
friss hajtásnak , a vizuális konceptualizmusnak, 
melynek fő  erénye , hogy adó- és vev őképessége 
szimultán sémájú. 

A kiáltványban lefektet2tt elveket 
a szignalist2 . alkotók elenyésző  hányada 
értelmezi át gyakorlati síkra , továbbfejlesztését 
felmutató példa is csak imitt -amott akad. 
A szignalisták által hangoztatott egzaktságot 
a gyakorlati tapasztalat nem igazolta. A 
spacialista mozgásokat nehéz elhatárolni ett ől 
a fenoméntől . Mivel fiatal irányzatról van szó, 
egy történelem nélküli mozgalomról , melynek 
előzményei sem kellően kiértékeltek, nem 
kufárkodhatunk értékeivel , pozitív 
koncepcióival. 

Meg kell várnunk az első  réteg üledéket az 
edény alján , hogy megszűrése után 
megmondhassuk miről van igazán szó. 

Visszatérve az adott általánosságra , Michel 
Butor néhány megjegyzését is figyelembe kell 
vennünk . Olyan műveletek elvégzésér ől van 
szó, ahol érzékszerveink frontálisan 
kényszerülnek harcba. 

Egyesek számára a vizuális emlékek 
tartósabbak , s általuk hivatkoznak a tartalomra: 
a textus tartalmát a vizuális állomány 
emlékképek formájában fixálja. 

Mivel a rajzi (képi ) megjelenítéseket és 
közléseket a kommunikáció igencsak 
aktualizálja, az írott jel összetett értelmezést 
kap. Lévén az írás rajzi eredet ű , vizuális 
állománya ingerli látószervünket , az írásban 
a szó az információt jelöli, „valamit jelöl, ami 
nekem szól". 
Ahol az árős vagy rajzírás nem sugároz 
számomra üzenetet (információt), a jel 
elvesztette felém irányított funkcionális 
feladatát . A vizuális egység és látószervünk 
közötti kapcsolat nem egyoldalú , mivel idővel 
visszahatás következik be. Ez a vissza- vagy 
kölcsönhatás (kontradiktórikus ráhatások által) 
új minőségeket táplál ki magából. 

Napjaink gyakorlata a bergsoni tanítást úgy 
időszérűsíti, hogy kontrasztértéket képvisel 
vele szemben , röviden mondva , semmissé teszi: 
„Most már az idegen minden Párizsban készült 
vázlat alá Párizst fog írni emlékeztet ő  jelül. 
És minthogy Párizst valóságban látta , mindig 
kiindulhat az egész eredeti intuíciójából, hogy 
abba beleillessze a vázlatokat, és hogy így 
egyiket a másikkal összekösse . De nincs mód 
arra , hogy a fordított eljárást kövesse; ha még 
olyan sok vázlatunk van is , ha aszó jelzi is, 
hogy egyesítenünk kell azokat , még akkor is 
lehetetlen , hogy olyan intuícióhoz emelkedjünk, 
általuk , melyet nem bírunk , és hogy Párizs 
benyomását teremtsük meg, ha nem voltunk 
Párizsban . És ez azért van így , mert nem az egész 
RÉSZEIVEL van dolgunk , hanem az egészről 
felvett JELEKKEL . De válasszunk egy 
még hatásosabb példát, ahol 
a rajz még tökéletesebben jelképes. 
Tegyük fel, hogy találomra össze -visszakeverve 
nyújtják nemkem a betűket , melyek valamely, 
elő ttem ismeretlen költemény felépítéséhez 
tartoznak . Ha a betűk a költemény RÉSZEI 
lennének , megkísérelhetném , hogy belőlük azt 
ismét összeállítsam , megpróbálhatnám az 
összes lehető  összeállításokat úgy, amint 
a gyerekek a türelemjáték köveivel. De egy 
pillanatig sem fogok gondolni erre, mert 
a betűk nem ALKOTОRÉSZEI, hanem 
KIFEJEZÉSRÉSZEI a költeménynek, 

425 ami egészen , de egészen más 

dolog. Ezért , ha ismerem a költeményt, 
minden egyes betűt rögtön a helyére rakok és 
nehézség nélkül folytonos sorba gy űjtöm össze 
őket , míg a fordított eljárás lehetetlen. Még 
ha azt hiszem is, hogy megpróbálom ezt az 
eljárást , még ha egymásután sorba helyezem 
is a betűket, akkor is azon kezdem, hogy 
valami plauzibilis jelentést képzelek el: 
intuíciót hívok tehát fel magamban is, ez 
intuíciótól próbálok leszállani azokhoz az elemi 
jelképekhez , melyek kifejezését alkotják. Már 
az a gondolat , hogy a tárgyat pusztára 
szimbólikus elemeken végrehajtott m űveletekkel 
újra összeállíthatom , oly abszurditást foglal 
magában , amely igazán senkinek se jutna 
eszébe , ha számot adna magának arról, hogy 
nem a dolgog töredékeivel , hanem úgyszólván 
szimbólumtöredékekkel van dolga." 

A konkrét költő  az élettel pozitív el őjelű  
szintetikus -racionális viszonyban van. A 
költészetre úgy tekint , mint lingvisztikai 
építményre , mely szoros kapcsolatban van 
a modern kommunikáció természettudományokra 
és szociológiára alapozott feladataival. A 
szignalista költő  fokozatosan szokja meg, hogy 



a szavakat és betűket nem azok hagyományos, 
„normális" minőségében juttatja szerephez. Az 
anyagot szétrombolja , a tartalmat viszont 
kifejezésekkel (vizuális elemekkel ) kombinálja. 
Az ilyen alkotás olvasója csak lassan idomul az 
új koncepcióhoz , nehezen érti meg , hogy az őt 
ingerlő  erő  felületi , s az alkotást inkább nézni, 
mint olvasni kell. 

Az első  oldalon közöljük a konkrét mozgalom 
kritikáját , ez mottó , de negáció is. Tolnai Ottó 
Steril című  munkája önmaga műfaji bírálatát 
mutatja fel mint visszaható destrukció. 

A destrukció a rombolásnak a világhoz való 
elferdült viszonya. 
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MICHEL BUTOR: IRODALOM FÚL ÉS 
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HENRI BERGSON: BEVEZETÉS A 
METAFIZIKÁBA / MODERN KONYVTAR 

9/ POLITZER ZSIGMOND ÉS FIA / 
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HELYI ADATOK A KONKRÉT MOZGALOM 
VIZSGALATAHOZ 

Szombathy Bálint : Szélmalomharc á Nappal 
— képversek , a Bosch + Bosch csoport első  
kiállítása , Szabadka 1969 
E dúr világ ellen — az objektív költészet 
költők és képzőművészek együttműködése 
által létrejött cikkeinek tárlata , Zenta 1969 
Böndör Pál, Fülöp Gábor, Kiss Jovák Ferenc 
és Tolnai Ottó : 1969 — versek , Symposion 
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Slavko Matković  és Magyar Zoltán vizuális 
és szignalista alkotásai a Signal cím ű  
nemzetközi folyóirat 1. számában , Belgrád 
1971 
Tolnai Ottó: Rovarház —regény, Újvidék, 
1971 
Slavko Matković  komputer -grafikái és 
Szombathy Bálint vizuális kutatásai, 
a Bosch +Bosch csoport tárlata Zentán, 
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Magyar Zoltán , Slavko Matković , Szalma 
László és Szombathy Bálint vizuális és 
szignalista kutatásai a BITEF alkalmából 
megtartott nemzetközi kiállításon 1971 
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Szalma László és Szombathy Bálint vizuális 
és szignalista munkái a Signal cím ű  
folyóirat 2-3. számában , Belgrád 1971. 
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sYMPOSION KP3NYVEK 

domonkos jstván rátka 
tolnai ottó homorú versek 
kontrapunkt (symposion 61-63) 
fehér kálmán akvárium 
bányai jános bonyolult örömök 
gobby fehér gyula elrontott 

csodák 
varga zoltán kirándulás 
brasnyó istván vadvizek 
fehér kálmán száz panasz 
gobby fehér gyula kenyér 
tolnai ottó sirálymellcsont 
gion nándor kétéltűek 

a barlangban 
domonkos istván—tolnai ottó 

valóban mi lesz velünk 
bosnyák istván laskói esték 
brasnyó istván kinn a szélben 
hol ó hol (13 fiatal költő  versei) 
ladik katalin ballada az 

ezüstbiciklirđ l 
tolnai ottó agyonvert csipke 
végel lászló szitkozódunk, de 

szemünkb đl könnyek hullanak 
bori imre a szecessziótól a dadáig 
maurits ferenc piros frankenstein 
bö'і dör pál esđ  lesz 
fülőp gábor a négydimenziós 

ablak 
podolszki józsef hinta 
gerold lászló rólunk is vallanak 

bori imre a szürrealizmus ideje 
bori imre az avantgarde apostolai 
bosnyák istván trapézon 
sáfrány imre várnak az apostolok 
gion nándor ezen az oldalon 
domonkos istván áthúzott versek 
tolnai Ottó akasztva még élhettem 

volna 
ladik katalin elindultak a kis 

Piros bulldózerek 
várady tibor vagy nem maga az 

élet a legjobb id őtőltés? 

A SOROZATON KIVÜL 

végel lászló egy makró 
emlékiratai 

gion nándor testvérem, joáb 
domonkos istván a kitömött 

madár 
bányai jános súrlódás 
tolnai ottó rovarház 
végel lászló a szenvedélyek 

tanfolyama 
konez istván átértékelés 
brasnyó istván árnyék és fű  
brasnyó istván űres királyok 
gion nándor engem nem úgv 

hívnak 
domonkos istván via italia 
fehér kálmán összjáték 
tolnai Ottó ördögfej 

áanyi n•lragdolna 

az agrammatikus nyelvi modell 
I. 

Domonkos István a „kormányeltörésben" című  verse aktualizálja mindazokat 
a prablémákat, amelyekkel megkerüllhetetlenül szembe találjuk magunkat, amikor 
a modern költészethez vezet ő  felfedező  utakat keressük. Minden kérdést csak 
a •megvalósult versnyelv aktualizálhat. A költ ő  nyelvet 'teremt. A besz•élt nyelv 
szótári készletét 'használja fel nyelvi anyagként, s verse a megformált nyelv szug-
gesztivitása által hat. 

Dutor a 'költői !nyehre~t, (inad;alm ,nyelv) . g  „~közny+elly tidlvözililésének" 1  startja. 
A költői nyelv, az individuális költői beszéd a szelekció és kombináció eszközeivel 
megformált felépítmény. Domonkos versében a nyelvi formalizálas els ő  szintjét 
a nyelv rombolása jelenti, a nyelei rendszer leépítése a nyelv szótári szintjére. 
Ez a paradoxon a vers meghatározója. 

NYELV 

 

NYELVI sZOTARI  ELEMEK 

 

'A nyelv ebben az állapotában nem alkalmas a kommunikáció megteremtésére, 
hiszen a köznyelvi érintkezés szempontj ,ábál elkerülhetetlen a nyelvi rendszer 
kiépítése, a •grammatikai sablonok, nyelvi konven ćiok visszaállítása. A „kormány-
eltörésben" versnyelve mindvégig megmarad a nyelv szótári állományának szintjén, 
a nyelv'grammatikai szervezetlenségének állapotában. Miután a nyelvi elemek kö-
zött eredetien új viszonyok létesülnek, az agrammatikus nyelv is egyfajta nyelvi 
felépítménnyé lesz. Az így keletkezett viszonyok annyiban eredetiek, amennyiben 
kizáró'lag rr. ~ aximálfl:san;llyitattá vált !s ~avalk egymás közötti vtг' kturálиs hely іeteibđl 
jönnek létre. 

NYELVI SZOTARI В LEMEK 	 FOR.M'ALIZÁLT NYELVI sZOTARI 
ELEMEK 

A versnyelv •magával a nyelvvel szemben nyelvi negatívumot jelent. A szavak 
a nyelvi rendsz'eriből kiiszakította'k, és nem is helyezhetők vissza. A nyelvi rendszer,' 
a hiányzó viszonyok rekonstruálása csak a vers megsemmisítésének árán léhetséces. 
A versnyelv negatívumai által, negatívumaiban létezilk, ahol az :individuális költ ő i 
beszédet meghatározó jegyeket maga a  nyelvi negatívulnakra épülő , agrammatikus 
nyelvi modelltartalmazza. 

FORMALIZALT NYELVI SZOTARI ELEMEK 	 FORMALIZÁLT NYELVI 
NEGATIVUMOK 

A szavak viszakerültek a nullpontrag (szótári alak), kapcsolódási terük •megnöve- 
kedett, nyitottá váltak. A szavak többé nem egy eleve létez ő  szerves viszony 
összetevői: A szavaik önállósulása teszi lehet ővé, hogy — miutan kiváltak környe- 
zetfilcből, és ezáltal egymástól is elszigetelodve külön kis megannyi meghódított 
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legyenek. A megszokott összefüggések megszüntetésével a szavak montázsrendszeré-
ben olyan új összefüggéseket •fedezünk fel, amelyek anár csak a versnyelven 'belül 
érvényesek. 

II. 

A Rátka-versek után Domonkos verseiben a képalkotás szerepét a montázs-
kžfejezés veszi át. Egy költői kép erejét (feszültségét) a síkváltásban 3  fedezzük fel, 
s annál összetettebb a kép által kiváltott hatás, minél több tudatsík ütközik egy-
mással. Ott, ahol a költői képek száműzöttek, ezt a feszülts•éget a montázsszerke-
zetekben kialakult eredeti kapcsolódásokban kell keresnünk. 

„az élet az a német város" c. vers" •szürrealista versnyelvét a mondatok 
montázsa alakítja ki. Mindennapi, egeszen prozódikus mondatokat állít egymás 
mellé, egy élmény megfelel ő  részleteit választja ki, hogy a montázs szerkezetében 
ezek a részletek átminősüljenek. A kontextusban a mondatok elveszték banalitá-
sukat, a szerkezet ;átvilágítja őket, a mondatok már csak egymas közötti vüszonya'Dk-
ban léteznek; mindörökre elvesztik kapcsolataikat azzal a nyelvi szituációval, ahon-
nan kiválasztódtak, s így a vers szuggesztivitásának egyedüli hordozóivá válnak. 

„és én már akkor elhatároztam 
hogy megbosszulom magam 
ha majd a gyerek megszületik 
és a sátrak elő tt azt mondtam 
vegyünk sátrat 
másnap délelőtt azon a téren 
ahol egy bajor az aszfaltra 
hugyozott és aztán belefeküdt 
kalapját szemébe húzva 
mžért ne vennénk egy sátrat" 

Későbbi verseiben, az „áthúzott versekben" ez a nyelvépítkezésé mód lénye-
gében megmarad, de a montázsszerkezet nyelvi elemei, — ha őriznek is még 
valamit abból a közvetlen emberi beszédb ől, amivel az előbbi versben találkozunk, 
— araár csak vázai ,egy beszéd-nyelvnek mnem •г-зgyszerűem kiszakítottak abból). Itt 
a szavaknak a szerkezetben kapott értelmezési lehet őségei és a beszédkörnyezetben 
megszokott értelmezési körei eltávolodnak egymástól. 
Figyeljük meg .ezt a  jelenséget az „áthúzott versek" ciklus egyik háromsorosán: 

„elmentem 
soha többé nem térek vissza 
elmentem hajat vágatni" 

A versnyelv három egyszer ű  mondata egy-egy közlésegységnek felel meg. Az els ő  
,közlésegység egy önmagában álló múltidej ű  igealak. Az „elmentem" egyszer ű  tény-
közlés kiszakadva sajtit kösnyezetéb ől, új kapcsolódási terület.et tevenst, a szó körüli 
feszültséget a közlés hiányossága s kifejtetlensége teszi meg. Az els ő  két közlés-
egység kapcsolatát egy nyelvi ellentétre vezethetjük vissza, a nyelvtani múlt és 
jövő  idő  ellentétére, ami két, egymással szinonim égére vonatkozik. Elmenni, vissza-
térni — azonos mozgások nevei, melyek idejüket és irányukat tekintve ellentétesek. 
Ezt a nyelvtani ellentétet egy megegyezésen alapuló nyelvi jelenség szövi át. A 
második közlésegység mondatának id őhatározója (soha többé) és az els ő  közlésegység 
igealakjának múltideje az értelmezetlenül hagyott igéket egyenl ő  mértékben deter-
minálja. 
E ibelső  roikonság tudatosét:ása után mándkét ,kö đlésлegуsé.g héányé'rzetünl, ‚n.öveke-
dését eredményezi. A kifejtetlenül hagyott közléstik és magányos sorok a tragikum 
jelenlétére utalnak. A tragikus érzetet kiváltó ellentétpár (elmentem — nem térek 
vissza; mindörökre — soha többé) teljesen nyitott; az ellentétpár második tagja 
nem határozza meg az ellentétpár els ő  tagját, de kett őjük kölcsönös viszonya kizárja 
az ellentétpár alapját képez ő  nyelvi tényeknek (elmentem) abba a szövegkörnye-
zetbe való helyezését, ami a harmadik sorban bekövetkezik. Az els ő  két sor után 
az elmentem hajat vágatni" szerkezet igeá kapcsolódását kizártnak kell tekinte-
nünk. A feloldódás nem következik be, a tragikus •groteszkké változik. Ezzel pár_
huzamosa'n az eisd két közlésegység hatására a ,„hajat •vágatni” iszdegyiittes elveszti 
kapcsolatát a neki tulajdonított jelentéssel, kimondottan nyelvi ténnyé lesz, mely 
az eddigi megteremtett feszültség kdvetítésére, kirobbantására vállalkozik. A vers 
feszültsége az „elmentem, nem térek vissza, elmentem, hajat vágatni" igei szerkeze-
tek kölcsönös viszonyából következik. Ez a versépítkezés egészen közel áll a „kor-
mányeltörésben" versnyelvi tapasztalataihoz, ahol magát a versnyelvet, a kifejtet-
lenül maradt szavak (valamikori mondattöredékek), szerkezeti kapcsolódása ala-
kítja ki. 

A szómontázs-struktúrát a példákként kiemelt szerkezeteken keresztül vizs-
gáljuk meg. Mindháaom szerlke'гet a vlersnylely ;ismétlődő  alapstruktúráját képviseli. 

1. „én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet" 428 



„pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek" 

„ő  mama kút ugrani este 
ő  mama ég hamu gangesz 
ő  mama nyolc nyerek" 

A kiemelt szerkezetek különbs "egei a  lebon'tás különböző  fázisaira utalnak. Az 
első  szerkezet még a rombolásra ítélt nyelv negatív. tükörképeiként fogható fel, ahol 
maga a rombolás lesz érzékelhet ővé. A rendszer felbomlásával, a szintaktikai vi-
szonyok fellazulásával párhuzamosan a szavak egymástól való elszigetel ődése is 
megtörténik. Az önállósuló szavak még grammatikai kapcsolatok vonzása• alatt 
állnak, de már vallják a leértékelését és negatív drányú átértékelését is. 

Az önálІósult szavak (ény lenni stb.) a nyelvi rendszer fenntartásával ki nem 
fejezhető  élmények kivetítésére lesznek képesek. 

A második szerkezetben, ahol egymás mellé került főnevek elszвmélytel)enedése 
következik ibe, hét magányos névszó kerül egymás mellé, öt tárgynév és +két sze-
mélyre vonatkozó f őnév. A szavak 'közötti :bels ő  mozgás eredményeként, a szó, 
mint a társadalmi lét deiléke jelenik meg. A tovabbiakba n a két szó mindegyike 
képes ugyanezt a hatást önmagában is kiváltani. A teljes funkció-azonosság kö-
vetkeztében mindegyik szó fedezi a másikat. 
(pénz 	 himnusz —~elnökbk — stb.) 
Az azonosság csak a szerkezeten belül érvényesüL így az új szövegkörnyezetben 
elegendő  lesz ahhoz — ha a montázs-szerkezet két іutoІѕб  szava visszatér —, hogy 
az egész szerkezet hatását újra átéljük. 

„én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalnimindn d јаn" 

A harmadik szerkezet !szófajd többelem űsége rokonságot mutat az els đ  szerke-
zettel; az ott megindult folyamat valójában itt fej•ez ődik ibe. A szavak közötti 
mozgások elindítóját az „ ő  mama" іѕmétlđdő  szóegyüttest és a többi szó között 
felismert fölé / alárendelt viszonyt az el őző  szerkezet névszóinak számbeli kölönb-
sége teremti meg (elnökök /pénz). Miel őtt ez a kapcsolódási forma létrejött volna, 
a szavak kapcsolódási területe végtelen volt, most minden más kapcsolódási 
lehetőség megszűnik. A szavak eredetileg az otthoni élet emlékeink kulcsszavai 
lehettek, azok a szavak, melyek a иegmélyebben vésődtek a tudatba, s amelyek 
az összes többi elfelejtett szó jelentésével is feltelít ődnek. A szavak itt aragát az 
emlékezés tudathasadásos folyamatát jelenítik meg. 

A szavak metaforikus kapcsolatokra emlékeztetnek bennünket. Az agramma-
tikus, szervetlen nyelvekben a metaforikus szókapcsolatok helyett a szavak abszolút 
metafoгбkká5  válhatnak, ahol a hasonlított nini jelenik meg, s a hasonlítás is 
elhomályosul. Az abszolút metaforikus szó és a nullpontra került szó hasonlókép-
pen viselkednek. „Az anyagi valóság két-három részletének egyszerfi 'kambiná-
ciójából egy másik minőség, a le'lci valóság tökéletes kifejezése születhet" —
határozza aniеg і 7emsteinб  Ia mоntázskifejezés fogalmát, s  úgy tftnik, ‚hogy ,ez 
a megihatározás feli meg leginkább az elemzett vers nyelvi struktúrájának. 

A tudatdarabokra tördelt él аnénykompleхum kivetítésére a szabályos nyelvi 
közlés adkalmatlann.á lesz, ezért erre a feladatra az egymástól elszigetelt, szer-
kezeti viszonyok alapján elmozduló szavak (a költe által meghódított nyelv-dara-
bok) vállalkoznak. („bírni el pici egér hátán egész ház") 

A vers szerkezete felépítése matematikai szigorúsággal, tejes következetesség-
gel történik; a kompozíció csak egy pontosan el őrelátott terv szerint épülhet fel 
így. Domonkos ezáltal éri el, hogy „hosszú verse" ne részleteiben, de a maga 
egészében, „egy pontban” hasson. 

A 25 egyenlőtlen hosszúságú szakaszból  616  versben minden páros szakasz 
refrénként jelentkezik (ezek aszakaszok egyenl ő  hosszúságúak, három sorosak). 
A refrénnel lezárt nyelvi •egységeket a vers egy-egy nagy egységének tekintjük. 
A vers eszerint 13 szerkezeti egységb&1 áll. 

A refrén, a kötött vers, a népdal gyakori szerkezeti kelléke egészen ritkán 
tud a modern verssel együtt Bélegezni; a refrén kiszorul a szabad vers Іbđl. Ahhoz, 
hogy léte a modern  versben indokolttá, nélkülözhetetlenné váljon, a klasszikus 
refrénnek át kell alakulnia. 

A refrénstruktúra ismétlod ő  harmadik sora (vágni engem nyakon) csak az őt 
megelőző  két sor összefüggésében létezik, s így az ismétl ődés ellenére ez a sor 
állandóan új információk iközlésére. lelsz alkalmas. Aani az állandóan változó 
rкfrénstпulktúráјkban xözös, az maga a struktúra, ajmi egy .elleuntátpárra (ahol ;az 
éllentétрár egyik tagja az „én"-re, másik tagja az „élet"-re vonatkozik) és az 
ismétlődő  harmadik sorra épül. A megismételt sor betölti az el őre várt és tudott 
ismétlődés szerkezeti funkcióját (fokozás, nyomatékosítás)., ugyanakkor a refrén 
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tés•én túl, az információ !b ővíté ére, gazdagítására is vállalkozik. A refrén-struk-
túra nyitotrtá ,vált. Íigy a 19, lés 12. azerke+zeib .egységben a megfelel ő  sorok puszta 
rímelése is elegend ő  lesz a hatás fokozásához. 

„talpalni csikorgó havon 
élet nercbwndába7t jönni 
vágni engem nyakon" (I. szerkezti egység) 

„én hallgatni ő  papól 
élet lassan felmászni zászlórúdra 
lobogni ott nagyon" (XII. szerkezti egység) 

A refrénstruktúrák által kiváltott hatás irónikus. Ez az irónia (mintegy vé-
dekező  mechanizmus az egyre fokozódó kilátástalanság érzésével szemben) magá-
ból a nyelvi ,szerkezetből következik, ahol a sorok, „mintha" rímelnének „mintha" 
refrént képeznének. 

Idézhetjük Edgar Allan Poe gondolatait a refrénr ől, aki a , ;Kompozíció filo-
zófiája" c. tanulmányában 7. .„Holdó" c. saját versét elemezve rendkívül tanulsá-
gosan hiutat rá a nyitott refrén versbeli funkciójára: „U pripevu prijatnost po č iva 
jedino na osećanju istovetnosti - ponavijanja. Odlu őio sam da a utisa'k koji 
on proizvo'di unesem raznolikost i da ga tako usavršim, ostaju ći uglavnorn pri 
jednoličnosti zvuka, dok bi stalno unosio promene u jednoli čnosti misli: što zna č i, 
odiucio sam da stalno proizvedem nove utiske unošenja raznovrsnosti u primeni 
pripeva, dok bi sam pripev ostao, najve ćim delom nepromenjen." (kiemelés E. A. 
P.-től) 

A vers a „nullpontról" indul: ,.;én lenni". Ez a kezd őpont minden szerkezti 
egészben megismétlődik. Az ismétlődő  „én lenni'/elnökök vezérek, ill. egy alka-
lommal az „én lenni / ködföld 'élet" szerkezetekben á montázstól mondottakra iem-
lékezve felfedezzük, hogy az I. szerkezeti egység 1. közlésegység minden új szer-
kezeti egységben meg'isanétl ődik. Minden szakasz visszatér a kezd ő  pontra, hogy 
onnan elrugaszkodva a nyelvi mozgások mind magasabb lendületi (feszültség) ívet 
fussanak be, s ezáltal a megismétlődő  1. közlésegység (tartalmazva az els ő  szaka-
szok infoііnáció-mennyiségét) mindig új informá сiót továbbít. A nyelvi egységekbe 
sűrített információ növekedésével párhuzamosan n ő  a nyelvi egységek szuggesztív 
ereje is. 

A kezdő  s•лerkezetek ,m,elllt minden ,5zerkezeti egy!ségben megismétl ődik ;az 
1. szerkezti egység valamelyik másik közlésegysége is. Az ismétlés számát tekintve, 
a 2. közlésegység ismétl ődik diegtöbíbsгör, háromszor (mi; meghalni mindnyájan / 
úgyis téves csatatéren). A 'k őzte és a refrénstru!ktúra közötti gondolati ,párhuzam 
azonnal felismerhet ő, ami még inkább elmélyíti és fokozza a refrén hatását. 

A megismételt sorok elmélyítik a szerkezeti egységek összetartozását. Az új 
szövegrészekben visszatér ő  szerkezetek általános érvény űvé válnak, információ 
tartalmuk az el őző  szakaszok információinak plusz mennyiségével nbvekidik 
meg. 

A vers valójában az 1. szerkezti egységb ől nő  ki, s állandóan ahhoz tér vissza. 
A feszültség szakaszonként növekv ő  szintagmaságát a szerkezeti egységeket lezáró 
refrénnél találjuk. A vers egy meghatározott számú visszatér ő  (az I. szerkezeti 
egység hét közlésegysége) és a x számú új nyelvi szerkezetb ő l áll. 

Az élet (én lenni) és halál (vágni engem nyakon) széls őséges pólusainak 
állandóan ismétl ődő  egymáshoz közelítésével az élet fölött gy őzedelmeskedő  halál, 
az egyéni létet determináló társadalmi lét (ahol az elidegenedést már csak a halál 
fogja megszüntetni, az „én" itt válik „mi"-vé) döbbenetes élményét jelenti a vers; 
s mindez a nyelvi-szerkezeti irónia szintjén! 

Iv. 

A vers szedkezeitének ilyen lépcs őzetes, fokról-fokra történ ő  kidolgozottsága jel-
lemzi Domonkos els ő  nagy kompozíciójú alkotását, a Rátkát; azt a verset, ahol 
a költő  a maga nyelvét egy álom-nyelv, egy barokkos szertelenséggel feldíszített 
kifejezésmód megteremtésében találta meg. Mindaz, amit a „kormányeltörésben" 
versnyelvéről mondottunk, a Rátka mellett és a Rátkárál eddig a versig megtett 
költő i út ismeretében mérhet ő  le igazán. 

„Lehetséges az, hogy a Rátka költ ője, legköltőibb költőnk írta ezt a verset? 
Milyen tragédia játszódott le itt üres szemünk el őtt?" -írta Tolnai az „áthúzott 
versek"-ről8. 

A Rátka versnyelvét pátosz és szertelen hit hevíti. Ez a hit a nyelv kifejez ő  
erejében, tehát az alkotás létjogosultságában való hitet jelenti. Minden elmond-
ható; egy tökéletes metaforába, egy tökéletes képbe mindent összes űríteni. A ki-
fejezés lehet őségnek a fshér lap el őtti hi аe éppen határtalansága miatt rválik 
félelemmé, majd hitetlenséggé. Nem lehet inlindenl elmondani, tehát semmit sem 
lehet elmondani. Hítetlensége ugyanolyan szenvedélyes, mint volt hite. Ez teszi 
lehetővé a költő  további kísérleteit a szólásra. 

A „kormányeltörésben" nyelvi negatívumokra épül ő  versnyelve a Rátkában 
vállalt költői nyelve és szándékkal való irónikus számolásában kapja meg a maga 
végső  dimenzióit. 
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így hát elmentem, bár nem nagy kedvem volt az egészhez. Jean volt .még ott 
a Testőrnél, ezenkívül egy ötvösművész a menyasszonyával, továbbá elgy 'lány, 
akit Máriának; vagy Mariannak hívtak és nagyon szép arca volt, és Eszter. 
A Testőrön kívül Jeant ismertem még a társaságból, viszont az els ő  pillantásra 
a  széparcúl 'Mariann tetszett legjabban, így aztán дveilé ültem gondoltam, majd 
kedvesen elbeszélgetünk egymással, öt perc múlva azonban már Eszter kezdett 
tetszeni nekem, erre otthagytam a széparcú Mariannt, és Eszter mellé ültem. 
A széparcú iVCariannt a Test őr vette át, ki is fogta még akkor este, járt is vele 
egy-két hétig, de aztán elpasszolta a marhája. Persze nem ment minden ilyen 
simán, ahogyan én most elmondom, tulajdonképpen nem is azért jöttünk össze 
mi akkor este, hogy n őket fogjunk mindenáron, egyszer űen csak beszélgetni 
akartunk, és beszélgettünk is mindenfél гről, emlékszem, az ötvösművész panasz-
kodott, hogy képtelen műtermet találni, Jean pedig valamivel kapcsolatban 
néhány epés megjegyzést tett a zsidókra. Én ezalatt Hülyeségeket kérdeztem Esz- 
tertől, olyanokat, hogy hol dolgozik, meg hogy mi a véleménye a n ői egyen-
jogúságról, és ennek ürügyén elmondtam a saját véleményemet, miszerint nincs 
olyan, hogy női egyenjogúság, nem is szabad, hogy legyen, az ilyesmit csak 
a gyönge férfiak által elkényeztetett n ők követelik és helyeslik. Igen, tudom, 
hogy ismerбs a szöveg, mégi, dál bevált trükk e; amivel a ,legtabb n őt fel lеjhet 
bosszantani, és bele lehet nagnas гtaroi +végnélküll iviitába, és ezután már nem tágí-
tanak, amíg 'be nem bizonyítják a maguk igazát, 'közben pedig szépen össze-
melegszik velúk az ember. Mindig nagy el őszeretettel alkalmaztam ezt a trükköt, 
egyrészt azért, mert nagyjából tényleg ez a véleményem •a n ő i egyenjogúságról, 
tеthát fel va,gydk vértezve mindenféle; érvék Кel, és ennek folytán addig 
nyújtom a beszélgetést, amíg akarom, másrészt pedig, mert valóban hatásos 
trükk, ha meggondolom, a legjobb n őjeimet mindig $gy +sikerült kifognom. Most 
viszont, esküszöm, csupán megszokásból alkalmaztam, éppen csak azért, hogy 
beszélgessünk valamir ől, nem, nem akartam én semmi mlást, arról van szó, hogy 
lusta voltam okosabb témát kiötleni. Mellesleg Eszter egyébként sem harapott rá 
a női egyenjogúságra, tett ugyan néhány megjegyzést, aztán figyelmesen végig-
hallgatta nagy támadóbeszédemet, és rövid gondolkozás után igazat adott nekem. 
Meglepetten néztem rá, és zavarban is voltam egy kicsit; ilyesmi még nem tör-
tént meg velem, és .most nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Már elkészültem rá, 
hogy a továbbiakban mindketten hallgatni és unatkozni fogunk, mert amint már 
mondtam, lusta voltam újabb téma után kutatni, de akkor Eszter kisegített a 
nyomorból: elmesélte, hogy amikor ő  még kisdobos és úttörő  volt, a járási 
úttörő  ,főnököt, egy középkorú, kopasz palit, ők gyerekek természetszer űleg Suhan 
pajtásnak šzólították. Ne is mondjam, hogy ez marhára tetszett nekem. Képzeld 
el, egy középkorú, kopasz palit, a kisgyerekek Suhai •pajtásnak szólítanak. Hát 
nem röhejes? Egyre jobban tetszett nekem Eszter. És ha nekem valaki komolyan 
tetszeni kezd, akkor én mindjárt egy rakás kifogásolni valót találok rajta, és 
persze azcslnal , meg alkarom . válitoztatnL Eszter sz űk, fekete nadrágban volt, 
és én a női nadrágoknál csak a női kalapokat útálom jobban, tehát közöltem 
vele, Hogy a jövőben nem akarom nadrágban látni. Tessék szoknyát húzni. Most 
ő  lepődött meg, egyáltalán nem értette, hogy mire föl követel ődzök én, akit alig 
ismer, és ezidáig nem is beszéltünk arról, hogy esetleg a jöv őben is találkozunk. 
Motyogott valamit, hogy a nadrág igen praktikus, különösen kirándulásokra, 
mire én nagylelkűen beleegyeztem, hogy ha kirándulni megyünk, nadrágot húz-
hat, de különben szó sem lehet róla. Zavartan bólogatott, hogy rendben va n . 
ezentúl majd szoknyában fog járni, közben gyanakodva nézegetett, mint aki nem 
tudja pontosan, hogy tréfálok-e, vagy pedig (hülye vagyok. De nem töprengett 
sokáig, hanem elmesélte, hogy volt egy évfolyamtársn ője az egyetemen, akinek 
az apja diplomata, és ebb ől kifolyólag csuda szép kocsikon jár, és csudaszép 
lakása van, de kijelentette, hogy a csudaszép lakás ablakaira addig nem tesz 
függönyt, amíg minden munkáslakás ablakán nem lesznek függönyök. Ez is 
tetszeitlt nekem. Majdnem annyira tetszett, mint •a ' Suhai pajtás. Akkor már 
eldöntöttem, hogy Eszterrel komolyan kell foglalkozni. Közöltem vele, hogy ezen-
túl ne tűzze kontyba a haját, mivelhogy én azt is útálom. Úgy látszik, gyorsan 
megszokta a tempómat, mert egy pillanatig sem tiltakozott, s őt azt mondta, hogy 
a haja egészen a válláig ér, és hogy a jöv őben nem fogja kontyba tűzni. A to-
vábbiakban a második világháború eseményeir ől társalogtunk az egész társaság 
bevonásával. Eszter .azt mondta, hogy tragikómikus volt a magyar vézet ő  politi-
kusok ügyetilen %apkodása, ahogyan • megpróbáltak kilépni a háborúból; hogy 
mentsék, ami még menthető. Persze mindent Csak elrontottak. Bežzeg a romá-
nok... No, pontosan ez kellett Jeannak. Jean többször járt már Erdélyben, elég 
jól ismeri az ottani viszonyokat, folyton az erdélyi magyarok sorsán kesereg, és 
ennek folytán utálja ,a románokat. Most is egyből robbant. Mi? Még hogy a ro-
mánok? Hát igen, nekik sikerült kiugraniuk és megjátszani a jófiút, legalábbis 
a Horthy Magyarországgal szemben, holott... De könny ű  volt nekik, hiszen az 
oroszok már bent voltak az országban, így aztán könnyű  volt átállni hozzájuk, 
de hogyan állhattak volna át a magyarok. Itt nem csak ügyetlenkedésr ől van 
szó. Vagy félóráig magyarázott Jean, miközben egykorú dokumentumokból idé-
zett, szidta a románokat, aztán szidta Sztálint a háború utáni ügyek miatt és 
szidta Rákosit, meg a köгüb tte összegyűlt zsidókat, akik 'kiszolgálták Sztálint. 
A Testőr idegesen feszengett és megpróbálta elhallgattatni Jeant, meg mindannyi-
unkait, .de senki sem é гtette~ (hogy and  a baja, бs icsak fújtuk a szövejget megáЈliás 
nбlküil. Végre Eszter kiment a fürd őszabába, és akkor a Testőr gyorsan figyel- 
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Mondom, még ma sem 
tudom, hogyan történhetett 
meg ez velem. A kongresz-
szus vége felé, amikor már 
megnyugodtunk, hogy alap-
jában véve minden a leg-
nagyobb rendben van ezen 
a világon, a Testđrnél egy 
este összejött néhány is-
merđse, és a Testđr engem 
is meghívott. Te akkor ép-
pen elutaztál, Aranyos, 



félzsidó. Aztán hozzám fordult és könyörögve kért, hogy legyek tekintettel őrá, 
és a helyzetére, és ezúttal ne kezdjek szokásom szerint a zsidó sorsproblémával 
foglalkozni, .mert már éppen elég kellemetlenséget okoztam korabban is azzal, 
hogy amint megtudom, ,hogy zsidók is vannak a társaságban, nyomban érdek-
lődni kezdek, hogy mit jelent ma Pesten zsidónak lenni, meg hasonló őrültsége-
ket kérdezek, aminek következtében aztán a hazai zsidók és nem zsidók 
egyaránt kínosan érzik magukat. Megnyugtattam a Test őrt, hogy nem lesz semmi 
baj, de amint Eszter visszajött, még talán le sem ült mellem, nekiszegeztem 
a kérdést: „Te tényleg zsidó vagy?" Eszter rövid id ő  alatt hihetetlenül meged-
ződött mellettem, még ez a kérdés sem érte váratlanul, kedvesen rámmosolygott, 
eztán a Testőrre nézett gúnyoisa.n, ,aki sápadt ival гt+, és akt hiszem, knagá.ban vállu-
gatott átkokat mormolt, nyilván elátkozta azt a pillanatot, amikor engem meg-
hívott erre az összejövetelre. „A Test őr azt mondja, hogy Te zsidó vagy", 
mondtam, „vagy legalábbis félzsidó. Igaz ez?" A Test őr idegesen felugrott, és azt 
javasolta, hogy táncoljunk, és azzal már be is kapcsolta a magnetofont. „Mi 
az?!" tiltakozott Jean. „Házibulivá süllyed ez a szép társalgás?" Tudniillik neki 
inem jutott nő. :A Testőr гnar megragadta a ,széparcú Mariannt, és már buzgón 
rázta üs a 0.,enekét, az ötvösanúvész a imenpasszonyát vitte tánpba, Eszter ;pedig 
hozzám •tartozott, ezt akárki láthatta. „Rendben van" mondtam, „menjünk tán-
colni, majd mi ketten alaposan megbeszéljük a zsidókérdést." „Kér-
lek, hagyd abba. Nagyon kérlek, hagyd abba", könyörgött a Test őr. „Menj 
a fenébе", mondtam neki, rés táncolni kezdtünk Eszterrel. ,Dühös valfam a 'Test-
őrre, amiért folyton ijedezett, és ezért eloldalogtunk a közeléb ől. Közben 
dicsértem az eszemet, hogy a széparcú Marianntól még id őben átpártoltam Esz-
terhez. Végre egy zsidó lány, aki hajlandó megtárgyalni velem a zsidó vonat-
kozású .dolgokat. Van jónéhány zsidó ismer ősöm Pesten, de közülük egy sem 
akart ezekről a dolgokról beszélgetni velem. Ha valami konkrét dolgot kérdeztem 
tőlük, lapos, kitérő  válaszokat adtak. Vannak nem zsidó ismer őseim is, sőt 
néhány igen-igen antiszemita beállítottságú, ők aztán beszélgettek éppen eleget . 
a zsidó ügyekr ől, de ezeket a szövegeket már jól ismerem, és sokkal inkább 
érdekelt volna Eszter véleménye. Tánc közben hosszú bevezet ő t mondtam. El-
mondtam Eszternek, hogy mennyi mindent összeolvastam a zsidóságról, a Bib-
liától kezdve egészen Simon Wisenthal könyvéig, és hogy egy id őben komolyan 
tanulmányoztam az európai zsidóság történetét. Elmondtam még azt is, hogy az 
első  novelláimat Ahasvérusról, a 'bolygó zsidóról írtam. -Ea'zternek fogalma ,sem 
volt róla, hogy ki az az Ahasvérus. Hát ezzel kissé kiábrándított. Szerintem egy 
zsidó lánynak illene tudni, hogy ki volt Ahasvérus, a bolygó zsidó. No, mindegy. 
Elmagyaráztam neki, hogy ki volt a bolygó zsidó, és hogy mit jelképez. Ezután 
rátértem a közelebbi dolgokra. Elmondtam, .hogy már több, mint egy hónapja 
Pesten vagyok, és ezalatt egy egész sor furcsa és nem egészen érthet ő  jelenségre 
figyeltem fel. Az els ő  héten ugyanis elég sok emberrel összeismerkedtem, és 
ezeket a felületes benyomásaim alapján és régi szokásomhoz híven az „értelmes", 
a „közepesen értelmes" és a „hülye" kategóriába soroltam. Kés őbb, amikor régi 
ismerőseimnek elmondtam, hogy milyen újabb ismeretségeket kötöttem, néhányan 
az új ismerőseimet pusztán nevük alapján pontosan felbontották zsidókra és nem 
zsidókra is,. No, énem egészen pontosan, de mondjuk, öt 'közül négyr ől eltalálták, 
hogy zsidó. Ezt kés őbb leellenőriztem, az új ismerőseimtől egyszerűen megkérdez-
tem, hogy tényleg zsidók-e, vagy .sem. Kissé furcsán néztek rám, de azért meg-
mondták. Én pedig nem gy őztem csodálkozni, hogy honnan ez a szimat, vagy 
minek nevezhetném, amivel olyan pontosan, már nevek alapján tudják, hogy ki 
a zsidó és ki nem az. Ёѕ  persze azt sem értettem, hogy miért olyan lényeges ez. 
„Melyek azok a nemzetiszínű  politikai sirámok, amiket a zsidók el őtt ajánlatos 
elmellőzni?", kérdeztem Esztert, és hogy lássa, hogy én sem vagyok teljesen tájé-
kozatlan, elmondtam, hogy olvastam az egyik kiemelked ő  jugoszláv politikus 
emlékirataiban, hogy Sztálin milyen zseniális húzást csinált, amikor a ihaború 
után egy zsidó garnitúrát helyezett Magyarország élére, mert ilymódon eleve 
kizárt minden esetleges nacionalista h őbörgést, és hogy abban az id őben milyen 
nacionalista hőbörgéstől lehetett félni, csakhogy azóta változtak •a viszonyok... 
Eszter csak hümmögött, ami érthet ő  is volt, mert meglehet ősen zavarosan adtam 
elő  ezt az egész mesét, így hát, hogy segítsek neki, elmondtam egy régebbi 
esetemet. Szegeden voltam egyszer irodalmi esten, és ezt követ ően összehaverkod-
tam egy ottani íróval, aki néhány konyak után borongós hangulatban azt kezdte 
fejtegetni, hogy milyen iszonyú is a kisebbségi sors, ó, nagyon jól tudja ő  ezt, 

hiszen ő  is kisebbségi életet él, hiszen zsidó. Meg is feledkeztem már err ől 

a beszélgetésről, itt Pesten viszont egyb ől eszembe jutott, és , elmondtam néhány 

ismerősömnek. Az egyik részük persze robbant, hogy: micsoda? Még van pofája 
iszonyú kisebbségi sorsról beszélni, amikor valamennyien ott melegszenek a t űz 

köгill, sehol 'a világon. nincs ilyen jó dolguk, és igy tovabb, a másik részük f ő leg 
a zsidók viszont nagyjából megértették, hogy milyen indítékokból kesergett az 
említett író, de az indítékokról nem akartak nekem beszélni, ehelyett a zsidóság 
történetét vázolták fel, ezt azonban én is ismerem, és ezzel még nem tudom 
ezeket a mindennapi jelenségeket megválaszolni, Igy aztán szép lassan bezsong-
tam: ke гzdétt az agyamra .menni már a nevek alapján való feloszt бs, az ovatos-
ságra való figyelmeztetés, az „ajánlatos másképpen beszélni", no meg a kisebbségi 

sors is. Gondoltan, legegyszer űbb lesz, ha társaságban szépen megkérdezem, hogy 
mit jelent ma Pesten zsidónak lenni. Egy frászt volt a legegyszer űbb. A zsidók 432 
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és a nem zsidók egyaránt falra másztak, ha ilyen kérdéseket dobtam be, és rop-
pant kinosen fesіeлΡ gtеk, Is Tár egyébként roppant jól megvoltak .egymnassal, ez 
a téma mindjárt tönkretette a hangulatot. Holott szerintem err ől komolyan kellene 
beszélgetni, s đt szerintem az volna a jó, ha err ől komolyan beszélgetnének egymás 
között a zsidók és a nem zsidók. Inkább, mint egymás között szépen elmell őzni, 
aztán pedig külön-külön fújni az ijeszt ően egyoldalú szöveget. De hiába mondtam 
én ezt, senki sean osztotta a véleményemet; lehet, hogy vannalk 'komaly •beszélgetések 
erről a témáról, de nekem még nem volt hozzá szerencsém. Nos, ezt mondtam el 
kprülbelü4 Eszternek, és lwz¢átettem, hogy nagyon örülök, hogy végr е  egy izsLdó lány 
hajlandó minderröl beszélgetni velem, és megkérdeztem t őle is, hogy mit jelent 
ma Pesten zsidónak lenni. Továbbá mégegyszer megkérdeztem, hogy melyek azok 
a dolgok, amikről zsidók előtt nem ajánlatos beszélni, végezetül pedig megkértem, 
magyarázza meg, hogy szeirin!t е  .miért nem akart ,erről .senki: sqm lbeshélni velem, 
és miért van az, hogy ilyesmivel folyton csak a hangulatot rontom el. Eszter 
sokáig hablgatoltt, mint aki a Пnegfelelő  válaszan gondalkozil~, én pedig .türelmetlenül 
topogtam a zene ütemére, miközben a Test őr gyilkos pillantásokat lövellt felém 
a szoba másik sarkából. Türelmetlen voltam, de nem akartam Esztert sürgetni, 
hagytam, hadd gondolja aiapasan végig a válasat. Еs amikor már azt hittem,. 
hogy beszélni kend, ködölte velem, hoigy sajmos, mini 'tud mérvadóan válaszolni. 
„Miért?", meresztettem a szemeimet. A fülemhez hajolt és megsúgta, hogy ő  nem 
zsidó, még csak nem is félzsidó. Nem táncoltam tovább. Kétségbeesetten álltam 
Eszter előtt, és azt mondtam: „Dehát a Test őr ... A Testőr szerint te zsidó vagy, 
és ő  már évek óta ismer téged." Eszter megkért, hogy táncoljunk tovább, és fi 
beszéljek ilyen hangosan, nehogy a többiek észrevegyenek valamit, és. majd 
ő  mindent megmagyaráz. Hát jó, folytattuk a lötyögést, és porig voltam sújtva, 
mert tényleg meg voltam győződve, hogy Eszter zsidó, és most úgy éreztem 
magam, mint akit átvertek. Már-már sajnálni kezdtem a széparcú Mariannt, talán 
jobb lett volna, ha mellette maradok, morfondíroztam, de akkor Eszter mindent 
megmagyarázott. Arról van szó, mondta, hogy đ  egy zsidó baráti társaságba tar-
tozik, ami érthet ő  is, hiszen a közgazdasági egyetemen, ahova járt, f őleg zsidó 
hallgatók voltak, és itt formálódott ez a társaság, és a Test őr ezt látva, no meg 
mások is, elkönyvelték, .hogy Eszter is zsidó. b kezdetben talán még fel is vilá-
gosította volna őket, de később észrevette, hogy éppen zsidó volta miatt tartanak 
tőle egy kicsit, sőt mióta a Testőr a nagyon bizalmas munkahelyén dolgozik, 
szinte fél tőle, fontos neki, hogy Eszter jó véleménnyel legyen róla, aminek való-
színűleg az a magyarázata, hogy a Test őr főnöke is zsidó. „Csuda kellemetlen 
lenne", mondta Esp~ter, „ha én, ja zsidó lány azt kezdeném terjeszteni, hagy a Test őr 
antiszemita". „A Test őr nem antiszemita", mondtam. „Tudom", mondta Eszter, „de 
akkor is csuda Ikellem,eitiien lenne. Neen beszélve arról, hogy van inéhány anti-
szemita ismerősöm, akik méginkább félnek tőlem, és méginkább kedvesek hozzám, 
nehogy én, a zsidó lány észrevegyek valamit. Engem ugyan nem érdekel, hogy 
ki gaz antiszemita és ki a zsidó, viszont imponál, hogy egyes emberek,'tartanal 
tőlem. Egészen kellemes érzés ez, hidd el. Meg aztán, míért csak a zsidóktól 
féljenek? Féljenek tőlem is." Ebben a lányban van fantázia, szögeztem le magam-
ban, és már nem is sajnáltam, hogy otthagytam miatta a széparcú Mariannt. 
„Marhára meglep ődne a testőr, ha most mindent közölnénk vele", mondtam. „In-
kább ne mondjuk meg", tiltakozott Eszter. „Jobb szeretem, ha tart t đlem egy 
kicsit." De engem nem hagyott nyugton a dolog. „Zavarba kellene hozni valami-
képpen", mondtam. „Legközelebb, ha találkozni fogunk vele, szidni fogod a zsidó-
kat, jó?" „Hát nem bánom", egyezett bele. „Azt hiszem, marhára meg fog 
lepődni." 

Hát így ismerkedtem meg Eszterrel, Aranyos, és nem tehetek róla, de tényleg 
az volt az érzésem, hogy mindenképpen foglalkozni kell vele. Nem voltam még 
akkor szerelmes belé, dehogyis voltam, én akkor Téged szerettelek, és nem hazud-
tam, amikor azt mondtam, hogy Ti  vagy a legtökéletesebb lány, Te vagy az, 
akit mindig kerestem, én ténylelg ezt hittem, lés még ma is meg vagyok gy őződve, 
hogy valóban tökéletes vagy, és nem is akartam én másba szerelmes lenni, igaz, 
akkor este onnan a Test őrtől hazakísértem Esztert, de csak azért, mert jól érez-
tem magam vele, és hát olyan gyorsan szót értettünk egymással. Szép éjszaka 
volt ez, s¢ép, hideg éjszaka, јás mi Eszterrel nagyon jókedv űek voltunk, rengeteget 
nevettünk, esküszöm, nincs még egy lány, akivel ilyen sokat és jókedvűen lehet 
nevetni. Nem túlzok, tényleg rengeteget nevettünk akkor, a legtöbbet azon, ami-
kor Eszter megjátszotta a Hülye Magyarországit. Tudod, a Hülye Magyarországi 
az, akt, miután megtudja, hogy jugoszláviai, romániai vagy csehszlovákiai vagy, 
nem győz csodálkozni, hogy idegen létedre milyen jól beszélsz magyarul. Hiába 
magyarázod neki, ihogy ez az anyanyelved, ő  változatlanul csodálkozik, mintha egy 
magyarul beszélő  eszkimóval állna szemben. Egyszer például egy író—olvasó ta-
lálkozóra hívtak valamelyik Tisza-menti nagyközségbe. A hallgatóság f őleg diá-
kokból állt, és én rövid félórás el őadást tartottam nekik a vajdasági magyar iro-
dalomról, amely a nehézkes kibontakozás után, az utóbbi id őben egész szépen 
lombosodik, aztán felolvastam egy-két regényrészletet és vártam a kérdéseket. 
Akkor felállt egy ifjú diáklany, és komoly csodálkozással 'azt kérdezte t đlem, hogy 
ha már magyarul írok, és magyar nemzetiség ű  vagyok, mi a fészkes fenének 
mentem Jugoszláviába, miért nem maradtam Magyarországon, mint más tisztes-
séges magyar író. Kis híján lefordultam a székr ől, és csak annyit tudtam dadogni, 
hogy én Jugoszláviában születtem, de semmi kedvem nem volt egy magyarországi 
diáklánynak alapfokon megmagyarázni, hogy Jugoszláviában ,magyarok is élnek, 
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nevezzük mi Hülye Magyarországinak, és Eszter ezt a Hülye Magyarországit ját-
szotta meg azon a hideg éjszakán, miközben a Szilágyi Erzsébet fasorban bo-
lyongtunk, és folyton csak nevettünk, akkor még azon is nevettem, hogy furesáll-
ják a magyar nyelvtudásomat. Végül mégis csak fázni kezdtünk, és akkor rövid 
időre elkomolyodtunk és megbeszéltük, hogy két nap múlva elmegyünk valami 
borozóba, és Eszter megígérte, hogy nem fog nadrágot .húzni és a hajat sem 
tűzi (kontyba. Azt hiszem, hogy a bajék fiaikkor kezd ődtek, ezen a második ,találkozán. 
Sőt majdnem percnyi pontossággal meg tudnám mondani, hogy mikor. Еjfél után 
egy ára körül az rAstória bárbam. , iigen, előbb tényleg egy Iborozóba ,mentünk 
— Eszter szoknyában volt és a kontyát Fis lebontotta —, ott azonban semmi sem 
történt, jókedvűen fecsegtünk mindenfélér ől egészen záróráig, de nekünk még 
nem volt kedvünk hazamenni, így aztán elmentünk az Astória bárba. Megte-
hettük, mert volt pénzünk, illetve Eszternek volt pénze, lévén, hogy aznap kapott 
az anyjától ötszáz forintot, hogy csizmát vegyen. Ezt a bárt Te is ismered, Ara-
nyos, veled is voltam már ott, láthattad, hogy semmi különös; táncosok és 
énekesek, abban az id őben Máté Péter volt a csillag, az ő  számait hangos rikol-
tozással kísérték a bárpult mellett unatkozó kurvák. Akkor azonban sem Esztert, 
sem engem neдn érdekelt ,a műsor, megl'ehe'tősem sok 'bort .xnegittunik már., és én, 
ha sokat iszom, néha furcsamód elérzékenyülök, és örök h űséget eszküszöm min-
denkinek, ez a legjobb jele annak, hogy tökrészeg vagyok (volt egyszer valakim, 
akit nagyon szerettem, és aki nagyon ismert engem, és ha túlzavtan kedves vol-
tam hozzá, mindjárt tudta, hogy vagy tökrészeg vagyok, vagy pedig megcsaltam), 
másról nem igen lehet észrevenni, szóval akkor is ilyen állapotban voltam, és 
bár nagyon jól tudom, hogy ilyenkor óvatosnak kell lennem, mégis veszélyes 
beszélgetést kezdeményeztem. „Ide figyelj, te kis zsidó lány ...", kezdtem, és még 
ma is pontosan emlékszem, hogy Eszter azt mondta: „Nem vagyok zsidó lány." 
„Tudom." „Akkor ne mondd nekem, hogy kis zsidó lány." Én pedig kijelentettem: 
„Mindig azt fogom mondani, ha nekem úgy tetszik. É,s neked nem szabad hara-
gudni." „Rendben van." „Helyes. Tehát ide figyelj, te kis zsidó lány: velem ma-
radsz, amíg •én Peaten leszek?" „Veled maradok", mondta Eszter. , ;Addig •maradofk 
veled ameddig akarod." Hát igen.. Ez történt éjfél után, úgy egy ára körül, és én 
már (tudtam, hogy nagy baj van, és ki is józanodtam azonnyomban, de a leg-
rosszabb az volt, hogy még így józanon is nagyon örültem, hogy azt mondta, 
velem marad, ameddig csak akarom. Ha nekem egy lány, aki egyébként is tetszik, 
azt mondja, hogy velem marad, ameddig akarom, abba én menthetetlenül szerel-
mes leszek. „Nem is ismersz"... , ügyetlenkedtem kétségbeesetten. „Megmondtam, 
hogy veled maradok." Nem tehettem semmit. Megpróbáltam fölényesen mondani 
azt, amit mondtam: „Könnyen megeshet, hogy beléd szeretek, te kis zsidó lány." 
„ Оrülnék neki", mondta Eszter. „A kis zsidó lány örülne neki. Egyébként van 
bennem egy kis zsidó véir." „Helyes", mondtam. Éneztem, hogy egyre jobban elke-
nődök, de nem akartam elken ődni, ezért megkérdeztem: „Ki ez a szemüveges 
krapek, aki énekel?" „Máté Péter. Kedvenc énekesem ", mondta Eszter. „Zsidó?", 
kérdeztem megszokásból, mivel én a nevekr ől még nem tudtam megállapítani az 
ilyesmit, így aztán, ha valakit bemutattak vagy beszéltek valakir ől, mindjárt meg-
li'érdeitem, hogy zsidó-e ez illet ő , és еlvez'tem,, anen гnyirel megrökönyödik mindenki, 
főleg azok, akik figyelmeztettek, hogy erre ajánlatos vigyázni. „Zsidó", mondta 
Eszter. „Helyes, helyes", mondtam. „Menjünk mostmár innen a francba". És men-
tiünk, most is szép hideg éjszaka volt, de ezúttal nem nevettünk, komolyak voi-
tunk mind a ketten, és egyszer csak Eszter megkérdezte t őlem: „Mi lesz a 'kis 
zsidó lánnyal, ha te •eimész Pestr ől?" No, végre! Az ilyen kérdés rég a legbam-
bább falusi tahót is észhez téríti. De én nem akartam észhez térni. „Majd meg-
látjuk. Addig még sok mindent meglátunk", mondtam, de éreztem, hogy a válasz 
korántsem olyan kimért, amilyennek lennie kellene. „Ne haragudj", mondta Esz-
ter, „ne •is  gondolj rá. Bn mindenesetre veled maradok, ameddig akarod. Е s 
nagyon örülnék, ha tényleg megszeretnél" „fgy lesz", mondtam, „egész biztosan 
igy lesz." Bs akkor már halálbiztosan tudtam, hogy csuda kellemetlen napok vár-
nak rám. Bs bejöttek ezek a csuda kellemetlen napok. Istentelenül hazudoztam 
mind ,a kett ő töknek, -és hihetetlenül mahadtul éreztem magam. Igazán nem akarom 
eltúlozni a dolgokat; megtörtént velem már többször is, hogy, mondjuk, két n őm 
volt egyszerre, de akkor vagy egyiket jobban szerettem, mint a másikat, tehát 
pontosan tudtam, hogy mit akarok, vagy pedig leggyakrabban egyiket sem szeret-
tem és az egész nem érdekelt túlságosan, tehát hanyagul, és minden lelkiismeret-
fvrd г lás nélkül irc бnyítgе ttam a 'nem egészen tiszta ügyeimet, most azonban 
Téged is nagyon szerettelek, meg Esztert is, egyformán jól éreztem magam mind-
kettđtökkel, éppen ezért folyton zavarban voltam, ügyetlenül hazudoztam össze-
vissza, és csak azt csodálom, hogy egyiktek sem vett észre semmit. Veled minden 
másnap találkoztam, az „üres" napokon pedig Eszterrel, és mondom, nagyon ro-
hadtul éreztem magam, ,nem akkor., amiikor együtt voltam vala гelyikőtökkel, 
hanem amikor éppen egyiktek sem volt mellettem, így hát igyekeztem minél 
több időt eltölteni azzal, aki sorra került, talán ezért is nem vettetek észre semmit. 
Еs múltak a napok, éreztem, hogy tennem kell valamit, de semmit sem mertem 
tenni, egyszertien egyikteket sem akartam elveszteni, valami csodára vártam, ami 
majd mindent megold, mert én id őnként hiszek a csodákban, történtek is már 
velem csodák, és mindig olyankor, amikor nagyon nagy bajban voltam. De ezúttal 
kfse'tt a cscda, s  én :egyre jobban belebonyolódtam ebbe a kett ős szerelemble, 
szinte már giccsesen belebonyolódtam, mint egy ... , mint egy Zilahy regényh ős, 
azzal a különbséggel, hogy nekem eszem ágában sem volt öngyilkosnak lenni, 
bár ez semmit sem von le a helyzet súlyosságából. De hagyjuk ezt a nyavalygást. 434 



Szóvral .futottam mind a 'két (pályán, megisnvei ♦kedésünk után egy (héttel (már úgy 
éreztem, mintha isten tudja, milyen régóta ismerném Esztert; neki mindig jókedve 
volt, ;és továbbra: is mengeteget nevettünk, és megbeszélésünkhöz híven még . 
a Testőrt is elkaptuk egy kis zsidözásra. Emlékszem, a Budapest szálló Borozó-
jábеn jöttünk összfP4  mii (hárman, és iеzogatás Iközlben Еszber váratlanul kijelenttette: 
„Utálom a zsidókat" A Testőr ijedtében majdnem elnyelte .a poharat. Nem akart 
hinni a fülének. +„Mandd, hogy ko•s'zos dzsidák"„ parancsoltam szigorú arccal Eszteri-
nek. „Koszos zsidók", mondta Eszter, és sikerült komolynak maradnia, •ami nem 
volt éppen könnyű, ha az ember a megrökönyödött Test őrre nézett. Én büszkén 
kihúztam magam, és azt mondtam: „Látod, hogy tíz nap alatt mennyire meg-
változott ez a lány." „D,ehá't..., Idehát Imiért (kényszeríted ilyesmire?" dadogott 
szemrehányóan a Test őr. „Ez a szerelem", válaszoltam nem egészen logikusan. 
A Testőr zavartan forgatta a fejét, igazán nem számított ilyen szituációra, és 
nem tudta, hogy mit kezdjen eredend ő  óvatosságával. „Nem lesz ennek jó vége", 
mondta, „majd meglátjátok, hogy nem lesz ennek jó vége. Тéged sem értelek, 
Eszter." „Ez ta szerelem," mondta Eszterr rünnapélyesen. •Akkor leste sokat nevettünk 
a fiestőröгі, még akkor is nevettünk, amikor ő  már régen đaza'ment egy újabb 
talánnyal gazdagabban, és akkor éjszaka el őször aludtam Eszternél. Egyszobás la-
kása volt Eszternek, régi bútordarabokkal kibélelve, a szoba 'közepén kis kerek 
asztal állt, az asztalon egy tranzisztoros rádió, mellette pedig a heti rádióm űsor. 
Ez teljesen felesleges volt egyébként, mert Eszter fejb ől tudott minden állandó 
műsorszámot. És én akkor nagyon megsajnáltam. Mindig megsajnálom azokat az 
embereket, akik fejből tudják a rádiók állandó műsorszámait. Szerettem volna 
valami szépet mondani Eszternek, aminek megörül, .de ilyenkor persze semmi sem 
jut teszembк, egyetlen eredeti btiet .sem íigy aztán neki is gazt mondtad, amiit 
minden nőnek szoktam mondani, ha ketten maradunk egy szobában: „Ugye, 
te nagyon szép kislány voltál.” „Nagyon csúnya kislány voltam", mondta Eszter. 
„Nem hiszem." „Csúnya, kövér kislány voltam." „Most nagyon szép vagy", mond-
tam. Ennél an ócska trükknél az a jó, hogy végül mindig ugyanazt a dicséretet 
mondhatja az ember. Ezúttal azonban komolyan gondoltam. Eszter tényleg szép, 
akármit is mondasz, Aranyos, és egyáltalán minden szép volt akkor; . a régi búto-
rokkal bélelt szoba, a jegenyefák kint a kertben, és akkor még a hó .is esni 
kezdett, és én a sötét szobából néztem a hóesést, s .ismét arra gondoltam, hogy 
tenni kellene valamit, mert a csoda késik, és ez így nem mehet sokáig, de mošt 
sem mertem tenni semmit, csak jóval kés őbb mondtam: „Szegény kis zsidó 
lány." Sajnálkozva mondtam, közben pedig azt gondoltam magamban, hogy Eszter bizo-
nyára fütyül a sajnálkozбsomra. igy próbáltam elrontani magamnak azt a szép 
éjszakát, mert én olyan hülye vagyok, hogy szándékosan elrontok mindent, ami 
szép, kételkedem •a legkézzelfoghatább dolgokban is. No- meg, afféle gyámoltalan 
önigazolásnak is szántam ezt a sajnálkozást, függetlenül :attól, hagy Eszter komo-
lyan veszi-e, vagy sem. „Miért mondod, hogy szegény kis zsidó lány?" kérdezte. 
„Lehet, hogy egyszer nagyon megbánod ezt az éjszakát, meg .mindent", mondtam. 
„Lehet, hogy egyszer гцΡ ajd ,rájössz, ahogy én milyen szemétláda vagyok." „,Saha-
sem .fogom megbánni", mondta. „>s ne (mondd nekem ant, hogy szegény kis zsidó 
lány. Nem vagyok szegény, es te sem vagy szemétláda" 0, igen, tudom, hagy ez 
a szöveg is ismerős, Neked egy nappal korábban mondtam szinte szóról-szóra 
ugyanezt az „Aranyszarvas" vende'gl őben, csak emellé még hosszasan magyaráztam 
is, Te pedig elérzékenyültél •és sírtál, a f őpincérnek a szeme majd kiesett, úgy 
bámult bennünket, és látszott az arcán, hogy biztosan tudja, hogy én most valami 
link szöveget nyomok ennek a szegény lánynak. Lényegében igaza is volt, ha ezt 
gondolta, tényleg link szöveget nyomtam Neked is, meg Eszternek is, tudniillik 
így próbáltam megnyugtatni a lelkiismeretemet, hogy figyelmeztettelek bennete-
ket, hogy nem játszom tisztességesen, közben• pedig marhára örültem, és dagadt 
a mellem a büszkeségtől, hogy ti tiltakoztok a szemétláda elnevezés ellen. Rohadt 
dolog volt, no, mit mondjak: Szégyeltem is magam, és akkor határoztam el., hogy 
mégis megritkítom a találkozásokat, és felkeresem ismét a régi ismer őseimet, hat-
ha az segít rajtam. 

Nem is kellett felkeresnem senkit, mert amikor ajz Eszternél töltött éjszaka 
után hazamentem, Szőcs András üzenete várt, hogy este hatkor legyek a Kárpá- 
tiéban. Szőos András nagydarab, bajuszos fest ő, állítólag nem is rossz fest ő, én 
csak futólag ismerkedtem meg vele, nem sokkal azután, hogy Pestre érkeztem, 
alig .néhány szót váltottunk csupán, és akkor mondta, hogy sz ~aiietne egygzer elbe- 
szélgetni velem, dehát éppen vidékre kellett mennie, megígérte azonban, hogy 
amint visszajön felkeres. Ezek szerint visszajött vidékr ől, és éppen jókor. Este fél 
hatkor elindultam a Kárpátiéba, pontos akartam lenni, felületes ismer őseimnél 
mindig pontos szoktam lenni, még ha kocsmában várnak, akkor is. Útközben 
azonban összefutottam Tölgyesivel, minek következtében mégsem érkeztem ponto- 
sam. Tölgyesi ugyanis éppen atyáskodó hangulatban volt, kifaggatott, hogy mit asi- 
n ltam az utóbbi napokban, találkoztam-e írókkal, mivel ő  szentül meg volt győ- 
ződve, hagy Pesten az els ő  І5Z6гй  feladatom csakis az lehet, hagy írókkal 
és szerkesztőkkel találkozzak gyümölcsöző  kapcsolatok megteremtése érdekében. 
Nem mertem neki azt mondani, hogy az utóbbi id őkben főleg nőügyekkel foglal- 
koztam, hiszen már amúgy is nagyon élhetetlennek és kissé hülyének tartott, 
amiért nem használom Iki racionálisan a pesti napjaimat, ezért hat bólogattam, 
hogy igen, szorgalmasan nyüzsgök az írdk között, találkoztam például Nagy 
Lászlóval és Juhász Ferenccel is. Ebben volt is némi igazság, tényleg találkoztam 
Nagy Lászlóval ad utcán, és váltottunk egy-két mondatot, Juhász Ferenccel pedig 
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i5meresri `mimdketttőjüket, és ne¢n jöttem volna zavarba., .ha 'Tölgyesi ese!tleg imeg-
kérdezi, hogy mir ől tárgyaltam velük, meg aztán úgy gondoltam, hogy két 'ilyen 
név Imég Tölgyeisi't is meghatja és talán .emle)k еdеk vadamolyest a szemébenw Ő t 
azonban nem hatotta. meg sem Nagy László, sem Juhász Ferenc, fanyalogva 
csóválta a fejét és újabb neveket követelt, amivel viszont nem tudtam szolgálni. 
Erre hosszasan kioktatott, hogy tulajdonképpen mit  is  kellene nekem itt Pesten 
csinálni, aztán felsorolta vagy tíz írónak a nevét, mondván, hogy szerinte ezekkel 
kellene megismerkednem, és ha akarom, ő  összehoz velük. Ezek az írók viszont 
nekem nem tetszettek, de nem akartam ellentmondani, mert az újabb hosszas 
oktatást eredményezett volna, ezért csak hümmögtem, hogy igen, rendben van, 
majd megbeszéljük, meg ilyesmi. Így is elég Ls оk іg tartott a beszélgetésünk, úgy-
hogy amire a Kárpátiába értem, Sz őcs András már enyhén elázott és :igen dühösen 
rágta a bajuszát, de azért igyekezett jó képet vágni hozzám, és udvariasan érdek-
lődött néhány közös ismerősünk hogyléte fel ől, mivelhogy ő  hetekig vidéken volt, 
és azóta inem látta őket. A közös ismerőseink közül csupán a Test őr hogylétéről 
referálhattam, a Test őrt viszont kimondottan utálta Sz őcs Andris, és mindjárt 
meg is rótt, amiért egy ilyen alakkal barátkozom. Mondtam neki, hogy a Test őr 
valamikor nagyon klassz 'gyerek vont, és id őnként még ma is klassz gyerek, de 
ezt Szőcs Andris nem akarta elhinni. Hogy felvidítsam valamennyire, elmondtam 
neki Eszter esetét a Test őrrel, de ettől még mogorvább lett. Szerinte az a zsidózás 
nagyon rossz vicc volt, és ő  különben is utálja a zsidókat. Valószínűleg kénytelen 
lesz vidékre költörzn л, pontosan a dzsidák miatt, (mert azok csak egymás szekerét 
tolják, mindenki másna'k a nyakát törik, és sajnos olyan helyzetben is vannak, 
hogy ezt megtehetik. hppen ez volt az az id őszak, amikor legjobban érdekl ődtem 
a zsidó ügyek iránt, de mint már mondtam, azt zsidókkal szerettem volna meg-
tárgyalni, a Sz őcs Andris féle szöveget éppen elégszer hallottam már, ezért inkább 
nem haraptam rá a témára. Akkor megkérdezte t őlem, hogy mikor kaptam meg 
az üzenetet, és miért késtem ilyen sokat. Most már nagyon úgy bes.zélgettiink, 
mint régi ismerősök. Mentegetőzve elmagyaráztam, hogy egy újságíró ismer ősöm-
mel találkoztam, és ő  tartott fel. „Ki az az újságíró?", kérdezte Sz őcs Andris. 
„Tölgyesinek hívják", mondtam, „nem hiszem, hogy ismered." „Zsidó, igaz?", ker-
dezte. „Nem tudom." Tényleg .nem tudtam. Tölgyesit több, mint egy évvel ezel őtt 
Ismertem meg, abban az id őben még nem alakultak ki az ilyen irányú reflexeim, 
tehát nem kérdeztem meg sem t őle, sem mástól. „Biztos zsidó", mondta Sz őcs Andris. 
„Mit akart tőledT' „Ajánlott vagy tíz írót, akikkel okvetlenül meg kell ismerked-
nem." „Kik azok az írók?" Nem emlékeztem már mindegyiknek a nevére, de 
négyet-ötöt mégis felsoroltam. Sz őcs Andris gúnyosan vigyorgott a bajusza alatt. 
„Ismered azt a viccet, amikor a tanító néni felszólítja a gyerekeket, hogy .sorolják 
fel a nagy emberek neveit?", kérdezte. „Nem ismerem." „Feláll az els ő  gyerek és 
azt mondja: Jézus. Jól vaj. Feláll a második gyerek és azt mondja: Marx, Jól 
van. Feláll a harmadik gyerek és azt mondja: Einstein. Jól van. Akkor feláll Pis-
tike és megkérdi: tessék mondani, tanító méni, a negyediknek is okvetlenül muszáj 
zsidónak lenni?" Sz őcs Andris vigyorgott és várta a hatást, mi re  én is egyetértően 
vigyorogtam vele. „Legközelebb, ha Tölgyesi barátod felsorolja az íróit, meséld 
el neki ezt a viccet", javasolta. Megnyugtattam, hogy el fogom mesélni Tölgyesi-
nek. „Egyébként biztosan ismeri", mondta Sz őcs Andris. „A zsidók minden zsidó 
viccet ismernek." A téma ezzel egyel őre 1-e is zárult, derekasan nekifeküdtünk 
a söröknek •és a művésztelepеkről meg az alkotói szabadságról beszélgettünk és 
mindketten igen szabadelvű  áцáspóntakat hangoztattunk. Egészen kellemesen 
elbeszélgettünk, de egyszer csak megjelent a kis keszeg Solymosi, akir ől nem 
tudom biztosan, hogy micsoda, mindenesetre sokat forgólódik a Kárpátiában, és 
ismert engem. Egyenesen az asztalunkhoz tartott, Sz őcs Andris pedig gyanakodva 
megkérdezte tőlem: „Ki ez?" „Egy ismerősöm. Solymosinak hívják." „Zsidó?" 
„Majd mindjárt megkérdem t őle." Solymosi odajött, és én megkérdeztem: „Te 
zsidó vagy?" „Igen", mondta Solymosi meglepetten. „Miért?" „Az utóbbi id őben 
arra oktattak, hogy az ilyesmit jó tudni. De f őleg a barátomat érdekelte." Soly-
mosi leült az asztalunkhoz és beszélgetni kezdett velem, de Sz őcs Aridris ,csak-
hamar félbeszakította és megkérdezte t őle: „Te zsidó vagy, vagy pedig magyar?" 
„Magyar zsidó vagyok", mondta Solymosi. „Nem válaszoltál a kérdésemre", aka-
dékoskodott Szőcs Andris. „De válaszoltam." „Látod, nem akar színt vallani. 
Mind ilyenek. Látod, az a Tölgyesi lbarátod is Ikizárálaag csak zsidó írákna%k ;akart 
bemutatni téged", mondja nekem panaszosan Sz őcs Andris. Aztán megint Soly-
mosihoz fordult. „Mondd, te miért nem ö1sa meg ,engem?" ,A kis keszeg Solymosi 
széttárta a karját, elnevette magát és azt mondta: „Nem kifizet ődő." Várt egy 
kicsit, aztán még hozzátette: „Stílusos válasz, igaz?" „Igaz", bólagatott nagyon 
komolyan Szőcs Andris. Gondoltam, tanácsosabb lesz a vitát elvi síkra terelni, 
azért feltettem solymosinak is az agyonny űtt kérdést, hogy mit jelent ma Pesten 
zsidónak lenini. Ne is mondjam, hogy Solymosi is történelemórát tartott, de ezúttal 
nem bántam, így legalább elejét vettük minden kötekedésnek. Sz őcs Andris szép 
lassan elbágyadt, megjegyzem, én is, a történelemórát, azt hiszem, egyedül a kis 
Solymosi élvezte maradéktalanul, mi inkább csak h ősiesen statisztáltunk neki. A 
lényeg azonban az, hogy végül nagy egyetértésben váltunk el. Búcsúzáskor Soly-
mosi közölte velem, hogy szombaton este egyik barátjának a lakásán ifjú értel-
miségiek gyűlnek majd össze, és nekem iás érdemes volna oda elmenni. Többnyire 
zsidók lesznek ott, mondta nevetve, és hátha valaki választ ad a kérdéseimre, 
mert az az vérzése, hogy •az б  válaszával nlexn vagyol megelégedve. Megígértem, 
hogy el fogok menni. 
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