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a szöveg strukturációjának 
pro ьІémái 
1) IЈSKURZUS ÉS SZÖVEG. A SZÖVEG MINT JELÖLŐ  TEVÉKENYSÉG 

A hagyományos esztétika számára és méginkább a szóbeli diskurzus vagy az írott 
szövegek bizonyos típusaival foglalkozó hagyományos gondolkodás számára az 
irodalom es~téti'kai értékkel bíró valóságos tárgy. A nyugati gondolkodás 
ezt az esztétikai értéket igyekszik feltárni már (a Poétikától számított) görög 
kezdetei óta. 

A marxista ismeretelméletet követve megkülönböztetjük egymástól a valoságos 
tárgyat és a megismerés tárgyát, és szemiotikai megközelítésük során az „irodalom" 
fogalmat operatív fogalomként fogjuk használni . Ez azt jelenti , hogy az „irodalom" 
fogalmat történelmileg és ideológiailag egy bizonyos társadalmi típushoz — a 
cserekereskedelmen alapuló és fogyasztói társadalomhoz — tartozónak tekintjük, 
következésképpen elemzésünk valóragos tárgyaró!1 mindössze annyit mondhatunk, 
hogy egyfajta nyelvészeti struktúra; míg a megismerés tárgya, melyet ebben a 
valóságos tárgyban önmagunknak adunk, egy 1 ѕzvеg. 

E posztulátomból indulva ki a következ ő  kérdések merülnek fel: 

Mi a különbség valóságos tárgyunk és megismerésünk tárgya között, azaz 
a nyelvészeti struktúra és a szöveg között? Mi a különbség az általunk tárgyalt 
szöveg és mindazon egyéb szövegek között, amelyek nyelvészeti struktúrák 
ugyan, de nem irodalmi szövegek? És végül, miért sz ővegről beszélünk, miért nem 
diskurzusrál, hiszen az utóbbi kifejezés közelebb hoz bennünket a nyelvészethez 
és annak kutatási módjához? 

Közismert , mennyire relatív , hogy egy diskurzus irodalom -e vagy sem (gondoljunk 
csak a középkorra , amikor irodalminak tekintettek olyan diskurzusokat, 
amelyeket a modern kor didaktikainak vagy vallásosnak tart ), és több olyan 
kritérium van, amely bizonyíthatja azt a tényt , hogy egy diskurzust egy adott 
korban „irodalminak" tarthatnak . Egyes szovjet szemiotikusok , akik az információ-
elmélet alapján végzik kutatásaikat , azt mondják , hogy „irodalmi" az a 
diskurzus , amely entrópiáját még nem merítette ki, más szóval , az a diskurzus, 
amelynek jelentés -valószínűsége többszörös , nem lezárt , nem meghatározott; abban 
a pillanatban , amint az entrópia kimerül , tehát rögzítődik a jelentés , a diskurzus 
nem tekinthető  többé „irodalminak". „Minél valószínűbb az „üzenet", annál 
kevesebb információt szolgáltat . A közhelyek kevesebbet magyaráznak meg, mint 
a nagy költemények" (N. Wiener). 

Bennünket azonban itt nem ez az elemzési szint érdekel . Ővakodunk attól, hogy 
elmélkedésünket egy a priori elnevezésre , egy tárgyat — elemzésünk tárgyát 
— ürod.alminak megjelölő  elnevezésre alapozzuk, miel őtt megkezdődne maga az 
elemzés — akár intuícióból , akár egy társadalom (vagy egy kultúra ) bizonyos 
ideológiai normáiból kiindulva . A nyelvészeti struktúrák elemzésénél a 
szemiológiának megvan az az el őnye — vagy legalábbis el nem hanyagolható 
szubverzív jellege —, hogy felborítja az irodalmi/nem irodalmi megkülönböztetést 
éppúgy , mint a klasszikus retorika által felállitott m űfaji megkülönböztetéseket 
(vers, regény, novella stb.), és új stukturális sajátosságokat kutat . (Maga az 
„irodalom" is felrúgni látszott ezeket a megkülönböztetéseket már egy századdal 
ezelőtt — Mallarméval , Lautréamont -nal, Joyce -szal stb.) 

Amit eddig „irodalmi tárgynak" nevezhettünk , a szemiológia számára nem más, 
mint minden esztétikai vagy egyéb értéket nélkülöz ő  jelölő  gyakorlat (pratique 
signifiante). Jelöl ő  gyakorlatként határozva meg az „irodalmat" a szemiológia 
ugyanolyan értekrende sorolja azt , mint az újságcikket, tudományos értekezést stb. 

Egy nyelvészeti struktúrát szemiotikai gyakorlatként határozva meg, ez eljársunk 
kettősségét is determinálja: 

A kérdéses organizmust diskurzusnak tekintjük, amely által a társadalom 
kommunikál , és amely jelentését éppen e kommunikációnak köszönheti; mint 
ilyen pedig leírható a strukturális nyelvészet által. 

Az általunk tárgyalt jelölő  gyakorlat több mint diskurzus , azaz a feladó 
és a címzett között mozgó cseretárgy; inkább jelentéstermel ő  folyamatnak 
tekinthető . Más szóval, „jelölő  gyakorlatunkat" (nevezzék bár irodalomnak , sajtó-
közleménynek , marimának stb.) nem kész struktúraként fogjuk vizsgálni, hanem 
strukturáció'ként, olyan eszközként, amely létrehozza és átalakítja a jelentést, 
még mielőtt ez a jelentés elkészülne és forgalomba kerülne . Ezért beszélünk 
diskurzus helyett sz ővegről. E megkülönböztetés kett ős előnnyel jár: először 
is elkerüljük a veszélyt , amit az általános szemiológiára nézve az a kísértés 
jelent , hogy minden jelölő  gyakorlat felszívódjon a beszélt nyelvbe s ebb ől 
kiindulva minden jelölő  gyakorlatot egyetlen redukáló gondolatba 
sűrítsünk , ami egyébként helyes lehet a denotatív nyelvezet tanulmányozásánál. 
Másodszor pedig a diskurzus /szöveg megkülönböztetés megint visszajuttat 
bennünket a marxista perspektívához , mivel a hangsúlyt inkább a jelentésterme-
lésre, s nem a jelentéscserére helyezi (tudjuk , hogy éppen ez a csere áll —
komunikáció néven — a strukturalista nyelvészet érdekl ődésének középpontjában). 
Igy anélkül, hogy a szöveget az él ő  beszédre (parole) korlátoznánk , de megjegyezve, 
hogy szöveget nyelven (langue) kívül nem olvashatunk , a szöveget — mint 
olyan transzlingvisztikai eszközt határozzuk meg, amely újra felosztja a nyelv 	94 
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rendjét , miközben a kommunikatív beszédet , melynek célja a közvetlen információ, 
a korábbi vagy szinkronikus kijelentések különböző  típusaival hozza össze-
függésbe. A szöveg tehát egy :praduktivitas, amelynek azt kell jelentenie: 
1. a nyelvhez való viszonya , amelyben elhelyezkedik , újrafelosztó (redistributif) 
(destruktív -konstruktív ), következésképpen inkább logikai és matematikai 
kategóriákkal közelíthet ő  meg, mintsem tisztán nyelvészetiekkel ; 2. a szöveg —
szövegek permutációja , intertextualitás : egy szöveg terében más szövegekb ől vett 
számtalan kijelentés keresztezi és semlegesíti egymást. 

Összefoglalva: 
a szemiológia, amelyre a szöveget termelésének és/vagy transzformáaiónak tekintve 
hivatkozunk, a strukturációt a struktúra el őtt igyekszik formalizálni. 

Tételeinket egy klasszikus regényen fogjuk bizonyítani, artikulációjának pilla-
natában figyelve , amely ezáltal könnyen enged bepillantást el őállításába: 
ez Antoine de La Sale 1456-ban írt regénye, a „Jehan de Saintré" lesz. El őször 
mint önmagán belüli , azaz a szöveg szintaxisának (szintagmatikájá :nak) síkján 
végzett transzformációt vizsgáljuk . Ezután szövegünket belehelyezzük a kor 
szövegeinek együttesébe és strukturációját a küls ő  szövegekhez viszonyítva 
fogjuk tanulmányozni. 

2) A TRANSZFORM?ICIŐS ANALYZIS 

Először is , modellünket már nem a fonológiában fogjuk keresni (amely a struk-
turális nyelvészet alapját képezi ), hanem a transzformációs nyelvészetben, 
amelyet Chomsky generatív grammatikája néven ismerünk . Idézzük csak fel 
a generatív grammatika — amelyet, mint tudjuk , a nyelvnek az elemek halmazából 
bizonyos szabályok szerinti generálásának algoritmusaként is ábrázolhatunk 
-- két alapelvét: 

Chomsky szerint a generatív grammatika 
„olyan szabályrendszer , amely a jelzéseket 
(signaux ) szemantikai interpretációkkal hozza 
kapcsolatba" (N. Chomsky, Topics on the Theory 
of Generative Grammar, p. 18.). Megkülön-
böztet egy mély és egy felszíni struktúrát 
megjegyezvén, hogy „az egész generatív gram-
matika fejlődését befolyásoló alapvet ő  tény, 
hogy a felszíni struktúra nem képes szemanti-
kai jelentéssel bíró nyelvtani viszonyok 
jelölésére (illetve arra , hogy a mélystruktúrát 
szolgálja) ... A felszíni struktúra valójában 
„labeled bracketing" (összekapcsolás ), a mély-
struktúrát pedig disztingválni kell a felszíni 
struktúrától ." Ha ezt a refl ®хiót átvisszük egy, 
a propozíciónál nagyobb diszkurzív szerkezetre, 
esetünkben a regényre , akkor kimondhatjuk, 
hogy a regény nyilvánvaló struktúrájának 
képtelensége , hogy szemantikailag kimutassa 
a jelentéssel bíró strukturális viszonyokat, alap-
vető  tény, és egyrészr ől igazolja azt, hogy 
a regény taеulmányozásánál transzformációs 
módszert alkalmazzunk , másrészrбl pedig mo-
tiválja magának a regénynek transzformá-
ciós mezőjét. 

Az általunk felhasználandó transzformációs 
analízis második sajátossága abban áll, hogy 
a generatív grammatika megköveteli a m űködő  
(opérant) és az eredmény (résultat) ekviva-
lenciáját: 1. az ugyanazon nyelvtani osztályba 
tartozó morfémák (vagy szövegben található 
mondatok) ekvivalenciáját , 2, a morfémákat 
(illetve a mondatokat ) körülvevő  szintaktikai 
környezet ekvivalenciáját , 3. a transzformál-
ható és a transzformált struktúra jelentésének 
ekvivalenciáját. 

A generatív modell fenti felfogásához még 
kiegészítésül hozzátesszük a szovjet nyelvészet, 
különösen a 8aumjan által végrehajtott 
kisebb változtatásokat . Mindebből egy applika-
tív transzformációs modell (modéle trans-
formationel appiicatif ) jön létre , amelybő l 
az következik, hogy 
1) a generatív modellen belül szigorúan és vilá-
san meg kell különböztetnünk két abszt-
rakciós szintet : a kompetenciát (compétence) 
és performációt (teljesítményt , eredményt). 
Ezt a disztinkciót azzal é гhetjük el, hogy a 
Chomsky által használt strings (csomók) ki-
fejezést a Saumjan által használt komplexu-
mokkal helyettesítjük, amelynek definíciója: 
elemek rendezett egymásrakövetkezése, ahol a 
sorrend nem lényeges . A komplexumok struk- 
túrája/strings -ek struktúrája viszony ekvivalens 
a kompetencia /performáció viszonnyal . Amikor 
tehát a komplexumok szövegbeli elhelyezkedé-
séről beszélünk , mi a kompetencia szintjére 
helyezkedünk. 

y) A transzformációs 
elméletek közül itt f ő-
leg a Harris-félére uta-
lunk (amely a transz-
formácić t mint a mon-
datok közti viszonyt 
fogja fel), főleg pedig 
a Saumjan-féle appli-
kativ transzformá- 
ciós modellre. Választá-
sunk annak köszönhet ő , 
hogy ez a két elmélet 
áll legközelebb közös 
elméleti alapjukhoz, 
valamint ezek látszanak 
a legadekvátabbnak 
egy, a mondatnál hosz-
szabb és struktúrával 
(nagyban és egészben) 
bíró szöveg formaпzá-
ciójához. Egyébként, ha 
ezek az elméleti alapok 
Chomskynál 'kevésbé 
tűnnek ki, nagyjából 
mégis azonosak elódedk 
elméleti alаpjával. 
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`L) Az applikatív generáló modellen belül a komplexumok generálása szabályá-
nak kétféle típusát különböztetjük meg: 1. a komplexumok kialakításának 
szabályait , 2. a komplexumok transformációjának szabályait . A komplexumok 
kialakításának szabályai az alkalmazásnak (application) nevezett eljáráson alapulnak 
(ennek alkalmazását a matematiki logikában lásd H. B. Curry, R. Feys, Coxnbi-
natory logic, 1. kötet Amsterdam, 1958). Az alkalmazás segítségével különböz ő  
komplexumokhoz jutunk oly módon , hogy az alkalmazható modellnek nincs 
szüksége a komplexumok transzformációjának szabályaira . Az applikatív 
generáló modell a transzformációt így szinte automatikusan hajtja végre , miközben, 
mint tudjuk, a Chomsky-féle modellben a transzformáció eleve , önkényesen 
adott a szabályok véges száma által. 
3) Másrészről , az alkalmazható modell a lehetséges mondatok osztályán kívül 
feltételezi a lehetséges szavak („base components” — elemi összetev ők, „phrase 
makers" — mondat -generátorok ) osztályát is. A komplexumok és a szavak számí-
tásait az applikatív generáció modellben két egyalakú (homomorphes ) generá-
tornak ábrázolhatjuk : mint a komplexumok generátorát (générateur des complexes) 
és mint a szavak generátorát (générateur des mots ). Ekét létrehozó interakciója 
bevezeti a „transforms " generátorának fogalmát . Végül is felkínálkozik a szavak 
és a mondatok szabályának is (statútumának ) kettőssége , miután két különböző  
struktúrából származnak : a kompetenciából és a performációból . Meg kell külön-
böztetnünk aszó -kompetencia és a mondat -kompetencia , valamint a szó-per-
formáció és a mondat -performáció szabályait , statútumát ). így az applikatív 
transzformációs modell kétszintű  lesz (e sémához lásd : S. K. Saumjan, „La gram-
maire transformationelle et le modéle génératif applicatif", La Méthode trans-
formationelle idans la lingustique structurale, Moszkva, 1964). 
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Hogyan tudnánk felhasználni a fentebb vázolt transzformációs analízist a denotatfv 
nyelvezetre visszavezethetetlen szemantikai praxisok tanulmányozására? Vajon 
képes-e a transzformációs analízis, hogy a strukturális módszert kiegészít ő  meg-
közelítés legyen annak formalizációjában , amit kultúránk „irodalomnak" nevez? 
A transzformációs módszer kiterjesztése elsőként a jelentés meg őrzésének problé-
máját veti fel, hogyan őrizhető  meg a transzformáció folyamán. Miután (nyelv-
tani vagy mondattani) transzformáció csak akkor lehetséges , ha a működő  és 
az eredmény (résultat) jelentésükben ekvivalensek , két kérdés vet ődik fel az 
„irodalmi" diszkurzus (és nem a denotatív nyelvezet ) vizsgálatánál : 1. Elismer-
hetünk-e a jelölt (signifié ) szintjén ekvivalensnek két olyan diskurzust (vagy 
diszkurzív szekvenciát ), amelyeket a jelölő  (signifiant) szintjén különbözőnek 
tartunk? Vagy inkább így : miféle logika (vagy ideológia ) sugallja (tételezi fel) 
ezt az ekvivalenciát ? 2. Miután irodalmi diskurzus és méginkább a regényszer ű  
szerkezet célja és struktúrája szerint egy elkövetkez ő  valami (devenir), egy 
folyamat, milyen mértékig és milyen irodalmi diskurzus példájából kiindulva 
beszélhetünk jelentésbeli ekvivalenciáról a transzformáción túl és annak 
ellenére? 
Az első  kérdésre adandó válasz — amelyet a nyelvészet fel sem tesz — akkor 
válik sürgőssé, amikor a transzformációs analízis transzformációs módszerré 
válik . Szerintünk a jelöl ők különbsége ellenére a jelöltek ekvivalenciája bele van 
írva abba , amit logocentrikus gondolatnak nevezhetnénk, azaz az önmagával 
való azonosság és a „mondani -akarás" gondolatába , amely az irodalmi diskurzus-
ban a valószerűség alapvető  követelményének formájában jelenik meg. Az érte-
lemnek (vagy a valószerűségnek) ez a követelménye (az irodalom számára) 
feltételezi a jelöltek ekvivalenciáját , függetlenül a jelölők különbözőségétől. 
Másképpen , a transzformációs modell (a működő  és az eredmény ekvivalenciája) 
kizárólag az értelemnek (a beszéd — „parole" értelmének) és a (retorika) való-
szerűségnek keretén belül érvényes . Ha most a narratív szintagmatika szintjén 
kezdjük vizsgálni , megfigyelhetjük, hogy a szekvenciaelrendezés , az események 
rendje és a szerepl ő  dolgok (actant ) játéka (az actant /acteur megkülönböztetés 
A. J. Greimas Ségantique Structurale-jóból származik) fejl ődést, kibontakozást, 
változást jelent . Jehan de Saintré egyszer ű  apródként kezdi , míg végül nemes 
vitéz lesz belőle ; a Hölgy, aki kezdetben nemeslelkű  és titokzatos , gyávának 
bizonyul és rászolgál a rosszallásra stb. Ez a változás azonban nem a jelölt 
szintjén megy végbe , hanem a narratív jelöl ő  (azaz a teljesítmény -struktúrák) 
változása , az elbeszélés alakjaié és a konfigurációé , és nem éri el a jelöltet, amely 
alátámasztja a narratív berendezést (a kompetencia strukturáit ). Ez a jelölt 	 ss 

szó-létrehozó 
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konstitudLja azt, amit a klasszikus retorika a könyv erkölcsi tanulságának nevez-
hetett, s amit ma a diskurzus üzenetének nevezünk. Ezt az üzenetet, erkölcsi 
tanulságot, állandó je3öltet, amely a diszkurzív kód nyilvánvaló transzformációja 
ellenére is végigvonul az egész szövegen , változatlan formában megtaláljuk 
a regény elején és végén is. A regényszer ű  szövegről tehát mint zárt szövegről 
fogunk beszélni , ezt a demonstrációnkat a transzformációs modell regényelemzésre 
való alkalmazásának (applikációjának ) második argumentumaként mellékelve. 

3) A ZÁRT SZÖVEG, A REGÉNYSZERŰ  SZERKEZET KEZDETI PROGRAMOZÁSA 

A Jehan de Saintré szövege bevezetéssel kezd ődik , amely a regény egész menetét 
formálja, ismerteti: Antoine de La Sale tudja, hogy szövege micsoda („három 
történet"), és hogy miért van (Jean d ' Anjounak szóló „üzenet" ). Miután így meg-
jelölte szándékát és szándékának „címzettjét ", az első  húsz sorban már létre is 
hozza az els ő  hurkot (boucle, ezt a kifejezést használja Sklovszkij „A novella és 
a regény konstrukciója" c. tanulmányában, a Théorie de la littérature, Éd. du Seuil, 
1965), s ez a szövegegyüttest és a programot mint csereközvetít őt , azaz mint 
jelet egyaránt magában foglalja: ez a kijelentés-kapocs (cseretárgy)/címzett, 
(a herceg, vagy egyszer űen olvasó ). Nem marad más hátra, mint hogy meséljen, 
azaz részletezve elmondja mindazt , ami már megfogalmazott , tudott a toll és a 
papír érintkezése el őtt — „a történetet , ahogy szóról szóra következik". 

Itt közli a címet: „És els őként a Belles Cousines hölgy és Saintré története", 
amely megköveteli a második kapcsot , ezúttal az üzenet tematikus síkján. A. de 
La Sale röviden elmeséli Jehan de Saintré történetét egészen élete végéig 
(„e világból való kimúlásáig "). Tehát már előre tudjuk , hogyan fog végződni a 
történet : befejezése megelőzi magának az elbeszélésnek megkezdését . Ezáltal 
elvesz minden anekdotikus érdekesség : a regény csak az élet és halál közti űrt 
tölti ki, s csupán az eltérések (meglepetések) leírása lehet, amelyek azonban nem 
semmisíthetik meg az élet-halál tematikus hurok bizonyosságát , amely az együttest 
szorítja . A szöveg tematikusan irányított : mindig két egymást kizáró ellentét 
közötti játékról van szó , amelynek csak az elnevezése változik (bűn-regény, 
szerelem -regény, dicséret -bírálat : mint ahogyan például a római szövegekben 
a hölgy-özvegy apológiáját közvetlenül Szent Jeromos nőgyűlölő  kijelentései 
követik , ezeknek az ellentéteknek azonban mindig azonos a (pozitív -negatív) 
szemikai tengelye . Végig váltakoznak egész pályafutásuk során , amelynek semmi 
más nem szab határt, csak a kizárt harmadik személy eredeti feltétele, azaz a két 
ellentét közül elkerülhetetlenül választani kell vagy az egyiket, vagy a másikat 
(a „vagy" itt kizáró értelemben szerepel). 

Egyébként az oppozíciós kifejezések leegyszer űsíthetetlensége a regényben csak 
olyan mértékben megengedett , amennyire az őket elválasztó üres szakadékot 
a kétértelmű  szemikai kombinációk kitöltik . A kezdetben felismert és a regényszer ű  
fonalat létrehozó élet -halál , szerelem -gyűlölet ellentét hamarosan visszaszorul az 
ezelőtt-be, hogy helyet adjon egy mustban egy feltölt ő  hálózatnak, a deviációk lánco-
latának , amelyek átrepülnek az ellentétes pólusok felett a szintézisre való 
törekvésük közben a színlelés vagy az álarc figurájában oldódva fel. Ily módon a 
kétszínűség állítása a tagadást is megismétli ; a két terminusnak , megismétli a regény 
tematikus csomója, kapcsa , hurka által felállított kizárólagossága most egy 
kétes pozitívummal van felcserélve oly módon, hogy a regényt nyitó és záró 
diszjunkció egy igen-nem (állító-tagadó, nem-diszjunkciónak) ad helyet. E funkció 
modellje szerint szervez ődnek a regénynek a kett ős olvasást tartalmazó elemei: 
a cselvetések , az árulások , az idegen , a kétnemű , a kettős értelmezést meg-
engedő  kifejezések , vagy kettős rendeltetésű  kifejezések (a regényszerű  jelölt 
szintjén ), a címer pajzsok , a „kiáltások” (a regényszerű  jelölő  szintjén ). A regény 
fonala lehetetlenné válna enélkül a nem-diszjunkciós funkció nélkül , amelyen 
megkett őzés , s amely a regényt elejét ő l kezdve programozza. 

A könyv kezdeti programozása egyben strukturális elkészítése (finition) is. 
A könyv kompozíciós befejezése visszaveszi a strukturális elkészítést . Aszóban 
forgó regény a f őhős szavaival végződik , aki miután a Saintré személyér ől szóló 
történetet egészen a Hölgy b űnhődéséig vitte , félbeszakítja az elbeszélést és be-
jelenti a végét : „És imígyen kezdődik a vége ezen mesének ..." 

A „történetet " tehát befejezettnek tekinthetjük , amint beteljesedik , megvalósul az 
egyik hurok (illetve megoldódik a szemben álló diász egyik tényez ője), amelynek 
sorát a kezdeti programozás nyitotta meg. Itt éppen arról a hurokról van szó, 
ami a Hölgy elítélését , azaz a kétszínűség elítélését is jelenti . Itt megáll az 
elbeszélés . A szöveg alapformájának (az ellentétpár és viszonya a nem-diszjunkció-
hoz) egyszeri konkretizálásával megnyilvánult strukturális elkészítés azonban nem 
elég ahhoz , hogy a szerző  diskurzusa is bezáruljon . A valóságos megakadást — 
a regényszerű  kijelentések síkján — annak a munkának megemlítése hozza, amelyet 
ott, azon a lapon el őállítanak . A szereplő  új bekezdéssel jelzi a második , az igazi 
befejezést : „És bevégzem mostan ez igen bátor lovag történetét , aki ..." A 
történetnek mind történetnek rövid elbeszélése következik ezután , s így befejezésül 
a kijelentést visszavezeti az írás aktusára („úgy írtam meg könyvemet , mondja 
Saintré, mintha levelet írnék ...), és a beszéd múlt ideje helyett az írás jelenére 
vált át: „És err ől most, alázatosan tisztelt Nagyuram , nem írok đnnek többet...” 

Antoine de La Sale tehát a középkor végén kett ős befejezést ad regényének: 
egyszer mint elbeszélésnek (strukturálisan ), és egyszer mint diskurzusnak (kompo-
zíciósan). A kompozíciós lezárás, minden naivitása ellenére egy igen lényeges 
dolgot tár fel, amit a polgári irodalom kés őbb ismét elhomályosított. Ez pedig a 
következő : a regénynek kett ős szabálya, statútuma van: lingvisztikai jelenség 
(elbeszélés) és ugyanakkor diszkurzív körforgás (levél, irodalom); elbeszélés-volta 
csak előzetes aspektusa azon alapvet ő  jellegzetességének, hogy az „irodalomhoz" 
tartozik . S ezzel elérkeztünk a regényt az elbeszéléstől elválasztó különbséghez: 
a regény már eleve „irodalom ", azaz a beszéd terméke , értékkel bíró (diszkurzív) 
cseretárgy a tulajdonos (szerző) és a fogyasztó (olvasóközönség , címzett ) között. 
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Az elbeszélés konklúziója egybeesik az egyik hurok megoldásával , karika-láncola-
tának megvalósulásával . A regény elbeszélése ezzel szemben nem akad meg ennél 
a konklúziónál . A beszéd sürgetése gyakran epilógus formájában jelenik meg a 
végén, hogy lelassítsa az elbeszélést és bebizonyítsa, hogy valóban beszél ő  személy 
által irányitott verbális konstrukcióról van szó. 
A regénynek elbeszélésként való befejezése retorikai probléma, és abban áll, 
hogy újra előkerüljön az a programozó elem, amivel a regény kezd ődik . A regény-
nek irodalmi tényként való befejezése (azaz olyan értelmezése , hogy a diskurzus = jel) 
a társadalmi gyakorlat problémája , a kulturális szövegé, és abban áll, hogy 
szembeállitjuk a beszédet (a terméket , a művet) saját halálával , az írással (a 
textuális termeléssel). Itt merül fel a könyvnek mint munkának harmadik koncep-
ciója, amely már nem jelenség (elbeszélés ) vagy irodalom (diskurzus). Természe-
tesen Antoine de La Sale-nak még semmi köze ehhez a felfogáshoz . Az őt követő  
társadalmi szöveg eltávolít szinpadáról minden termelést , hogy a termékekkel 
(teljesítménnyel, értékkel) helyettesítse azt: az Irodalom uralma a kereskedelmi 
értek uralma, s még azt is homályba borítja, amit Antoine de la Sale fé пg- 
meddig alkalmazott : az irodalmi tény diszkurzív eredetét . Meg kellett várni a 
polgári társadalmi szöveg fellépését ahhoz , hogy az „irodalom" (a diskurzus) 
összefüggésbe kerüljön a szövegen végzett skrípturális munkával . Időközben 
azonban értetenül és kimondatlanul latens maradt az írásnak a reprezentációt, 
ábrázolást (az irodalmi tényt) megsemmisítő  munkaként való funkcionálása, pedig 
gyakran jelen volt a szövegben és nyilvánvalóvá vált az értelmezéskor. 
A. de La Sale számára, mint minden „realistának" nevezett író számára lehetséges 
megszegések nélküli törvény , hogy az írás — beszéd. 

Ha mindabból, amit a „Jehan de Saintгé" szövegében felfedeztünk , azt vonhatjuk 
le, hogy a strukturális elképzelésben megismétl ődik a regény kezdeti programozása 
(egy később még vizsgálandó transzformációs sor végén ), szükséges hangsúlyoz-
nunk, hogy e transzformáció lehetősége nemcsak a regény jelöltre és narratív 
jelölőre tagozódó megkettőzött szemantikai rendszere révén adott, hanem a regényt 
nyitó és záró nem-diszjunktíiv diász sajátossága révén is. Másképpen, a regény-
szerű  kettősség ambiovalens kettősség lévén, és mint ilyen, a narratív jelöltben 
kezdettől fogva adott lévén (az írónak Szerzőként és Szereplőként játszott kett ős 
játékában , a Hölgy „hipokrita" diskurzusában , a színlelés , az álarc , a kétnemű - 
ség kettős figuráiban), egy dinamikus, transzformációs gondolati mez ő  rajzolódik 
ki. E dualizmus jellegénél fogva magában hordozza a folyamat , a változás csíráját. 
Ez a regényszerű  nem-diszjunkció , amely megerősíti a diadikus pozitív -negatív 
oppozíciókat (élet-halál , szerelem-gyűlölet stb.), majd ezeket egy kétértékű  
szintézisbe vonja össze (az igen-nem, a kettősség, az álarc , az árulás stb.), a 
triászból származik , onnan meríti evolucionizmusát , amely a hegeli spirálisra 
emlékeztet . Az a mező , amelyben a nem-diszjunkció kifejl ődik, hármas mez ő, tehát 
hierarchikus ; feltételezi , hogy a két terminus (pozitív -negatív ) ellentétét a 
harmadik (az ambivalens szintézis vagy az oppozíciönak újraértékelt kétérték ű  
egységben való meghaladása ) uralja. Ellentétben az epikával , amely szimmetrikus 
diászt alkot , a regény — nem -diszjunktív működésénél fogva — aszimetrikus 
diászt alkot . Ennyiben emlékeztet a „koncentrikus dualizmusra ", amelyet Lévi-
Strauss a „diametrikus dualizmussal " állít szembe (Claude Lévi -Srauss, „Les 
organisations dualistes existent-elles", Antropologie structurale, 147-180 old.). 

A regény nem -diszjunktív (ambivalens , koncentrikus ) működése — jóllehet a szöveg 
elején és végén egyaránt szerepel , hogy a „működő" és az eredmény közti 
jelentés -ekvivalenciát biztosítsa — a regényszerű  kifejezésnek finomabb dialek-
tikát kölcsönöz , mint amilyen az eposzban található . Ez a nem -diszjunkció a transz-
formáció pillanatában megköveteli egy olyan tényez ő  megjelenését , amely a farrá-
ciót aszó igazi értelmében transzformálja, azaz felforgatja, ellenkez őjére változtatja 
anélkül, hogy az eredeti programozással (a „működővel") való hasonlóságát meg-
szüntetné . E felforgatás lehetősége, sőt serkentése a működésben tehát magából 
a regényszerű  kifejezésből, kijelentésb ől következik, oly mértékben, ahogyan ez a 
kifejezés ambivalens és aszimmetrikus. A szóban forgó ambivalencia és aszimmet-
ria úgyszólván elhagyják szemantikai magjukat és részben a •meseszövés, a bonyoda-
lom, a cselszövés, részben a szerepl ők átalakításával a narratív szintagmatika szintjén 
jelentkeznek . A regényszerű  gondolat a nem-diszjunkció (a koncentrikus dualiz-
mus) általi meger ősítése indikálja e gondolat és az általa uralt egész  korszak 
teológikus lökését , kezdve a képzelődésen , vagy a zsurnalizmuson , a politikai 
retorikán vagy a tudományos ideológián át. Ez a hierarchikus és triász -jellegű  
gondolat vallomásos is, habár hamisan vallomásos , s talán elmondhatjuk róla, 
hogy ez maga az összegy űjtött és összegyűjtő  teológia , s ennélfogva a teológia 
határán (végén ) helyezkedik el. Valóban , a regényszerű  struktúra (a jel-struktúra) 
a fejlődés (jelölő) és acél (jelölt) minden követelése ellenére sem termel 
„újat", csak újratermeli saját magát a jel „önkényességének" nevezett kitérőben 
— önmagát transzformálva (azaz a jelölő  és a jelölt közti elrendezésben ). A transz-
formáció annak a nem-diszjunkciónak a megnyilvánulása , amely a jelölő -jelölt 
viszonyt a jel és annak ideologémáját megosztó diszkurzus modelljében szabályozza. 

A nem-diszjunktív regénybeli dualizmus teremti a Id őt (nem az epikai Időtartamot) 
és veti fel az Időbeliség (temporalité) problémáját. Azt mondhatnánk, oly 
mértékben van idő , amilyen mértékben kétértelm űség. 

Nem véletlen , hogy a transzformáció tudományos fogalma, a transzformációs 
nyelvészettel együtt ebben a ,regényszer űnek" nevezhető  civilizációban jelenik 
meg, abban a . pillanatban, amikor intellektuális látóhatárunkat a regényszer ű  
gondolkodási mód (a nem-diszjunktív működés ) uralja. A szintén e funkcióból 
származó transzformációs analízis lenne a diskurzus tudományos tükre, amelyben 
több mint hat évszázadnyi tudományos gondolkodásunk összegy űlt. A transz-
formációs analízist fordítva alkalmazva egy regényszer ű  szövegre , kiderül ennek 
ál-dinamizmusa : a regényt összekapcsoló (azt programozó és befejez ő) jelentésbeli 
ekvivalencia a belső  transzformációk ellenére felfedi a regényszer ű  „dinamizmus" 
hamisságát és következésképp minden ábrázoló (représentatif) kifejez ő, „ irodalmi" 
dinamizmus hamisságát , amely a jelentéstermelés (a diskruzustermelés) 	 s~ 
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problémája mellett egyszer űen elmegy . A regényszerű  diskurzus , ha másképpen is, 
de szintén zárt , statikus és végleg megkötött , mint az epikai diskurzus . „Dinamiz-
musát" meghatározza az (író) alany, aki kijelentéséhez képest egy korábbi 
jelöltet fejez ki, valamint e kifejezés elve , amin maga a jel alapul . Mégis így, 
ahogy van , a regényszerű  diszkurzus kifejezésbeli határaival együtt, s őt azokból 
kifolyólag , tökéletesen alkalmas a transzformációs analízisre , mint ahogyan 
talán minden ábrázolás , reprezentáció és képzel ődés is. 

Más a helyzet az olyan szöveggel , amelyik lemond az ábrázolásról , bemutatásról, 
és saját termelésének leírásává válik . Kultúránkban jó példa erre Mallarmé, 
Lautréamont , Roussel működése . Ez a szövegtermelés annál kevésbé fejezhet ő  ki 
transzformációs analízissel, minél jobban túlhalad a reprezentáción (és az értelmen). 

Ennyit a transzformációs modell használatának bemutatására aregény-szintaxis 
transzformációjánál . A mondat applikatív transzformációs modelljének 
analógiájára így ábrázolható a regényé: 

narratív szituáci- 
	 ók 

A narratív komplexumok a regény szintagmatikájában meglév ő  szekvenciak, 
amelyek megfelelnek a különböző  narratív szituációknak . A szereplő  dolgok 
(amelyeket Greimas mint metalingvisztikai szabályt [ statut ] definiál) megfelelnek 
az 1. séma szavainak . Az a hatalmas mondat , amit elbeszélésnek nevezünk, 
reciprok transzformációk által artikulálódik. 

A struktúra két típusának , a kompetenciának és a performációnak felel meg 
egyrészt akeletkez ő -szöveg (géno-texte ), az a szint, amelyen a szöveg gondolat, 
transzformáció , termelés, generálás ; másrészt a jelenség -szöveg (phéno - texte), 
a befejezett szöveg , a textuális jelenség szintje , tehát annak az eredménynek 
a szintje , amely a termelőfolyamat végét jelenti és mindig kevesebb, mint a 
terméket megelőző  transzform дΡ, ciós folyamat. 

A géno - texte szintjén létrehozhatjuk a szerepl ő  dolgok és a komplexumok 
transzformációs graphe-ját, amely fához hasonlít. 

Itt most nem térünk ki a szerepl ő  dolgok által alkotott sor transzformációjára. 
Röviden bemutatjuk azonban a narratív komplexumok transzformációját, s e 
célból három kategóriára osztjuk fel őket: 

Mellérendelő  (adjancteur) az a narratív szintagma, amelyik a szerepl ő  dolgokkal 
kapcsolatban kétféle változást idéz el ő : az utóbbiak vagy megőrzik „főnévi" 
funkciójukat az elbeszélés szintagmatikájában, és akkor a mellérendel őt Aq minő-
sítőnek (qualificatif) nevezzük; vagy pedig megváltoztatják normális szabályukat 
és egy igei típusú szintagmába épülnek be, s akkor Ap állítmánynak (prédicatif) 
nevezzük . A regényben Aq minősítő  mellérendelő  minden olyan szintagma, 
amelyik már akkor min ősíti a szereplő  dolgokat , mielőtt még az elbeszélés tulaj-
donképpeni akciója megkezd ődött volna. Ap állítmányi mellérendel ők azok a 
szintagmák, amelyek az elbeszélés igéjét: a cselekményt, az akciót bevezetik. 
Az állítmányi mellérendelő  kettős alakban jelentkezik: vagy a narratív cselek-
ményt viszi előre (Saintré különböző  csatái ), vagy felborítja a narrációt és a 
kezdetihez viszonyítva ellentétes értelmet ad neki (az abbé rájön a Hölgy 
kétszínűségére); 

Azonosító (identificateur) narratív komplexum (I): az elbeszélés helyét, idejét, 
módját megjelölő  komplexumok; 

đsszekapcsoló (eonnecteur) narratív komplexum (K): a kifejezés alanyaként 
megjelenő  „köldő" jelentéseit , aki kénye -kedve szerint alakítja az elbeszélést, 
folytatja vagy megszakítja a nominális vagy verbális szintagmák végtelen gene-
rálását . A modern szövegben ez az összekapcsoló komplexum oksági igazolás 
(pszichológiai , társadalmi , erkölcsi igazolás) formáját ölti fel . Antonie de La 
$ale-nál ez elég durvának t űnik : önkényesnek , értelmetlennek , motiválatlannak, 
vagy naiv kifogásnak. 
Íme a narratív komplexumok generálásának táblázata: 

szereplök 1  eze  11 NT  
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transzformációs folyamatáról , nem magyarázza meg azonban , miért minősítői az 
egyik komplexum és miért állítmányi a másik ; azt sem magyarázza meg, miért 
viszi előre a regényt az egyik és miért ellenkez ő  irányba a másik komplexum. 
Másrészről, ez a megközelítés nem veszi figyelembe egy maghatározott szöveg-
típus megkülönböztet ő  jegyeit (az elbeszélését a regényhez viszonyítva ), valamint 
e szöveg sajátos beilleszkedését egy civilizáció teljes szóvegegyüttesébe. 

Nyilvánvaló , hogy a transzformációs analízis nem számolhat be mindezekr ől a 
sajátosságokról , mivel a jel gondolatával függ szorosan össze , feltételezi a Jelölő/je-
lölt kettősségét , és abból az elvb ől indul ki, hogy a jelölő  transzformációja akkor 
lehetséges , ha biztosított a jelölt ekvivalenciája (megváltoztathatatlansága). A ge-
neratív grammatika lappangó ideológiájáról másutt fogunk beszélni .) Itt csak 
megemlítjük a transzformációs analízis határait : az elemzésnek megvan az az 
előnye , hogy fel tudja tárni egy zárt struktúra belsejében végbemen ő  imitációkat, 
de nem képes megragadni azt a mozzanatot , ahogyan ez a struktúra a társadalmi 
vagy történelmi szövegbe beilleszkedik. 

4. AZ INTERTEXTUALITAS. A SZÖVEG MINT IDEOLOGÉMA 

A transzformációs analízist transzformációs módszerrel fogjuk felcserélni, és egy 
meghatározott szövegstruktúra különböz ő  szekvenciát (vagy kódjait) úgy fogjuk 
tekinteni , mint más szövegből átvett szekvencia - ,,transforms"-okat (kódokat). 
Igy a 15. századi francia regénystruktúrát több más kód , a skolasztika , az udvari 
költészet , a városi szóbeli (reklám) irodalom , a karnevál transzformációja ered-
ményének tekintjük. 

A transzformációs módszer tehát lehet ővé teszi számunkra , hogy az irodalmi 
struktúrát behelyezzük a textuális együttesnek tekintett társadalmi együttesbe 
Intertextuálisnak azt a textuáliskölcsönhatást (interakciót) nevezzük, amely 
a szöveg belsejében végbemegy . A megismerő  alany számára az intertextualitás 
olyan fogalom , amely megjelöli a módot , hogyan olvassa egy szöveg a történelmet 
és hogyan illeszkedik belé . Az intertextualitás konkrét megvalósulási módja meg-
határozott szövegen belül adja meg a szövegstruktúra legf őbb („társadalmi", 
esztétikai") jellemzőit. 

A Jehan de Saintrében a skolasztika diktálja a könyv fejezetekre és al-fejezetekre 
való osztásának módját , a szerző  didaktikus tónusát , az írás aktusának gyakori 
emlegetését , és azokat a figyelmeztetéseket , amelyeket Antoine de La Sale 
magán a kéziraton a szöveg kiigazítására vonatkozólag tesz. 

Az udvari költészet azzal a szereppel hatol be, amelyet a Hölgy játszik mint 
egy homoszexuális társadalom istenített középpontja , olyan vak feladaton 
keresztül bocsátja szét saját képét , amilyen a Nő, aki nemsokára eljut a Szent Szűz 
alakjáig . Itt utalni szeretnénk Nelli tanulmányára a trubadúrok erotikájáról, 
amelyben az udvari költészetnek éppen ez az oldala tárul fel: az az értelme, 
melyik Jehan de Saintre kétneműségében is megnyilvánul. 

A város, amelyben a 15. század körül végleg egy élénk kereskedelmi élet bontakozik 
rendelkezik. 
ki, hangjai a regényben az árusok reklámjelleg ű  kiáltásaiban visszhangzanak: 
árujukat dicsérő  kiáltozásaik képviselik a regényben a kor gazdasági szövegét. 
A könyv egészében aztán kétértelm ű  kijelentésekké alakulnak , amelyek sem nem 
dicsérőek , sem nem peyorativak , hanem ilyenek is, olyanok is egy időben, hogy 
megoszthassák a regényszer ű  kifejezés főfunkcióját : a nem-diszjunkciót. 

A regény struktúrájában végülis a karnevál diskruzusa játszik még fontos 
szerepet . Ez a folyamat nagyon jól érzékelhet ő  Rabelais -nál: szójátékok, félre-
értések , összefüggéstelen mondások , nevetés, a test és a szexualitás , az ürügyek, 
az álarc problematikája behatol az addig szent és sérthetetlen könyvekbe. 
A regény így válik olyan könyvvé (a könyv addig a skolasztika váltságos terméke 
volt), amely felöleli a város hangját , az udvari dalokat és a karneváli nevetést, 
hogy csak néhányat említsünk a kor diskurzusai közül . Antoine de La Sale 
főleg a szerepek játékát és az álarc mechanizmusát vette át a karneváltól. 

Az új struktúrában véve azonban ezek a különböz ő  kifejezések, amelyeket elem-
zésünk a posterori talál meg a különböz ő  korábbi vagy szinkronikus diskurzusok- ea 
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ban, megváltoztatják jelentésüket . A regényszerű  szöveg apparátusában, a nem-
diszjunkcióban , transzformáló hatásában összekeveredik a skolasztikus kifejezés, 
az álarc, az árusok kiáltozása stb. és ambivalens együttest hoz létre. Ez az új 
együttes ellentétes értelm ű  a kiindulásként szolgáló együttesekhez viszonyítva. 
Funkciója révén a kor egyéb diszkurzív megnyilvánulásaihoz köt ődik , és éppen 
ennek a funkciónak köszönhető , hogy a jelentkez ő  új korszak , a reneszánsz, 
az ót megelőző  kortól elválasztó , többé-kevésbé meghatározott diszkurzív egységgel 
rendelkezik. 

Ideologémának azt a közös funkciót nevezzük , amely egy konkrét struktúrát (mond-
juk a regényt ) más struktúrákkal (például a tudományos diskurzussal) egy 
bizonyos intertextualis térben összeköt . Egy szöveg ideologémáját annak más 
szöveghez való viszonyában fogjuk meghatározni . Tehát ideológémának nevezzük 
egy adott szöveg -szervezet (szemiotikai gyakorlat ) egybevetését azokkal a 
kijelentésekkel , kifejezésekkel (szekvenciákkal ), amelyeket saját terében magába-
olvaszt vagy amelyekre a küls ő  szövegek (szemiotikai gyakorlat ) terében utal. 
Az ideologéma az az interteкtuális funkció (működés), amely minden szöveg 
struktúrájának különböz ő  szintjein materializálódva olvasható és amely végigkíséri 
a szöveg egész folyamatát megadva annak történelmi és társadalmi koordinátáit. 
Nem arról van szó, hogy az idologéma az elemzés után következ ő  magyarázó-
értelmez ő  eljárás, ami „ideológiai" jellegűnek nevez el olyasmit , amit addig 
„nyelvi" jellegűnek „ismertünk". A szövegnek ideologémaként való akceptálása 
meghatározza magát a szemiológiai eljárást is, amely a szöveget intertextualitás-
ként tanulmányozza és a történelmi -társadalmi szövegbe ágyazva gondolja. Egy 
szöveg ideologémája az a gócpont , amelyben a megismerő  értelem megragadja 
a kifejezéseknek (amelyekre a szöveg visszavezethetetlen ) egy egészbe (a szövegbe) 
való transzformációját , valamint ennek a totalitásnak a történelmi-társadalmi 
szövegbe való beilleszkedését. 

E fogalom nyitotta térben beszélhetünk a szimbólum ideologémájáról (megtalál-
ható a mítoszban és a szinkretikus társadalom minden jelöl ő  gyakorlatában /szöve-
gében) és a jel ideologémájáról (a burzsoá gazdaság kulminálásával együtt 
kulmináló társadalom és regény). 

A szimbólum -modell körülbelül a 15. századig jellemzi az európai társadalmat, 
tisztán megnyilvánulva irodalmában és festészetében . Ez kozmogónikus 
szemiotikai gyakorlat: az elemek (szimbólumok) egy (vagy több) egyetemes, 
reprezentálhatatlan és megismételhetetlen transzcendenciára utalnak ; ezeket a 
transzcendenciákat egyértelmű  kapcsolatok fűzik az őket felidéző  egységekhez 
(unité); a szimbólum nem „hasonlít" az általa szimbolizált tárgyhoz ; a kettő  
(szimbolizáló -szimbolizált) egymástól elválasztott , egymással közlekedni nem 
tudó tér. 

A szimbólumban lev ő  szimbolizáltak az (univerzáliák ) visszavezethetetlenek a 
szimbolizálóra (az ismertet ő  jegyekre ). A szimbólum körül forgó és az eposzban, 
népmesében , históriás énekben megnyilvánuló mitikus gondolkodás olyan 
szimbolikus egységekkel dolgozik , amelyek a szimbolizált univerzáliákhoz képest 
a korlátozás egységei („h ősiesség", „bátorság", „nemeslelk űség", „erény", „féle-
lem", „árulás " stb.). A szimbólum funkciója tehát függ őleges irányban (univer-
záliák-ismertet ő  jegyek) a korlátozás. Vízszintes irányban (a jelöl ő -egységek 
egymásközötti viszonyában ) funkciója az, hogy kizárja a paradoxon lehet őségét; 
azt mondhatnánk, hogy a szimbólum vízszintes irányban paradoxonellenes: 
„logikájában " kizártak az ellentétes egységek . A rossz és a jó összeférhetetlen, 
akárcsak a nyers és a sült , a méz és a hamu stb . — a mégis megjelenő  ellent-
mondás azonnali megoldást követel , s ezzel aztán el is tűnik, „megoldódik". 
A nyugati tudományos gondolkodás történetében három alapvet ő  áramlat indul 
ki a szimbólum uralmából, hogy aztán a jelen keresztül az együtt-változóig 
(co-variable ) jusson el : a platonizmus , a konceptualizmus és a nominalizmus 
(V. W. Quine, „Reification of universals", From a logical point of view, Harvard 
ilniversety press, 1953.). Az idézett tanulmányból vettük át a jelöl ő  egységnek 
(1'unité signifiante ) a szimbólum terében , a jel terében való értelmezésének 
differenciáeióját. 

s Többszöri változások után , amelyekre itt nem tudunk kitérni , egy újabb 
ideologéma rajzolódik ki, a jel ideologémája. 

' ~A jel megőrzi a szimbílum alapvet ő  jellemvonását: a taminusok visszavezet-
hetetlenségét , azaz a jel esetében a referensnek a jelöltre és a jelöltnek a jelölőre 
való visszavezethetetlenségét , és ebből kiindulva , maga a jelöl ő  struktúra 
minden „egységnek" visszavezethetetlenségét . Fő  vonásaiban tehát a jel ideologémája 
hasonlít a szimbóluméhoz : a jel dualista , hierarchikus és hierarchizáló. 
Ennek ellenére a jel és a szimbólum közötti különbség mind vízszintes, mind 
függőleges irányban megnyilvánul . Vízszintes funkciójában a jel kevésbé átfogó, 
konkretizáltabb entitásokra utal, mint a szimbólum — a megjelenített univer-
záliákra, amelyek aszó szoros értelmében objektumokká váltak; a jelstruktúrában 
szereplő  szóban forgó entitás (jelenség vagy személy ) egycsapásra transzcendentali-
zálódik , a teológiai egység rangjára emelkedik . A jel szemiotikai gyakorlata így 
fogadja magába a szimbólum metafizikai eljárását és vetíti ki azt a „közvetlenül 
észlelhetőre"; így értékelve pedig „közvetlenül észlelhet ő" objektivitássá válik és 
a jel civilizációjának f ő  diskurzus - törvénye lesz. 

Vízszintes funkciójukban a jel szemiotikai gyakorlatának egységei eltérések 
metonimikus láncolatként artikulálódnak, ami a metafórák progresszív alkotásit 
Jelenti . Miután az ellentétes kifejezések mindig kizárják egymást , bekerülnek 
a töbszörös és mindig lehetséges eltérések „fogaskerekei közé", s ezzel létrejön 
a nyílt, befejezhetetlen, önkényes vég ű  struktúra látszata. 

A jel szemiotikai gyakorlata az európai reneszánsz irodalom diskurzusában észre-
vehető  módon először a kalandregényben jelenik meg, ami az el őre nem láthatóra, 
a meglepetésre alapoz, mint a mindenféle jelgyakorlattól való nyilvánvaló elté- 
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résnek a narratív struktúra szintjén történ ő  megjelenésére . Az eltérések , kitérések 
láncolatának útja gyakorlatilag végtelen, s innen a m ű  önkényes befejező - 
désének érzése . Ez az illuzórikus érzés jellemz ő  minden „irodalomra" (minden 
„művészetre "), hiszen e láncolatot a jel konstruktív ideologémaja programozza, 
azaz a zárt (véges) diadikus sor, amely 1. felállítja areferens - jelölt -jelölő  
hierarchiáját , 2. az ellentétes diászokat egészen a terminusok artikulációjának 
szintjéig magába olvasztja és — akárcsak a szimbólum — az ellentmondasók 
megoldásaként konstruálja magát. Ha egy — a szimbólumból származó szemiotikai 
gyakorlatban az ellentmondást kizáró diszjunkaió (nem-ekvivalencia) típusú 
( 	), vagy nem-konjun'kció ( 	 ) típusú kapcsolat oldja fel, 
a jelen alapuló szemiotikai gyakorlatban az ellentmondást nem-diszjunkdб  típusú 
( 	V 	) kapcsolat fogja feloldani. 

Peirce beszélt a jelnek arról a képességér ől , hogy nyílt transzformációs és generatív 
rendszereket hozzon létre ;  Pe rce  számára a szimbólum „mindenekelőtt a jelölő  
és a jelölt közötti felállított , megtanult folytonosság révén hat " (tehát a szimbólum 
kifejezőképességéről van szó , amely ráillik a bennünket érdeklő  jel kifejező -
képességére is, következésképp a szimbólumról szóló ítéletek a jelre is érvényesek): 
„Minden szó — szimbólum . A szimbólum értéke abban rejlik , hogy racionálissá 
teszi a gondolkodást és a magatartást és segít a jöv ő  meglátásában ... Minden 
valóban általános dolog a meghatározatlan jöv őre vonatkozik , hiszen a múlt 
nem tartalmaz mást, mint a tényleges megvalósult egyedi esetek halmazát. A múlt 
— tiszta tény . Az általános törvény azonban nem valósulhat meg teljes egészében; 
formája a lehetőség (potentialité) létezési módja az esse  in  futuro (jövőben 
létezés) (Charles Peirce, Existenti ,al Graphs, posztumusz mű, alcíme: „Az én 
remekművem"). Mindezt így értelmezhetjük : a jel ideologémája a diskurzus 
végtelenné tételét jelenti , amely viszonylag megszabadulva az ,univerzálistól" 
való függéstől (a fogalomtól , a magánvaló eszmét ől) a mutáció lehetőségévé válik, 
olyan állandó transzformációvá , amely — bár egy jelöltnek van alárendelve —
képes többszörös létrehozásra , tehát arra irányulva , ami nincs, de ami lesz, 
vagy méginkább lehet. Ezt a jöv őt a jel már nem küls ő  okok által előidézettnek 
tekinti , hanem mint saját struktúrája kombinatorikájának lehetséges transz-
formációját. 

összefoglalásként elmondhatjuk , hogy a jel a modern gondolkodás alapvet ő  ideolo-
gémája és mint a (regényszerű ) diskurzus alapeleme, a következő  jellemvonásokat 
mutatja: 

— Nem egy egyszeri és különleges valóságra vonatkozik (référe ), hanem a képek 
és a gondolati asszociációk együttesét !idézi fel. Igyekszik elszakadni transzcen-
dentális (azt is mondhatnánk , hogy „űnkényes") alapjától , miközben expresz-
szív marad. 
— Kombinatív és ezért relatív: jelentése attól a kombinato гisától függ, 
amelyben más jelekkel együtt részt vesz. 
— 1Yanszformációs elvet rejt magában (terében a struktúrák a végtelenig hozzák 
létre és transzformáljak önmagukat). 

Ma úgy tűnik, hogy a jel és/vagy a regény ideologémája zárt . A 20. századtól 
kezdve új ideologéma konstituálódása van folyamatban Mallarmé, Lautréamont stb. 
új szövegstruktúrái révén , amelyeknek keresése , kutatása ma is folytatódik. 

Ma még lehetetlen előrelátni , s méginkább meghatározni ennek az új ideologé-
mának sajátosságait . Mindössze annyit állíthatunk , hogy Marx gondolata alapján 
gondolkoznunk kell az egymásra visszavezethetetlen kultúrák tipalágiájáról, s a 
szemiológia segítségével (ez a tudomány ugyanis egyben saját elmélete is) meg 
kell kísérelnünk a kultúrák ilyenfajta tipológiájának , konstituálását „a jelhez 
való funkciójuk típusa szerint " (J. Lotman ). igy tanulmányozva a jelölő  gyakor-
latot , a jelhez való viszonyában , el tudjuk helyezni a történelemben , és a szemio- 
lógia nem jelentéktelen dolgokkal foglakozó tudománnyá , hanem jelölő  gyakorlat 
alapjául szolgáló ideológiák tudományává válik. 
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JULIA KRISTEVA (1941) 1966. ÓTA MUNKATÁRSA A PARIZSI TEL QUEL FO-
LYÓIRATNAK. 1970. NYARA ÓTA TAGJA A SZERKESZTŐ  BIZOTTSÁGNAK. 
TANULMÁNYAIT A LEGLÉNYEGESEBB FRANCIA FOLYÓIRATOK KÖZLIK 
(COMMUNICATIONS, LANGAGES, L'HOMME, ANNALES, CRITIQUE, NOUVELLE 
CRITIQUE, CI'NÉTIQUE, LA QUINZAINE LITTÉRAIRE STB.). 
1969-BEN RECHERCHES POUR UNE SÉMANALYSE (A „SÉMANALYSE" KERE-
SÉSE) CÍMEN KÖNYVE JELENT MEG A TQ SOROZATBAN. 
AZON A MUNKÁN KÍVÜL, AMIT A SZEMIOLÓGIAI KUTATÁSOK ELMÉLETI 
MEGALAPOZÁSÁÉRT FOLYTAT, LÉNYEGES RÉSZE VAN ABBAN AZ „AK- 
CIÓBAN", AMELY A FRANCIA ÉS AZ EURÓPAI KÖZVÉLEMÉNY FIGYELMÉT 
A SZÁZADELEJI VALAMINT A MAI OROSZ, SZOVJET KUTATÁSOKRA IGYEK-
SZIK IRÁNYÍTANI. AZ  OROSZ FORMALISTÁK MUNKÁJÁNAK BEIKTATÁSA 
AZ ÚJRAOLVASANDÓ, TOVÁBBÍRANDÓ SZÖVEGEK KÖZÉ MÁRIS ÉSZLELHE- 
TŐ  HATÁSSAL VAN AZ ELMÉLETI GONDOLKODÁS ALAKULÁSÁRA EURÓ- 
PÁBAN. 1968-BAN A TQ 35. SZÁMÁBAN A SZEMIOLÓGIA MA A SZOVJET-
UNIÓBAN (LA SÉMIOLOGIE AUJOURD'HUI EN U. R. S. S.) ÖSSZEF'OGLALO 
C_ÍM ALATT PREZENTÁLJA ÉS KÖZLI V. IVANOV, J. LOTMAN, A. SZIRKIN, 
V. TOPOROV, E. SZEMEKA STB. ÉS T. TODOROV SZÖVEGEIT. 

A SZÖVEG STUKTURÁCIÓJÁNAK PROBLÉMÁI C. ÍRÁSA EL ŐSZÖR AZ EL-
SŐ  CLUNY-I TANÁCSKOZÁSON (COLLOQUE DE CLUNY) HANGZOTT EL 1968-
BAN. A NOUVELLE CRITIQUE KÖZLESE UTÁN BEKERÜLT A TEL QUEL-
CSOPORT SZÖVEGVÁLOGATÁSÁBA, A THÉORIE D'ENSEMBLE-BA IS. EBBEN 
A KÖTETBEN OLVASHATÓ A FENTI SZÖVEGEN KÍVÜL A SZЕМVI LŐGIA: 
KRITIKAI TUDOMÉNY ÉS/VAGY A TUDOMÁNY KRITIKÁJA C. ÍRÁSA _ IS. 
(A HELIKON IRODALOMELMÉLETI VITÁK FRANCIAORSZÁGBAN C. 71/2 
SZAMA KÖZLI EZT A TANULMÁNYT, 68/1-ES SZÁMA PEDIG A BAHTYIN: 
A SZŐ , A PÁRBESZÉD ÉS A REGÉNY CÍMŰ  KRISTEVA-SZÖVEGET.) 

A SZÖVEG STRUKTURÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ KRISTEVA-TANULMÁNY 
EGY OLYAN KOMPLEX PROBLEMATIKÁT ÉRINT, AMELYNEK INTERPRETA-
LÁSA AZ „IRODALOM"-ELMÉLETI, SZÖVEGELEMZÉSI, SZEMIOTIKAI, LING-
VISZTIKAI STB. SZEMPONTO'KAT MAGÁBAN FOGLALJA. AZ  IRODALMI 
MŰ /SZÖVEG MA NEMCSAK AZ ILYEN MEGKÖZELÍTÉSEK OBJEKTUMA, FEL-
ÉPÍTÉSÉT, LÉNYEGES JEGYEIT TELJESEN ELLENTÉTES BEÁLLÍTOTTSÁGÚ 
KUTATÁSI MÓDOK, MÓDSZEREK, IRODALMI ÉS NEM-IRODALMI APPARA-
TUSSAL FELLÉPŐ , TÖBBÉ-KEVÉSBÉ EGZAKT VIZSGÁLATOK AKTUALIZAL-
JÁK. ABBAN A FOLYAMATBAN, AMELY ENNEK A PROBLEMATIKÁNAK KÜ- 
LÖNBÖZŐ  ASPEKTUSAIVAL FOGLALKOZIK, LÉNYEGESNEK TARTJUK A 
KRISTEVA-FÉLE MEGKÖZELÍTÉST, AKI AZ IRODALMI SZÖVEGET EGY BI-
ZONYOS TÍPUSÚ LINGVISZTIKAI STRUKTÚRAKÉNT ILLETVE SZEMIOTIKAI 
PRAXISKÉNT SZEMLÉLVE AZT A MEGISMERÉSI FOLYAMAT OBJEKTUMA-
NAK TEKINTI. A SZEMIOTIKAI GYAKORLATKÉNT DEFINIALT LINGVISZTI-
KAI STRUKTÚRÁHOZ A TOVÁBBIAKBAN MINT DISKURZUSHOZ VISZONYUL, 
AMELY 'TEKINTVE, HOGY KOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓN ALAPUL, LEÍRHA-
TÓ A STRUKTURÁLIS LINGVISZTIKA SEGÍTSÉGÉVEL. A KOMMUNIKÁCIO 
FELFEDÉSE ÁLTAL A DISKURZUS EGY ADÓ ÉS VEV Ő  („FELADÓ” ÉS „CÍM-
ZETT") KÖZÖTT VÉGBEMENŐ  CSEREFOLYAMAT, ILLETVE A FOLYAMAT 
CSERETÁRGYÁVÁ, EGY JELCSERE OBJEKTUMÁVÁ VÁLIK, TEHÁT VALÓ-
JÁBAN JELENTÉSTERMELÉSI (ÉS KICSERÉLÉSI) FOLYAMATKÉNT SZEMLÉL-
HETŐ . 

AZ IRODALMI SZÖVEG/DISKURZUS MEGKÖZELÍTÉSÉT KRISTEVA EBB ŐL 
A FELVÁZOLT IRÁNYBÓL VÉGZI, ÉS EGY ILYEN „LOGIKA" ÉRVÉNYESÍTÉ- 
SÉVEL JUT EL ALAPVETŐ  KÖVETKEZTETÉSEIIG, AMELYEK SOK SZEM- 
PONTBÓL DÖNTHETNEK ÉS MINDENKÉPPEN MÉLTÓAN NYÚLHATNAK AZ 
IRODALMI SZÖVEG KÉRDÉSEIHEZ. 

thomka beáta 



Bunda béla 

a népmese 
a magyar 
avantgarde 
költészetben 

A XVIII . század végén, a XIX. 
században a magyar szépirodalomra 
— mint általában az európaira —
jelentős hatással volt a népkölté-
szet. A költők verseikkel formai 
és tartalmi szempontból a nép-
dalokat utánozták . A klasszikus 
magyar költők (Petőfi Sándor, 
Tompa Mihály , Arany János) szám-
talan népmesét , népmondát dolgoz-
tak fel. A népies irodalmi irányzat 
részben még a XX . században is 
folytatódik , s a népdalok és bal-
ladák hangján Erdélyi József és 
Sinka István a magyar szegény-
ség, a pásztorok , a puszta életét 
öntik irodalmi formába. 

Századunk második felében mind-
inkább jelentős lesz a pszichológia, 
a fizika , kibernetika , a magas 
szintű  technikai civilizáció . Lénye-
ges társadalmi változások mennek 
végbe, és új társadalmi igények 
születnek . A „paraszt" fogalma 
háttérbe szorul . A társadalomban 
az individuum új utakon keresi a 
helyét, söt ki is kíván válni korábbi 
közösségéből. Gondoljunk csak a 
hippy-csoportokra . A modern ember 
és költői számára a népköltészet 
és a népi kultúra már nem azt az 
élményt nyújtja , mint a XVIII—
XIX. században , J. G. Herder, 
Th. Percy és Vuk Karadži ć  idejében. 
Napjainkban a szépirodalom a 
hagyományos utakon nem köze-
ledhet a népköltészet felé , hiszen 
a nép is taszítja el magától balla-
dáit, meséit , hímzéseit , festett bú-
torait, és a modern civilizáció 
eszközeivel teszi kényelmesebbé 
otthonát . Nem a vásári bábjátékot, 

ladik katalin 

EPPEG A FEKETE KIRÁLY 

— tlgyelj te, nehogy rám lépj! 
A kocsis néz, hunnat beszélnek, s meglátja: ott belészúrt, hogy 

egy csepp vér jöjjön, s abban a pillanatban királyfi lett belőle. Meg-
várta, míg háromig mondja, akkor felült, mert addig feküdt, s mžnd-
járt megismerte a feleségét. Azonnal átölelte a derekát, és egy olyan 
szép aranyhajú gyermeket hozott a világra, hogy a napra lehetett nézni, 
de a gyermekre nem. Akkor az asszony várt egy kicsit, hogy elalud-
janak, mert úgy meg volt dagadva, hogy majd kihasadt. Betoppant 
a fürdőbe, s a két inasa kiemelte onnét, s bétették az ágyba. 

Akkor két korbácsot vett el ő  a két legény, kiszögezték az asszonyt 
és elégették. 

— Ez így jár, hogy a maga hitesét becsülje meg. 

A PARÁZZSÁ VÁLTOZOTT KIRÁLYFI 

Jött az udvarmester. Megragadta, megnyomta a telefont, jöjjön 
ide egy fekete katona, nehogy megharapja vagy megszúrja. 

— Hogy sajnálom én azt a szegény állatot, hogy ilyen sovány! 
Száraz fa volt, jó meleg volt, el is égett hamar, de addig nem 

tudott a lábára állni, csak feküdt. Elégett,  mint  a fa. Tiszta parázzsá 
válott. 

Hát csak repült az a ló, nem ment. Ügy szaladt, hogy repült. б7 z-
szecsapkodta a kezét, és küldött azonnal vizet a f őzéshez. 

— Nincs mit enni, ha nincs leves? 
— A gyermeket nem kell verni, mert beléugrott a macska. 64 



Felébredt a holló a hamu melegétől. Hozott vizet a cs őrében, 
hogy az álom ne lopja meg. 

— Vedd le rólam, testvér, mert rögtön meghalok — mondja a 
másik holló. 

Megszabadította az ujját a hajszáltól, s tekint a vízbe, nincs. Te-
kint a fába, nincs. Tekint a k őbe, nincs. Tekint a napba, ott meglátta 
a harmadik hollót. 

Fölkel a tűz me11 ő1, ír a porba egy leányt nagy varrótűvel. 
—  Szúrja belém, hogy egy csepp vér jöjjön. 

Ki volt az ablak nyitva, hát berepült. A lány kinyúlt, kétfelé tört. 
Megfésülködött és szerelmes lett a hollóba, akinek soha meg nem szá-
radt a szeme. 

— Kár, hogy megfogtál. Kék lánggal szépen égethettük volna egy-
mást — mondta a holló. 

NÉGY FEKETE Ld MöG đTTEM REPt1L 

Fekete szem ű  anyám, enyhítsd szomjadat a sötét szobábul. Eljön 
az este, tüzes hamuba takarlak, ablakodat befalazom, a vakablakba 
ültetlek. Fehér galamb repül, ajtó és ablak nincs rajta. Hétszer meg-
olvasom ujjaimat, összeverem szárnyaimat. Meleg szél fújja a hátamat, 
nézz hátra;  anyám, mit látsz? Négy fekete ló, olyan sovány, hogy fá-
zom t őlük. Vágd le, anyám, a karodat, tedd be a szájamba, hozzád 
akarok repülnž. Szem, száj, orr, fül, hol vagytok? Itt vagyunk a forró 
hamuban. Fehér galamb repül, elviszi örökre az ajtót, ablakot. 

ss 	Ezt énekeltem sötét szobában, anyám halálakor. 

Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Id napot. 
Jó napot. 
— Mi történt legküsebb leányom? 

hanem a televíziót nézi. Természe-
tesen a „volkstümliche " értelmében 
Európában még vannak reliktum-
területek és reliktumközösségek, 
ahol virágzik az „alte" Volkskultur. 
Azonban nem ezek a reliktumok 
jellemzik a fejlődés útját. 

A költők viszonya is meglazult 
a népköltészettel . A népköltészet 
szembekerült a rohamosan fejl ődő  
fizikai teljesítményekkel, az új 
szellemi igényekkel . Még élő  
hordozói (a kitűnő  énekesek, mese-
mondók ) szellemi kincsükkel mind 
kevésbé vonzzák közösségüket, ám-
bár egy új jelenséggel is találko-
zunk , amit a népművészet „új 
reneszánszának" is nevezhetnénk. 
A PROTEST -SONG, a BEAT-zene, 
az UNDERGROUND -zene, az öl-
tözködésben megnyilatkozó saját- 
ságok (PONCHO -viselet , bocskor, 
hosszú haj ), egyes képzőművészeti 
törekvések , mind a népi kultúra 
jegyeit hordozzák, méghozzá tuda-
tosan. Mindez természetesen nem 
valami primitív neofolklorizmus. 
1970 . nyarán Konstanzban és másutt 
Nyugat -Németországban , Svájcban 
a parkokban csendesen üldögél ő  
hippyket láttam , akik drótból kü-
lönböző  dísztárgyakat hajtogattak. 
Unkéntelenül is a XIX—XX. szá- 
zadi vándor szlovák drótosok, a 
balkáni ezüst - és rézműves cigányok 
jutottak eszembe , akik vásárról 
vásárra , faluról falura járva ha-
sonló szótlansággal dolgoztak. 

Természetesen a modern irodalom 
sem tagadhatja meg a népköltészet 
esztétikai és társadalmi értékeit, 
történeti jelentőségét és az etni-
kum tulajdonságait kifejez ő  lé-
nyegét,l de más emberi érzésekkel 
és igényekkel kell megközelítenie, 
mint azt a XIX. század költői tet-
ték. A költők tehetségének és szem-
léletének megfelel ően új viszony 
kell , hogy kialakuljon a műköltészet 
és a mindinkább a könyvekbe 
visszaszoruló népk őltészet között. 
A népköltészet utánzóinak korszaka 
lejárt! 

Mindezt nagyon tanulságosan 
igazolja a mai magyar avantgarde 
irodalom egyik művelőjének, Ladik 
Katalinnak a költészete. Ladik 
Katalin Novi Sadon (magyar TJj-
vidék , német Neusatz ), Jugoszláviá-
ban él . 1942 -ben született. Eddig 
két verseskötete jelent meg (Bal- 
lada az ezüstbiciklir ől , Novi Sad, 
1969 , Elindultak a kis piros bull-
dózerek , Novi Sad , 1971 ). Több verse 
látott azonban napvilágot a HÍD, 
az Ű j Symposion (Novi Sad) folyó-
iratokban . Szerepelt több antoló-
giában . Verseit szerbhorvát , olasz, 
spanyol , szlovák nyelvre is lefor-
dították.г  

Nem célom és feladatom itt köl-
tészetének egészével foglalkozni. 
A FABULA hasábjain csupán arra 
hívom fel a figyelmet , hogy Ladik 
Katalin prózaversek formájában 
népmeséket is ír . Ezek a versek 
azonban semmiféle kapcsolatban nin-
csenek az irodalom hagyományos 
mese- és mondafeldolgozásaival, 
noha címükkel és motívumaikkal 
emlékeztetnek a magyar népme-
sékre (HÁROM KÍVANSAG, A 
HABOM KISMALAC , A PARtíZS-
zSA VÁLTOZOTT KIRÁLYFI, 
A TEVISDISZNO stb.). A címek 
után Ladik Katalinnak nem vala-
milyen elbeszélő  költeménye kö-
vetkezik , hanem valami egészen 
más... 

A lányok sikítottak. Nagy füst volt a konyhában, gyorsan kivette 
füléb ől a ruhát, s mint a pillangó, már le  is  volt vetk őzve. 

Kiállott a kapuba, csípőjére tette a kezét. 
A két halott azon nyomban szurokká változott. 

A KENDERT SZEDEGET 6 LEÁNY 

Azt mondja a második leány: 
— Ha engem venne el feleségül, egy szál kenderbül annyi kenyeret 

sütnék, hogy még nekem is maradna. 
Meghallotta ezt a császár fia. Hozzáfogott kendert szedni, s ott 

énekelt a kenderszеdésen. De nem bírta sokáig. Akkorákat vinnyogott, 
hogy éjszakánként nem bírt aludni t őle sem az anyja, sem ő. Hát gon-
dozni kezdte a ládácskát, nehogy kivilágosodjék a titok. 

— Csak engem el ne árulj, mondjad, álmodban láttad! 
Akkor el őhozatott két cs ődört, amelyik a leghamisabb volt. Az 

egyik cs ődör farka után kötötte az asszonyt, a másikhoz a lányát, az-
tán tžzenkétszer megkerülte a várat velük, hogy dirib-darabba maradoz-
tak el a ló farkátul, ez lett a büntetésük. 

Hát ez szép mese. Olyan, mint a tizenkét tolvaj, az is kétszer 
mosdatódik el. 

AZ ARANYTOJÁS 

A kžrálykisasszony szájában van egy tükör. Aki ezt el tudja lopni, 
lopja csak el. Nyomja be az ablakot, hogy belül maradjon a galamb. 

Kopogtattak az ajtón. 
Aztán jöttek a madarak. 

A HÉT BETYÁR 

HÁROM HOLL6 KÉK .LÁNGGAL ÉGETI EGYMÁST 



A csontból nemsokára szép fehér madár lett, felszállt, s ezt éne-
kelte: 

Anyám megölt, apám megevett, 
Kis testvérem Mariskám 
összeszedte csontocskám, 
Kötötte selyemkend őbe, 
Tette bocfa tövibe, 
Kikelt, kikelt, itt van! itt! 
De szép madár lett belőlem! 

Ezt meghallották, s tettek a fejére egy gyönyör ű  szép kalapot. 

A FURFANGOS KANÁSZ 

Jött haza a Nap. Megrázta magát, magas, sudár, fehér hajú öreg-
asszony lett bel őle. A kis kanász pedig addig ette a szalmát, míg 
megfonta a kötelet. 

— Itt öt láb van, az összesen nyolc. Két disznónak pedig nyolc 
lába van! — felelte a kanász és jóíz űen megette az öregasszonyt. 

Mikor látta, hogy az aranyhajú lány már elkékült, beledobta a kút-
ba, elrejtette a vödröt, fölmászott a fára, és leült a lány helyére. 

AZ OKOS LEÁNY 

Találkozott a fehér fügefával. Valahányszor lenyelt egy fügefát, 
mindig eltűnt egy szarva. Végül olyan gömbölyíi és sima lett a feje, 
amilyen még sose volt. 

FEHÉRLÓF7A 

— Ki vagy? 
— Én magam vagyok. 
— Fújj pogány lelkedb ől egy vasmez ő t, hogy megverekedhessünk. 
— Fújj te a te tiszta lelkedb ől. Ezen a vashídon megverekszünk! 

Ekkor jól megmarkolta, ponrá dörzsölte a két tenyere között, és a porát 
az ég felé fújta. 

AZ ELVARAZSOLT LEANY 

— Ezt a madarat én feleségül veszem. 
Megfogta a madarat — a madár dagasztóteknővé változott. issze-

törte a teknőt — a madár guzsallyá változott. Cisszetörte a guzsalyt 
-- a madár emberré változott. Gyönyörű  feleség lett bel őle! 

— Rázd ki te is a ruhád ujját — mondta a lány. 

A SZORGALMAS LEÁNY TÖRTÉNETE 

Azt vedd el feleségül, akinek a fejéb ől egy légycsapó áll ki, mert 
az jól tud söprögetni. 

Hát így történt. 

A MEDD6 TEHÉN 

Az asszony ráállt a küszöbre és megrázkódott. Kés, villa kiesett 
a kezéb ől. Melléhez kapott, mert érezte, hogy tüzes nagyon. Elfehére- 
dett, mint az istálló. De hiába, addigra már szopták jó erősen. 

— János — kiáltott a házba —, adjál tejet a gyereknek, én ide-
kinn maradok. 

Ladik Katalin nem utánozza, 
nem rímekbe szedi, nem a XVII—
XIX. századi felfogás értelmében 
költi át a népmesét, hanem fel-
oldja annak egészét, lényegét, a 
mese világképét tehetségének — 
a psziché mélységében is áram-
lásokat okozó — választóvizébe. 
Ladik Katalin meséi nem a nép-
költészet valamiféle neofolklorista 
újraformálását jelentik. Egy zenei 
hasonlattat tudom mese-verseit 
jellemezni. Az ESTE A SZÉKE-
LYEKNÉL3  nem idill a Hargita 
hegységből, hanem a népzenei él-
mények új ötvözete, olyan kompo-
zíció, amely Sartók zenei modellje 
és már nem a népdalé. Ilyen termé-
szetűek Ladik Katalin mese-versei 
is. A versek a népköltészet hul-
lámhossza iránt is rendkívül érzé-
keny költői tehetségének a modell-
jei. A nepköltészetet Ladik Katalin 
szervesen belehelyezi pszichikai 
dimenziákkal is kiszélesített költ ői 
horizontjába. Nem a mese való-
ságát, hanem a mese titkát tárja 
elénk. És ez már költészet! 

Ladik Katalin magas költői hő -
fokon megolvasztja a mesék racio-
nális és irracionális világát, hagyo-
mányokat lebontó költői vegyszerei-
vel elemzi a régi anyagot, és 
azután abból újat is bűvöl. Az új 
köntös azonban nemcsak formákat 
takar, lesugárzik róla valami új 
szellem is, amelyben visszatükrö-
ződnek az „archetípusok" nagyszer ű  
képei. Ezeket a képeket azonban 
a versolvasónak vagy a népmese 
útját vizsgáló folkloristának pszi-
chológiai módszerekkel rendezni 
kell, t?. rendezés során különösen 
sok: magyarázni valója lenne a 
pszichoanalitikusnak. 

A fentiekből az is nyilvánvaló, 
hogy Ladik Katalin versei nem 
meseelemek és mesemotívumok szo-
kásos halmazai. Meséi eseménysoro-
zatában kevés a látszólagos össze-
függés. (Talán így volt ez az „ ős-
mesében" is.) Verseinek mondatai, 
szavai, a versek cselekménye vala-
hol a tudat alatt mégis er ősen 
összekapcsolódnak. Mese-verseit 
(és általában egész költészetét) 
valami belső  abszurdnak tűnő  
logikai rend, a tudatalatti művészi 
játéka, a cselekmények rövid, drá-
mai sorozata jellemzi. A klasszikus 
mesealakok mellett (fekete király, 
királyfi, aranyhajú gyermek, 
aranybika) a varrógép, a telefon 
is helyet kap mese-verseiben. 
Mindezekkel a kalandok és szabad 
asszociációk egész sorát tudja né-
hány sorban érzékeltetni. Ugyan-
akkor egy-egy szóval jelzi a nép-
mesék derűjét, örömteli megoldá-
sait is. 

A költőnő  mese-versei emlékez-
tetnek Marc Chagall képeire. 
Ladik Katalin költészetéb ől kiderül, 
hogy nemcsak az a valóság, amit 
érzékelünk, hanem az is, amit el-
képzelünk. A valósághoz hozzátar-
tozik az Ich és az Es elképzelése 
is. A képzelet pedig összerombol-
hatja mindazt, amit fizikai mér ő -
eszközökkel valóságként határozunk 
meg. Ezért lesz Ladik Katalin min-
den verse chagalli kompozíció. 
Mese-versei emlékeztetnek Marc 
Chagall olyan képeire, mint az Én 
és a falu, Rusland, den Eseln und 
den andern, Der Geiger, Mutter-
schaft•. Természetesen a verseivel 
nem utánozza Chagallt. A költ ő  
és a festő  szemléletének, művészi 

A FEHÉR MADÁR 

A MEG NEM SZüLETETT LÁNY 
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A В t7NđS ASSZONY 

Amikor hármat kukorékolt a kakas, és a leped ő  fehér lett, mint 
a hó, az asszony a dereka köré csavarta a kötelet, lába közé kapta a 
lepedő t, és vitte a kakast, vitte, Vitte... 

A VIZHORDO LEÁNY 

A leány fejére tette a kakast, és türelmesen, mint a fényes csillag, 
belenézett a kútba. 

A Н CлLEN ASSZONY 

Az asszony felkötötte a kend őjét, és elment a doktorhoz. A doktor-
nak piros arca volt, hófehér bőre és hosszú, meleg szempillája. Az asz-
szony háromszor köhintett, és beteg lett a doktorba. Az asszonynak 
hosszú meleg kend ője volt, felkötötte testét, és háromszor elment a 
doktorhoz. Amikor vérpiros lett a kend ője, nem ébredt fel többé. 

Igy járt a hű tlen asszony. 

TAVASZI SZÉL VIZET АRASZT 

A töltés messzir ől vöröslött, vérz ő  cérna a tájban. Sárga kutya 
vetette magát bele az éppen lezuhanó, lángoló szalmakazalba. A voní- 
tásra nagy, barna szekerek gyülekeztek az égen. Fekete tócsa jege ro- 
pogott a kerekek alatt. 

AZ EMBER AKI R6PTÉBEN ELKAPTA A MADARAT 

Az ember egy kopár vidéken lakott. Hideg keleti szél fújt azon 
a tájon, a szél csontjáig hatolt az embernek. Ott is tartotta fogva 
egészen tavaszig. De tavasszal elkezdtek recsegni, ropogni a csontjai, 
ki kellett engedje a tavaszi szelet. Kinyitotta hát az ablakot, a szél 
meg neki a folyónak, ott nyargalt a jégtáblák lapockáján. Ott aztán 
addig köhögött, míg meghallották a madarak, és elindultak a hang 
irányába. Mire odaértek, csak néhány fehér csontot találtak a fövenyen. 

Az ember pedig keser űfüvet gy űjtött, tüzet gyújtott a parton, és 
beletette kezét a t űzbe. 

BOSZORK АNYSZOMBAT 

Ahogy a kutya hegyezi a sötétbe mered ő  kerítésléceket, az istálló 
irányából elindul a Hang. Erőtlenül, félénken bújt el ő  a száraz leve-
lekkel bélelt vödör alól. Nem is hang volt az, hanem remegés. A ketté-
szelt dinnye remegése. Azon az estén született meg a Hang. A dinnye 
rémülten rázta ki húsából a fekete magvakat, odacsapta magát a vödör 
falához egyszer, kétszer, de a  Hang  nem akart megsz űnni. A kutyák 
idegesen rágták a kapufélfát, felugráltak a szurkálólécekre, ott ránga-
lddztak, míg a  Hang  hideg kezével elvágta a ruhaszárítókötelet. A fé-
nyes ingek, trikók visítva zuhantak a porba. 

Akkor megsz űnt a varázslat. 
A szárítókötél egyik végét a kéményhez, a másikat a tehén t őgyé-

hez kötötték. 

A TEVISDISZN б  

— Vett, édesapám? 	 . 
— Vettem, fiam. 
Ha vett, vett még egy fehér kakast, egy veres kakast, egy fekete 

kakast. 
Tavasz lett, a disznókat ki kellett hajtsák. 
— Hát ki kürtel? —kérdi a vénember. 
— Körtelek én, csak adja ide, édesapám. 
Fe1ü1 a tevisdisznó a ház tetejire s kürtel. Aztán ráül a fekete 

kakasra, s kihajtja a csordát, s mikor kiértek az erdőbe, becsállódik 
a lapiba, s a kakast megköti. Abban az időben három nap volt egy 
esztendő .  

magatartásának találkozásáról van 
szó. Verseiben az egyik kismalac 
kitágul , és belebújik a többi malac. 
A házak szaladnak a mez őn. A 
hegyről lefelé jön az ördög, és 
három varrógép van alatta. A ló 
feje különválik a testét ől, és 
szegre akasztható . Amint Chagall 
egyik alakja a háztet őn ül és 
hegedül , Ladik Katalin verseiben 
a sündisznó kürtöl a háztet őn, s 
felül a fekete kakasra . A fehér, 
fekete és vörös kakasok éppen 
olyan költői motívumok Ladik 
Katalin verseiben , mint Marc 
Chagall képein . Ladik Katalin a 
színekkel is hasonlóan bánik, mint 
Chagall . Nála a gyík fekete, a hal 
szőke , az alagút vörös. Különösen 
merész képzettársításai hozzák a 
költeszetét Marc Chagall festészeté-
nek közelébe. 

A fentiekkel nem egy költ őnőt 
kívántam bemutatni . Ez nem is 
lehet a FABULA feladata. Inkább 
arra akartam a folkloristák figyel-
mét felhívni , hogy a népköltészet 
lecsapódását és gondolatvilágát 
nemcsak a XVIII—XIX. század 
költőinél kell keresnünk . Meg kell 
látnunk , hogy a népköltészet, a 
népmese pozitív tényező  lehet az 
avantgarde költeszetben is. Err ől 
még az ABSC1IED VIM VILKS-
LEBEN4  szerzőinek sem lett volna 
szabad megfeledkezni. 

* Tanulmányát a göttingeni Fabula 
című  folklórfolyóirat számára írta 
a szerző. Az órás keretében Ladik 
Katalin 'következ ő  mese verseit mu-
tatta be a német olvasónak: A há-
rom kismalac, A papucsszaggató aki- 
rá'lykisasszonyik, A tevisdisznó, A 
kendert szedeget ő  leány, A hét be-
tyár. 

i Amikor azt írom, hogy á népköl-
tészet az etnikai tulajdonságokat is 
kifejezi — arra az id őperiádusra 
gondolok, amikor a népköltészet még 
élő  népköltészet volt. Az etnikai tu-
lajdonságok isallandóan változnak. 
A mCult kulturális jelenségei a MAI 
etnikumra már nem jellemz ők. 

2  Irodalom: BORI IMRE: A jugo-
szláviai magyar irodalom története 
1945 ,után, Hid, 1968. 952. 3. — ICR-
NY0K MIKL0S; Kérdések Ladik 
Katalinhoz, Képes Ifjúság, 1968. I. 
27. — BANYAI JÁNOS: Ezü'stbici'k-
lin .a szürrealizmustól a hv darálóig, 
Híd, 1969. 1287-1289. S. — DANYI 
MAGDOLNA: Ladik Katalin: Bal-
lada az ezüstbicikliről, Új Sympo-
sion, 1970. 60. szám. — UTASI CSA-
BA: Nagy neКivetkőzések árnyéká-
ban, Új Symposion, 1970. 59. szám. 
— SALGО  JUDIT: Bila sam opsed-
nuta mitom b dvopolnom I &i ... 
Intervju sa pesnikinjom Katalin La-
dik, Ina-Elli, 1971. I. 14. 

з  Barták Béla egyik legismertebb 
zongoradarabja. 

4 Absahied vim Volksleben. Unter-
sucli singen des Ludwig-Uhland-Ins-
tituts der Universitát Tubingen im 
A•uftrag der Tübinger Vereinigung 
fur Volkskunde. Herausgegeben von 
Hermann Bausinger, Gottfried Korff, 
Martin Scharfe und Rudolf Sohen-
da, Bd. 27. Tubingen, 1970. L. még: 
R. M. DORSON: American Folklore, 
Chicago, III. 19602  24i  276. 1. 



p a r t i t ú ra 
gyermek —, n ő i vagy vegyeskórusra 
háromszrög 
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farudacskák 
papír 

MAGYAРLÁZAT 

1"Lz énekesck totszés szcrinti rпagasságb аn intonál- 
ја ? a dallamokat.Ehhcz igazódjanak a többicl>, ца 1а- 
mint a kórus is. 

r_atározatlan hangmagrпagasság 

Az c эyvonalrondszcr körižl clhclyozott hangjcgyok 
cziriboli'>usan utalnak a  hangok rпagasságára,mélysé- 
gére. 

С zúsztatva énol_<- с 1пз./glissando/.Fe1:iel � aј  1efclé:\ N /~.. 

I angosan szivni  a  1c.vcgöt/lihcgni./ 

т ^_.~ v 	п  fújni a levog ő t /lihegni/ ~, 

,~ ~ ~ :- - ~ - 	
~ ~.~_ 

~  го1- tatólagos rögtönzés 
‚' ` 

FarudаcskáК'К. .20 cm hosszú, 2 cm vastag sima felü-
i 	lot ž kcménуfa /nagyobb fakanál/, 8-lo pár sziiksé.gcs. 

~1 kórus tagjai kalapálásszerú'en ütögessék? 

Y 	
Papir. 8-lo kórustag iј5 g-vagy csomagolópapirt sz - 

r 	lctekre hasogat,gyorsabban,lassabban totszés szerint. 

/ Egy-agy hangcsoport /motívum/ ismétlése az ütem ku-
rctén belül. 

I' Egy teljos item ismétlése 

Trg. TriangQlі  -- háronszög. 

Etto. Piatto - rztá_nyér 

újvidék 1971 

г  
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taras kermauner 

irodalom és ideológia 
Bevezetőként néhány szót a módszerr ől. — Elemzéseim során nem abból a 
föltéteiezésb ői indulok ki , hogy tudom , mi a művészet . Ez a föltételezés a 

hagyományos irodalomkritikus sajátja, azé , aki az utóbbi ötven év során Szlové-
niában is kifejlődött . 8rjuk körül : az irodalomkritikus fogja a maga mércéjét, 

azaz a művészetről való tudását , és alkalmazza minden tárgyra — irodalmi 
műre, E két világ — a szubjektum és az objektum , a mércék és az alkotás, 

valamely abszolútum és valamely relatívum — szembesítése csak annyiban 
elemzés, amennyiben a nem analitikus cél eléréséhez szükséges : a művésziség 

fokának meghatározásához a tárgyalt (megítélt ) irodalmi alkotásban. Az 
elemzés csak azt mutatja , miben művészi az adott szöveg és miben nem. 

A cél mindig az ítélet (esztétikai ítélet). Az analízis elválasztja a szöveg m űvészi 
természetét a nem m űvészi függelékekt ő l ; e kettő  között felülkerekednek az 

ideológiák. 
Úgy vélem, az ilyen kritika nem reflektált és nem önkritikus. Annak a tudása, 

hogy mi a művészet , tulajdonképpen már alapjaiban eszmei : abból az id őbő l, 
korból dedukált ideológiai mérce, melyben az irodalmi m űvet olvassuk, s 

ennek a kornak az ízlését képviseli , azt az elképzelést , amelyet e kor alakít ki 
önmagáról és a világról , az igényeket , amelyeket támaszt stb . Más kornak — 

korsraknak — mások a mércéi , noha mind az egyik , mind a másik ideológiai 
abszolút érvényességre tart igényt . lppen az ilyenfajta pretenzió mutatja, hogy 
e kritika mennyire nincs tudatában önmaga viszonylagosságának, feltételezett-
ségének , eszmeiségének , hanem valami ideológia fölöttinek — „naturálisnak" — 

tartja magát , olyannak , ami a művészet „természetével " azonos. A kritikus, 
reflektált bírálatnak mindenekel őtt ezt a felismerést kell elfogadnia . Csak ezután 

nyílik szánára más út . Figyelembe kell vennie ugyanis, hogy ítélete eszmei 
álláspontból indul ki, és olyasvalamit identifikál , ami saját meggy őződése 

szerint — és az általános érvény ű  definíció szerint is — nem -eszmei , ideolögián 
kívüli: művészet . A nem reflektált bírálat nem tudja, hogy er őnek erejével 
és ezért sikertelenül — kétféle természetet azonosít , amelynek struktúrája 

különböző : a művészet művésziségét és az ítélet eszmeiségét a m űvészetről. Pedig 
éppen e két természet különböz őségének felismerése teszi lehet ővé a másféle 

hozzáállást . A reflektált bírálat fölteszi a kérdést: vajon nem lesz -e koherens, 
módszertanilag világos, összhatású és hathatós az eljárásom , ha az identifikálás 

fordított sorrendben történik ? Ha azt próbáljuk felfedezni el őször, ami 
hozzáállásommal , föltételezésemmel , kiindulópontommal , mércémmel azonos, 

azaz az esz хneiséget az irodalmi szövegben ? Ha így járunk el, elt űnik a módszertani 
önámítás, két különnem ű  természet téves azanosítása. Én vagyok a RÁCI Ő , 
az irodalmi szövegben azt fedeztem fel, ami természeténél fogva ésszer ű , 

inteliigibilis . Csak miután pontos elemzéssel meghatározzuk az irodalmi m ű  
minden ideológiai elemét , mutatkozik meg, mi maradt , ami nem ideológia, és 

ez volna — megint csak már hagyományos definíciónk szerint — a művészi. 
Vizsgálódásunk természetesen nem nyúlik ilyen messzire . Arra a bizonyos nem 

redukálható és inkommenzurábilis — föltételezett és keresett — maradékra (az 
irodalmi szöveg művészisége ) csak azok után az elvégzett elemzések után kerül- 

hetne sor , amelyek elkülönítik az ideológiai jelleget . Ez hosszadalmas eljárás, 
és még magam sem jutottam a végére. Ennek ellenére azonban annyira már 

megközelítettem , hogy ideiglenes hipotézist á нјtottam fel róla. Hadd vázoljam 
néhány szóban . Az irodalmi mű  művészisége a távollev őség : e föltételezett 

mvésziség távolléte (amely, ha úgy teszik , a szöveg és a világ létének más neve). 
De nem egyszerű , banális távollétről van szó , nem a tényről , hogy sem ez, sem 

más irodalmi alkotás egyáltalán nem rejt magában m űvésziséget, és hogy ezek 
szerint művésziség nincs is. A távollev őség, értelmezésem szerint (a francia 

irodalomtörténész Pierre Macherey elemzésének vonalán , lásd POUR UNE 
THEORIE DE LA PRODUCTION LITTÉRAIRE ) fontos, adott . Mint művészi 
semmi — az irodalmi szöveg központjából — meghatározza a szöveg egészének 

ideológiáját . A szöveg nem közvetlen módon eszmei : nem pusztán az ideológiának 
irodalmi nyelvre , metaforára és az érzékek közvetlenségére való lefordítása, 

Az ideológia egésze — amely , ezt hadd mondjam meg mindjárt az elején, nem 
egy önmagáért való gondolat vagy álláspont , hanem az ideológia rétegeinek 

bonyolult szövevénye , amelyek egymásba fonódnak és viszonyulásaikat pontosan 
meg lehet határozni —, tehát az ideológia egésze e szerint az érzékelhet ő  

távollevőség szerint határozódik meg — ez fejezi ki, kínálja , manifesztálja anélkül, 
hogy fel tudná mutatni (hiszen nem racionálisan meghatározható jelenlev őség). 

A lét távolléte (a feltételezett művésziségé ) a művészi szövegben különös mó- 
don jelenlevő , mindent meghatározó ; a szöveg egyetlen részét sem lehet és nem 

is szabad (természetesen ha m űvészi és nem pusztán eszmei módon akarunk 
olvasni) fölfognunk a szöveg eszmeisége és a szöveg létének távolléte közötti 

viszonyokon kívül . Ez a viszony különleges olvasást kíván — „művészi" olvasást; 
lehetővé teszi , hogy a szövegre mint több rét űre , több értelműre tekintsünk, 

amely nem engedi meg a végs őkig terjedő  racionalizálást ; „titokzatos"; a szöveg- 
nek különleges , művészi természetet ad. Röviden : ha a szövegben a művészit mint 

reаdelkezésre állót , jelenlevőt, adottat és tárgyit akarjuk meghatározni , mindig 
üres marad a kezünk: távollev őnek mutatja magát. Ha a szöveget csupán mint 

újságcikket olvassuk , mint közvetlen beszámolót , amelynek természete szerint 
minél egyértelműbbnek , minél transzparensszerűbbnek kell lennie, újra csak 

üres marad a kezünk . Olvasni úgy kell , hogy a szöveg meghatározott — strukturált 
— legyen a szerint a nagy, intenzív és több értelm ű  üresség szerint, amely 



állandóan eltűnik előlünk, noha szakadatlanul szinte az ujjunk hegyén érezzük; 
úgy érezzük, mint azt a valamit, amit az irodalmi szöveg lényegének nevezünk, 

s amit mindig a szöveg csak azon részeinek struktúrájában állapíthatunk meg, 
amelyek a racionális analízis számára hozzáférhet ők, azaz az ideológiai 

elemek útján. 
Ismételjük meg: a szöveg m űvészisége nem úgy mutatkozik meg, mint valami 

központ, terület, amelyet föl lehet deríteni. Elömlik a szövegen, mert er ő, amely 
strukturálja az egész szöveget, ha úgy tetszik, a szöveg törvénye. A szöveg 

ideológiai szegmentumai nemcsak a saját logikájuk szerint strukturálódnak, azaz 
az ideológia törvényei szerint; e strukturálódásuk természetüknek csak egy része, 

a másik részük a már említett rendkívül er ős, a jelentés minden terén el- 
hatalmasodó, intenzív távollét. Ezért amikor az ideológiát felfedezzük — az 

önmaga előtt is rejtett és önmagát misztifikáló racionalitást 	nemcsak a 
szövegben mutatkozó eszmeiséget fedezzük fel, hanem egyszersmind m űvé-

sziességét is. Tekintettel az ideológia természetére, amely téves, önmagát rejt ő  
tudat, a legidealogikusabb olvasás éppen az volna, amely bed ől a hagyományоs 

bírálat feltételezésének, és a szöveget úgy olvassa, mintha a m űvészi a szövegben 
fellelhető, identifikálható volna mint meghatározott jelenvalóság. Az ilyenfajta 

olvasás úgy olvasná a szöveget mint realitást, mint Igazságot, mint az önmagában 
oszthatatlan életet, mint az önmagát felfed ő  létet, mint közlést, amelyet az olvasó 

— receptorként — csak érzékelhet, ám ha aktív racionalitással nyúlna a szöveghez, 
megsemmisítené, szétszórná, eltávolítaná a szöveg m űvésziségét, e rejtett létét. 
Az ilyenfajta olvasás éppen azért ideológiai, mert ámítja magát, amikor arra 
a feltételezésre támaszkodik, hogy a lét jelenlev ő  és fölkínálkozik (természetesen 

csak a racionalitás fölötti, érzéki-plasztikus, különös tudat formájában). A 
reflektált bírálat kritikus olvasása a saját ideológiai kiindulópontjára reflektált, 
a szövegben levő  ideológiát nem mint lényegeset olvassa (mivel csak az ideológiai 

van jelen, jelenlevőség formájában adott), a szöveg jelenlétét tehát nem úgy 
olvassa, mint a szöveg művésziségét, hanem ezt a jelenlétet —eszmeiséget — 

mint eszmeiséget tárgyalja, racionalizálja, felfedezi rétegez ődését, s ugyan-
akkor a már említett feltételezés perspektívájából is felfedezi,; felfedezi, hogy 

a szöveg művészisége, a művésziség feltételezett jelenléte a távollétben van; 
hogy az egész szöveg — jelenlétének minden szegmentuma — e távollev ő  

művésziség szerint határozódik meg. Ha ezt tekintetbe veszi, a szöveg eszmeiségét 
nemcsak mint a szöveg racionalitásának elleplezését olvassa, hanem — és 

mindenekelőtt — mint a racionalitás meghatározását — strukturáltságát — is 
valami szerint, ami racionálisan megközelíthetetlen (m űvészisége szerint), de 
nem identifikálhatjuk mint ilyent, önmagáért, hanem csak mint e racionalitás 

különleges törvényét. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt a távollétet mégiscsak meg 
lehet pontosan határozni: ha teljesen meghatározott és lemérhet ő  következményei 

vannak (strukturálja a racionalitást), akkor a szöveg e racionálisságának elem- 
zése útján annak irracionálisságára is következtethetünk és — PER NEGA-

TIONEM (mint egy felfedezetlen és örökre elérhetetlen bolygót, amely zavarja 
és meghatározza a többi bolygó pályáját) definiálhatjuk is. 

Az irodalmi mű  művésziségének megállapítására leírt módszert pótmódszerrel 
is kiegészíthetjük, amely kutatásaink eredményét verifikálja. A szociális, törté-

nelmi világban jelentkező  eszmeiségnek az összehasonlításáról van szó azzal az 
eszmeiséggel, amely az irodalomban lelhet ő  fel. Ha a történelmi és az irodalmi 
ideológia struktúráit megfelel ő  pontossággal és módszertanilag tisztán vetjük 

össze, meg kell állapítanunk e két struktúra, ekét szegmentum különböz ő -
ségét. A történelmi ideológia struktúráját nem az említett távollét határozza 

meg, hanem az aktív, történeti gyakorlatában szükségszer űen célokat kutató 
szubjektum totalitása. Erre az ideológiára más törvények érvényesek, tehát más- 

féle struktúra. Minél jobban hasonlít egy szöveg a történelmi ideológiához, 
annál kevésbé művészi, hiszen ily módon kevésbé határozódik meg a már 

említett távollét, a művészi szöveg távollevő  központja — magja — szerint. És 
fordítva. Természetesen a történelmi ideológia sem teljesen a racionalitás 

alárendeltje; ennek az ideológiának is megvan a nem redukálható, inkommen-
zurábilis maradéka: az (önmagát és a világot) totalizáló szubjektum és ennek 

akarata (a hatalom akarása). Ennek az inkommenzurábilisnak a természete 
azonban sokban különbözik az irodalmi szöveg m űvésziségének természetét ől. Az 

első  teljes egészében önmaga jelenlétének megkövetelése. Az akarat lényege 
abban van, hogy érvényesülésre törekszik, mindent önmaga képére alakítana, 

hogy ne vesszen el másban, hogy ne úgy viselkedjen, mint távollevőség. 
Céljának képlete: a szükséglet, hogy minden ЕN legyen. A másik éppen ennek 
az ellenkezője: minden, ami a szövegben jelen van, más, másabb nálánál (önmaga 

távolléte). A jelenlev őség az akaraton túl lev ő  világ szerint határozódik meg; 
az akarat túloldalán pedig az az egyetlen dolog van, amelyet az akarat nem 

érhet el, és amelybe nem költözhet be mint legf őbb törvény (a szubjektivitás 
törvénye); ez pedig az akarat semmije. S éppen az akaratnak ez a (természe- 

tesen mindig távollevő) semmije az irodalmi szöveg művésziségének a léte. 
A reflektált bírálat leírt módszere tehát az irodalmi szöveg ideológiai ele-

meinek analízisével kezdődik. Eddigi kutatásaim során ezeket az elemeket kate- 
góriáknak és struktúráknak neveztem, valamint kategóriák láncolatának. Hogy a tár- 
sadalmi és magánéletben jelentkez ő  — történelmi eszmeiségtől — megkülönböztessem, 

egzisztenciálisnak vagy egzisztenciálisan-eszmeinek jelöltem őket. Az egzisztencia 
és az ideológia között természetesen lényeges a különbség, bár ez a különbség 

az irodalmi-művészi alkotásban specifikus. Ahogyan már megállapítottuk, minden, 
ami az irodalmi-művészi szövegben jelenlevőként adott, az eszmei, egyúttal 

azonban a lét távollétével mint intenzív maggal determinált. Az eszmeinek 
éppen ezt a determináltságát nevezem egzisztenciálisnak. A nyelvi elemek és 

részletek, amelyekb ől a szöveg összetevődik, nemcsak a történelmi ideológia 
közlései, véleményei, tézisei, megállapításai, víziói és látomásszer űségei, szem-

léletei és tényei, hanem mindez a jelenlev őség és a távollev őség viszonyulása 
szerint van felépítve a már említett jelentés-térben. Ez a jelentés-tér —ett ől 
kezdve gondolatmenetünk egész idő  alatt konkrétan a költészetre vonatkozik 
— a verses szövegek egzisztenciája. Ez az egzisztencia — most még inkább 

szűkítsük témánkat, és gondoljunk konkrétan a háború utáni szlovén költészetre 
— mutatja a viszonyt a jelenlev őség, amely — mint ideológia — a szubjektum 74 
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szubjektivitása (a hatalom akarása) és a távollev őség, az ideológia között, amely 
ennek az akaratnak a semmije. Az akarat szubjektivitása az egész világot a maga 

tárgyává akarja változtatni, ezért ideológiai szövegbe s űríti (ezt a világot); de 
mivel ugyanakkor (önmaga) távollétével determinált, a szöveget is — szakadatlanul 

— dezideologizálja: egzisztenciálissá teszi (ezzel kapcsolatban tudatában kell 
lenniink annak, hogy most az egzisztencia fontos és mindent meghatározó 

semmi). Mondjuk: az olyan kategóriák, mint élet, halál, szerelem, természet, 
kétségbeesés, társadalom, ember, félelem, er ő, kockázat, harmónia, szépség, 
lélek, bensőség, öröm, erőszak stb., amelyek nélkül a háború utáni szlovén 

költészetet el sem tudjuk képzelni, ebben a költészetben mint eszmei-egziszten-
ciális kategóriák jelennek meg, és ezért egzisztenciáléknak nevezhetjük őket. 

Nemcsak a társadalomban fellép ő, az irodalmon kívül levő, a széles körű  
ideológiai szerkezetekt ől —ideológiáktól — függ ő  tézisek ezek, hanem pontosan 

meghatározott részek (elemek) az irodalmon, a költészeten, a versen belül: 
minden egyes vers egzisztenciális struktúráján belül. Ha a vers egzisztenciális 
struktúráját mint egészet értelmezzük, amely több mint a verset alkotó részek 

összessége, ha mint törvényt értelmezzük, amely szerint a részek, a köztük lev ő  
kapcsolat és viszony, legf őképpen pedig a részek értelme pontosan meghatá- 

rozódik, akkor ezek a részek, amelyek — mint ahogyan az elmélkedés elején 
láttuk — eszmeiek, mégis teljesen a vers egészétöl függnek, azaz magától 

a verstől és annak egzisztenciális struktúrájától. Ez az egész azonban — s ezt 
újra hangsúlyozni kell — nem a jelenlev ő  részek és elemek összessége (tehát 
pusztán ideológiai), hanem mindannak az összessége, amelyet a vers mint 

művészet konstituái; tehát a jelenlev ő  és távollevő  elemek egésze. Éppen ezért 
az egészet nem szabad tradicionális értelemben mint harmóniát, viszonyt, össz- 
hangot értelmeznünk, hanem mint összeköt ő  súrlódást, mint egzisztenciát, amely 

— távolléténél fogva — nem-összpontosított, értelemmel telített és értelemt ől 
megfosztott; amely ugyan egész (tehát önnön részeinél több), de ez az egész 

fгagmentált, hiszen ami szerint több, mint a saját részei, az a részek jelentését 
kifejező  semmi, ez a semmi pedig végül is csak egyike a két elemnek (hiszen 

a semmi — távollevőség — nem bírhat jelentéssel, egyáltalában nem egzisz- 
tenciális, ha nincs ideológiai jelenlev őség, amelyhez viszonyulna, s amellyel csak 

együtt képez igazi művészi játékot). A vers azon ideológiai elemeit tehát szün-
telenül és azonnal identifikálni lehet, amelyek a történelmi, irodalmon kívüli 

ideológiákkal tartanak rokonságot (e lehet őség a feltétele annak, hogy az irodalmi 
szöveget egyáltalán olvashassuk, érezhessük, ízlelhessük, identifikálhassuk), 

ugyanakkor ez a rokonság csak kezd őpont, kiindulópont, ahonnan magához az 
irodalmi műhöz hatolhatunk, s mint autonómiát érjük el, mint önálló és a világ- 

nak egy sajátosan strukturált szegmentumát; felfedezzük azon elemrészeit, 
amelyek mindenekelőtt az irodalmi szövegt ől függnek és csak másodsorban —
közvetítetten, transzformálva — a szélesebb kör ű  világtól. Egzisztenciálisságuk 

tehát az autonómiájuk. 
De legyünk konkrétabbak, és kíséreljük meg elméleti fejtegetésünket a háború 

utáni szlovén irodalommal összefüggésbe hozni. Am ahhoz, hogy ezt megtehessük, 
néhány szót a szlovén költészet egészének is kell szentelnünk, tehát annak is, 

amelyet hagyományosnak nevezünk. 
A hagyományos szlovén irodalom a jelenlevő  lét feltételezésén alapult. A lét- 

nek ez a jelenléte azonban nem volt tapintható , jelenben megvalósuló jelenlét, 
hanem eljövendő  jelenlevőség. A jelen pusztán csak mint empirikum számított, 

jelentés — a Lét — szerint pedig mint még nem megvilágított, nem feldolgozott, 
tehát — a mélyebb, a szlovén ideológia igazi értelmében — mint nem egzisz- 

tálható volt adott. De a jöv ő, amely a lét volt, nem volt fikció vagy álom, 
tehát nem-lehet őség; ellenkezőleg: az egyetlen realitás a jöv ő  volt, a jelen 

„nem"-je , de mert maga a jelen is az egzisztencia „nem"-je volt , a jövő  ennek a 
„nem"-nek a „nem"-je lett : az értelmi jelenlét és egzisztenciálisság . Mint élő , 
konkrét emberek, csak azért élünk, mert a jöv ő  felé haladunk, mert ezen a 

jövőn alapozódunk. Nélküle nem lehetünk. A jöv ő  azért nem a jelenlét közvetlen 
értelmezésében vett lét, hanem Érték, Ideál, Eszme: elkövetkez ő  jelenlét, lét 
mint cél. A szlovén költészet, amely ezt a struktúrát kifejezi, nem klasszikusan 

metafizikus , hanem bizonyos értelemben metafizika el őtti: a jelenlét még 
csak most jön. 

A szlovén nemzet alapvet ő  struktúráját írtuk le: e nemzeti ideológiáját. Miben 
van tehát a különbség az ilyen — nemzeti, történelmi, szociális — ideológia és 

a szlovén költészet mint m űvészet ideológiája között, amely m űvészetnek 
autonóm struktúrája és ideológiája van? Azt fogjuk mondani: e költészet egzisz-

tenciálisságában. De vajon miben áll egzisztenciálissága? 
A szlovén költészet nem pusztán a közelg ő  jövőnek mint jövőnek a meg-

éneklése volt, hanem egyszersmind mindig e jöv ő  negációja is: a tudat, hogy 
ez a jövő  nem lesz, hogy nincs; tehát a halálról és a semmir ől való tudat: 

a jövő  haláláról és a jövő  semmijéről. Ennek a költészetnek egyik része csupa 
lendület, lelkesedés, optimizmus, a másik része teljes kétségbeesésbe, félelembe, 

tehetetlenségbe, halálélményekbe merül. A halál — mint a hagyományos szlovén 
költészet központi kategoriája - egzisztenciáléja —  mindig a jövő  semmije, 

távolléte. A hagyományos szlovén irodalomban a távollét mint a lét távolléte 
(Prešerntől kezdve ) a jövő  távolléteként (a lehetőség, az érlelődő  és célra 

tömörítő  idő  távolléteként) tárul fel. A jöv őnek ez a távolléte azonban csak a 
csüggedés, a tehetetlenség, a zuhanás, a kétségbeesés egy pillanata és — jelen-
tésbeli struktúrája szerint — csak a jöv ő  negációja: maga a jöv ő  mindig mint 

létérték, mint alap marad meg. A háború utáni szlovén költészet abban külön- 
bözik a hagyományos költészett ől, hogy e költészetben az előző  struktúra 

tematizációja és önexploatációja történt és történik. A jöv ő  már nem alap, a 
kétségbeesés már nem ennek az alapnak a negációja, hanem maga a jöv ő  tárul fel 

halálként: a jövő  mint eljövendő  jelenlét egyáltalán nincs meg már. Csak 
egyetlen jövőnk van, amely szakadatlanul közeledik: a halál, az értelem távolléte; 

a megalapozottság semmije . Alaptalanná , alapnélkülivé , alapokon kívülivé 
válunk és lettünk. 

Ha a társadalom-nemzet és a költészet ideológiai struktúráját összehasonlítjuk, 
ilyen kép tárul elénk. A szlovén történelem egy olyan társadalmi csoportról tesz 

tanúbizonyságot, amely nagy akarattal küzdött az integritásért, és kísérletet 



tett önnön er őinek egyesítésére, megformálására, arra, hogy a világban mint 
történelmi, tehát egyéniség fölötti, a történelmet — azaz saját sorsát —alakító 

szubjektum jelenjék meg. A hatalom akarásának módján érvényesült, vált 
egységessé, de ezt nem ismerte be, hanem másképpen magyarázta: mintha a 
feltételezett létt ől: a jövőtől: az értéktől függően egységesülne. Hogy ne kelljen 

az önmegalapozás kockázatát vállalnia, amely a határtalan és szabad szubjek- 
tivitás aktusa, olyasmin próbált megalapozódni, ami nem ő : a léten, amely 

alatta és fölötte van (mint az Isten vagy mint az Ideálok-Értékek-Eszmék). A 
moralista, az eschatológus, messianisztikus, keresztény, marxista ideológia el- 

takarta az önmegalapozás realitását (a világban való érvényesülés vágyát, amely-
ben a hatalom akarása uralkodik, hatalmuk azonban más népeknek, szubjek- 

tumoknak is van; létre kell tehát hozni a saját szubjektumot, hogy meg lehessen 
gátolni a mások hatalmát és mások objektumából mások fölötti szubjektummá 
alakulni). A hagyományos szlovén költészet felfedte az e léten történ ő  meg- 

alapozódás és az önmegalapozódás közötti efféle viszony ténylegességét; de nem 
e viszony tematizációjával (ezt csak a háború utáni költészet tette meg), hanem 

eschatologikus víziók szakadatlan hajótörésével, a halál betörésével a boldog 
jövő  várásába, a kétségbeesés érvényre juttatásával; s mindezt az egyén 

vonalán. Eközben kialakult a csoport és a egyén dialektikája. A csoport 
az értelem hordozója maradt, az, amely a jöv ővel koordinált és a jövőtől fölszentelt. 

A kétségbeesés nem a csoportban jelentkezett, hanem a csoport egy részecskéjé-
ben: az egyénben. A nemzet konstituálódása szakadatlanul tartott, az egyének 

a célra való tekintettel totalizálódtak — nemzetté, amely érvényesült — és 
a népfelszabadító háború idején, 1941-45 között, végül is mint a nagy történelmi 

tettek akarása, mint történelmi tett és mint acél realizációja érvényesült; az 
egyének e folyamat közepette engedékenyek lettek, s bennük, mint e folya- 

mat részbeni tükröz ődésében, szakadás támadt, amely e folyamat sajátja 
és amely az 1945 utáni években tovább n ő, abban az időben, amikor a 

nemzet lassanként kezdi felfedezni saját függetlenségét a metafizikus és 
transzcendens létt ől, amikor saját fölbomlásának els ő  élményei jelentkeznek: 

megalapozottságának fölbomlása (az Eszmékt ől és Értékektől, az Ideáltól való 
függés), a megállapítás, hogy ezek az Értékek feltételezés, cél voltak, amelynek 
nevében ugyan a nemzet eredményesen totalizálódott, elérte az összetartást, de a 

cél, amikor elérték, elvész, és nem jelentheti többé sem e nemzet garanciáját, 
sem e nemzet hordozóját. A népnek más arculatot kell keresnie: megváltoztatott 

ideológiát, olyant, amely többé nem alapulna az abszolút jöv őn, az eschatoló- 
gián, a messianizmuson, azon a meggy őződésen, hogy ez az ideológia végérvényes 

erkölcsöt, rendet és igazságot hoz ebbe a világba. Ilyen ideológia éppen most, 
1969-ben van kialakulóban, a szlovén nép valamennyi hagyományos képzete 

és föltételezése szétesésének évében. 
Egy ilyen ideológia —még ha új is — kidolgozása nem a költészet feladata, 

noha ez a költészetben teljesen sajátos, különleges módon tükröz ődik: mint 
egzisztenciális világ, ahol már nincs nagy transzcendens cél, amelynek nevében 

egyáltalán élni lehet; tehát többé nem mint a világ megalkotása tükröz ődik, amely 
világnak egyetlen központja van, s amelynek nevében minden értelmet nyer. A 
modern szlovén költészetben — leginkább el őretolt pontjában, az úgynevezett 

reizmusban — számtalan jelentés van; valamennyien egymástól függenek, egy 
kör vonalán mozognak — a játék világában —, nincsen értelmet és célt adó 

központjuk; „relatívak" és együttesen egy autochton, önmagát reprodukáló, azaz 
önmagát változtató rendszert alkotnak. Az egyén és a csoport között nincs már 

különbség-ellentét. Többé nem az egyén az, ahol a hagyományos ideológia 
törései mutatkoznak, többé nem kétségbeesett és szerencsétlen, mert elveszetet-e 

az Értelem irányát, az igazi haladás vektorát, mert magányossá vált, kitaszí- 
tottá a történelemb ől, amely a lét. Most az egyén és a csoport ugyanazon szint 

elemei. A költészet többé nem a csoport hitének és az egyén kétségbeesésének 
megtestesítése; az olyan kategóriák, mint a kétségbeesés, h űtlenség, szerencsétlen- 

ség stb. — ismét a háború utáni fejl ődés határán, a ponton, amelyet a reizmus 
költészetének nevezek — teljesen elt űnnek. Az egzisztencia már nem mint 

szenvedés mutatkozik, hanem általában véve a szenvedés, a bens őség, az 
intimitás horizontján kívül. 

A szlovén költészet e két végletes pontja — a leginkább tradicionális és a 
legmodernebb, a legszentimentálisabban humanista és a reista költészet között 

természetesen hosszú ideig tartó és érdekes, élesen megrajzolt átmenet van. 
A szlovén költészet története egész sor állomást, korszakot, struktúrát ismer, 

amelyek a hagyományos ideológia szétesésér ől tanúskodnak és egyúttal az olyan 
fogalmak önpusztításáról is, mint ember és nemzet, amelyek 1941-1945 között 

jutottak érvényre. Magam legintenzívebben éppen ama költészet struktúrájának 
a feltárásával foglalkoztam, amely err ől a szétesésről és a mai — reista — 

költészetbe való áttérésr ől vall, tehát arról, amely a humanista, hagyományos 
ideológián kívül találta magát. E — rusztikus — pont körülírása azonban a 

beavatatlan olvasó számára bizonyára kevésbé érdekes, mivel a specifikus 
szlovén problematika egyetemessé válásáról van szó (pop-art, op-art, konkrét 
költészet stb.). A szlovén specifikum lényege még mindig a hagyományosban 
van, hiszen amikor azt mondjuk, hogy a modern költészet rusztikus, anti-
humánus, akkor — és ezt meg kell ismételnem — e költészet fejl ődésének 

végletes pontjára gondolunk és nem e költészet produktumainak többségére, 
amilyenek még manapság is keletkeznek. E produktumok többsége még mindig a 

hagyománytól függ, ha másképpen nem, hát a bennük felkínált konfliktusok, 
szorongások és szenvedések által, amelyekkel a hagyományok meg őrzése jár 

ebben a humanista tradíciók iránt oly kevéssé fogékony korban. 
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ferdinand mikiavc 

ószereslolt 
avagy indulás az 
ószeresboltból 

élt egyszer egy ember 
öreg ember 
szíve volt 
infarktust kapott 
a sírján az áll 
itt alant 
fekszik 
egy halott 
akinek fölmondta a 
szolgálatot a 
s 

z 
í 
V 

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  

a sírjánál 
öregasszony álldogált 
és elmesélte 
hogy katona volt 

háborúzott mžndenütt 
ott  is  
a török domb mögött 
ahol a golyó röptében 
szíven találta 
ott ahol 
stradivári száraz gallyakat gyűjtött 
heged ű t 
csinált belőle 
paganininak 
hogy sápadtan mint a halál 
eljátszhassa az 
indulót az ószerest ő l 
öreg 
katona 
hallgatag 
imigyen történt meg vele 

itt alant 
fekszik 
egy halott 
akinek fölmondta a 
szolgálatot a 
s 

z 
í 
v 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

ivo svetina 

júlia májusban 
júlžusban ismertük meg egymást 
amikor azt gondoltam 
lecsuknak 

illat szállt fel belőled 
először csak illat voltál 
hasad izzadságába öltözve 
amely számba ömlött 
megéreztem a tej illatát 
mellbimbóidon 
nekigyürk őzött b őrrel fölhabzsoltalak 
mint a lágytojóst 
kamillával öblítettelek le 

nem vagy sivalkodd 
testű  gumibaba 
rózsaszín lábakkal 
bársonyos háttal 
olyan sokáig lehet veled hálnž 
mintha hárman lennénk 
mintha csak pihenni 
feküdnék rád 

soha nem lesz gyermekünk 
maga a vér vagy ha beléd lépek 
mind a hatvan kiló 
és mindez csak nekem 
mindent egyszerre 
egyszer vagy tízszer 
szemérmünk utolsó színfoltjáig 
mélyen benned 
megrohanom a fehérhegyet 
elmetszem a vörös forrást 
elhelyezem s'zomjúságom 
a lábak különválnak és eljárják 

a termékenység táncát 
hogy azt mondta 
mindent 
a hitért 
a hazáért 
a császárért .  
és tovább gyilkolt 
és még tovább gyilkoltatott 
ott a török domb mögött 
Ott  sok a legényke 
akiket utánuk temettek el 

élt egyszer egy ember 
öreg ember 

гT  a sírján az áll  

fölittam asszonyiságod nyomát 
amely a tükörtől az ágyig nyúlik 
amely a hátunk mögött rejtőzžk 
forogva keresem az elfutó csíp őket 
júlia 
nem érzem már az arcom 
ággyá leszel 
legalább egy kicsit várj 

megszólaltál 
megnyíltál 
megnedvesedtél 
júlža 
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A költeszet — valamint a nyelv 
és kifejezе  útdlsó korrekciója (vi- 
zuális költészet) egyelđre a felületet 
tartotta meg s azt kezeli a kifejezés 
egyetlen lehetséges helyeként. Így 
az ,élet polifóniikus •értelmének egy 
entemiőr-szerű  megjelenítésre .és vi-
zualizált hangra (nyomtatott betűre) 
vezetése s az egységes kontextusba 
való tömörítés ёvѕzázados szizifuszi 
eгđfeszíitései gyümölcsözők voltak. 
Egyetlen fogyatékosságuk jelen p1-
lanatban tisztán technikai kifejezé-
sük kamaraszerűségében, klasszaci-
tásában mutatkozik meg. Emiatt a 
vizuálls költészet nem :tehet eleget 
azoknak a folyamatos •és gyökeres 
változásdknak, melyeket a művészeti 
avantgarde jelen pillanata megkbve-
tel. A vizuális költészet új nyelvet 
adott, nem az olvasás hanem a látás 
nyelvét, ily anódon új problémákat 
tárt fel. Elfogadva a vizuális költé-
szet nyelvét s elvetve mindent, ami 
a ,;tárgy-verset" létrehozó tevékeny-
ségében mindeddig gátolta, a költé-
szetet kreáló művésznek ma tovább 
kell haladnia, hogy elképzeléseit vé-
gig megvalósítsa. 

Bármelyik nyelven, iakár az eddi-
gi kontextusokban tisztán technikai 
kivitelű  vizuális költészet nyelvén 
alkosson is a költő, szemlélésének 
„táхgyától", objektumától való mene-
külés végletébe esik. Elhanyagolja 

O a tárgyat, mint az esztétikai infor-
mációk forrását, melyekről írni 
akar, befogadásuk után más tárgyon 
— objektumon, papírlapon, felületen 
— alkotva „saját" költészetet. Az 
objektumnak e tagadásával tulaj-
donképpen a költészet edukatív és 

(n esztétikal 	funkcióját 	szegényíti, 
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vagyis magát a tárgyat mint az esz-
tёtikаi (költészeti) lnformá е  ók for-
rását . Lásd a A sémát: 

a kö1tC' (alkot б ) 

a m{í mint fizikai tárgy 
(esztétikai informáci бk 

forrása) 

szombathy bólint 

an outline of concrete poetry 
1. 

A = esztéttkai áвfarmáciák forrása 
B = a .költő  érz@kszervéi + lelki 

folyamatok 
C = A MUNKA fizikai folyamatát 

végző  vegtagok 
D = a 'kész mű  

1 st. is the first 
2 nd. is the second 

. 3 rd. is the third 
4 th. is the fourth 

5 th. is the fifth 
6 th. is the sixth 
7 th. is the seventh 
8 th. is the eighth 
9 th. is the ninth 
and 

10 th. is the tenth 

2. 

to be at work 
to shake hands 
to take to heart 
to catch fire 
to set fire to 
to give ear to 
TO SET FIRE TO 

Az esztétikai vnfforxnáciбk az A 
pon4bód a B pont felé indulnak, ahol 
az alkotók érzékszervei befogadják. 
Az asszimilált ёs művien megfor-
mált szellemi fdlyamаtbán eszmevé 
változott esztétikái hnformádiók mű-
ködésьe hozzák a C pontot (végta-, 
gok), melyek a MUNKA fizikai fo-
lyamаtát in tják el s az eszme en-
nek seghфségável a D pontban művé 
változik. 

Minden dplog — fitkaii tárgy — 
ami 'bennünket körülvessz, biтtókaUja 
esztétikai, költői tartalmát, kisu-
gáгozza azt s az alkotót arra ösztön-
rA, hogy lejegyezze őket. De az al-
kotó lejegyzése (assziaтiilált ёs mű-
vёsziieg feldolgozott lejegyzés) köz-
ben e tartalmak kétdimenziós inter-
pretálást kapnak. Az alkotó megf -
gyeiésait és szellem folyaznatalinak 
eredményeit papírra — felületre —
haihnozva megszűnteti a harmadik 
dimenzidfit, menekül tőle. Csal ben-
nünket, amikor azt követeli, hogy 
a kétdianenzi бsat mint háromd'imen-
ziósat éljük át. A költő  hazudik. 

A vi;auál пs költészet hívednek fel 
kell figyelnie z :új művészet téve-
déseire, melyek gondolkodásra kész-
tetnek. A tárgy, a fizikai objektuan 
miaut olyan, nem Hanyagolható el. 
Flzkailag kell jelen lennie .az alko-
tó alkotósálban (versében) s majd di-
menzioaiáltságával, fizikai jelenlété-
vel többet fog monuni a Eénykép-
nél és a filmnél is, többet a közve-
tett interpretálás báa шelyik módjá-
nál. Ezért az alkotónak arra a tárgy-
ra kell „írnia", a:miről iх, ami any-
nyit jelent, hogy a költő  — alkotó 
az, aki felfedezve a fizikai objek-
tum esztétlkai ánfогnr бi á t, magára 
az objektumra jegyzi le őket nyo-
mokat hagyva rajta és ugyanakkor 
gazdagítva belső  költői tartalmak-
kal. Igy vezeti majd az alkotót a 
kö] гtől tartalom belső  feszültségének 
expaлziója az eszme anyaggá vál-
toztatásának tettéig, és ugyanakkor 
az anyagon és az anyagon belül ma-
gának az anyagnak értelmessé téte-
géig mindeni fizikai , kёmlai, mate- 

 

EVERY seven years 
EVERY other day 
EVERY ten minutes 
EVERY now and then 

 

SIGHT — SEEING GAME 

the first person may rise 
and say to the next person: 
»when i was in the city of Atlantic 
I saw a very beautiful church« 
»what .did you see?« 
this person may reply: 
»I saw planty of big ships 
moving along the sea.. 
so the game may go on till 
all have asked and answered a question 

 

PLAY ANOTHER GAME USING THE QUESTION »WHAT HAVE YOU 
SEEN?« 

for this all the division 
C'Un be divided into two groups 
two sides 
one side for the seaside place 
the other 
for the country or mountains 

 

I shall have had 
you will have had 
he she it will have had 
we shall have had 
you will have had 
they will have had 
WHAT SHALL I HAVE HAD? II  
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7. 

eat 
sheep 
feet 
leave 
feel 

it 
ship 
fit 
live 
fill 
till 
lift 
did 
big 
sit 

fell 
tell 
left 
dead 
beg 
set 
then 
send 
lend 
bed 
end 
head 

sat 
than 
sand 
land 
bad 
and 
had 
cat 
ant 
pat 
match 
hat 

hard 
cart 
aunt 
part 
march 
heart 
clerk 
large 
sharp 
calf 
last 
part 

hot 
clock 
lodge 
shop 
cough 
lost 
pot 
tot 
cod 
stock 

port 
taught 
cord 
stork 

 

I wrote this letter 
this letter was written by me 

 

I bought a book that i may read it 
I bought myself 

 

-ic 
-age 
-ion 
-ing 
-tion 
-ssion 
-sun 
-žsm 
-ment 
-ness 
-ship 
-sure 
-ture 
-ate 
- 1у  
-ity 

iii 	-у  

matika•i, kozzniikus és más törvények 
általános elfogadásával és fdlhaszná-
lásával éspedig az шető  vliszony 
célszerűsége szerint. Ily mádon і  ј -
ra „egyes,iil" a fizikai objektum 
„költői tartalma". Mindenféle fenxn-
6116  társadalmi és á1lándásult mű-
veszeti megrögzöttségdk tagadásá-
nak nfivóján a munka és a főldol-
gozás .médüumai tetszés szernntiek. 
Hisz a választás lehetőségének épp 
ez a gazdagsága es önállósága sza-
badíthatja föl ,a kifejezés és munka 
meglévő  teriileteit és fedezheti fel az 
újat, B, B, séma: 

fizikai tárgy 
(esztétikai informáci- 

ók forrása) 

p esztétikai információk 
forrása 

B a költö érzékszervei - 
— mentális folyamat 

Mivel ily mádon a fizikai objek- 
tum (akció, szabadtéri manifesztáció) 
a költőfl alkotás (vers) szintjére 
emelkedik, felmerül a kérdés, nem 
jelenti-e mindez a koncеptuáнs mű-
vészet mozgalmán belül .a már meg-
állapodott бs megfogalmazeit érté-
kek elfogadását. Különösen, ha tud-
juk, hagy a „szuper-avantgarde" 
legújabb kiáltványai szerint a vflzu-
áhs költészet nem konfrontálódhat a 
konceptuális művészettel. De ha fi-
gyelembe vesszük a megállagitást, 
mely szestint a konceptuális művé-
szet tisztán szellemi folyamat, mely 
éppen ezért vizuális alakjában men-
tes minden esztét'kai értékt ől, hisz 
egy tárgyon kívüli (gondolati) „meta-
világba" helyeztetett azzal a szán-
dékkal, hogy az eszmék tiszta elgon-
dolása (a szemlélő  szellemi rekonst-
rukciója áita•l) a materiális forrna 
tulajdonságait vegye fel, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy .az így létre-
jö•tt mű  a fizikai tárgyon túli, saját 
technikai létén is kiviili іmaglnáris 
világba kerül. 

A vizuális költészet alkatója nem 
menekül a fizikai támgytól — .for-
mátál, ellenkezőleg: közeledik hoz-
zá, іmаgбіІ  a tárgyon valásitja meg 
költészetét s e tettel új vizuális esz-
tétikai szituációt teremt, melyben a 
tárgy fizikai jelenléte fizikai, ké-
miai és más tulajdonságaival nem 
csak a vizuális Martalom reálisabb бs 
teljesebb átélését segíti el ő. F'nlí-
tett tulaijdonságaival a néz őnek min-
den érzékszervét aktivizálja, s vizu-
áиa költészeti tartaimin kívül a 
tárgy egyéb tulajdonságai is érzé-
kelhetővé válnak: nedvessége, puha- 
sága, hángzóssága, szaga, íze, h ő- 



mérséklete stb. Így megtestülve, a 
létező  világ álbaláлas femomexwló-
giájában fölvesz minden jelenséget 
és törvényszerűséget szigorúan ra-
gaszkodva esztétikai információinak 
foгrásaihoz. 

Az így megfogalmazott álláspon-
tok arra a megá11apíitásxи  késztet-
nek bennünket, hogy az új vizuális 
költészete+t megtalálhatjuk a hegyek-
ben, a mikroszkóp lencséje alatt, a 
tűzben •és a vízben, a fizikad és ké-
miai kísérletekben, áz utcán és a 
kozmoszlban. S a feldolgozás j mé-
diumainak e apektгumában rejlik az 
egyetlen érintkezési pont a koncep-
tцá'lis művéѕzebtel. Tulajdonképpen 
aгról van szó, hogy a vizuális köl-
tészet átveszi a koлceptцálís művé-
szet edddgi munkaterületeit. A mun-
katerületnek ez az „ónvevése", job-
ban mondva meghádítáaa :tette ii-
hetövé, hogy a közös médium mun-
kafályamatait ásandó integrális fo-
lyamatnak hirdessék. Holott lénye-
gében tekintve mindkét művészet 
zárt, önmálló egészet alkot. Fejl ődé-
süknek , — de kiilönösen a koncep-
tuális művészet fejlödésének —
transzcendentális folyamata is ezt 
bizonyítja. 

A költészet rtöö гténetében számos 
olyan nevet említhetünk, akik nem 
elégedve meg a költészeti tisztán 
szellemi átélésével, egy írj  élmény, 
új peгcipiális lehetösége .után ku-
tattak. Ilyen kutatásokat már 1910-
ben a költői avantgarde-gól szóló el-
ső  elméletek +is  kezdeményeznek, s 
folytatnak 1930-ig. Ezek voltak az 
első  kísérletek, hogy a költészetben 
megszüntessék á tisztán szellemit, s 
amelyek az új szenzibilitás fejl ődé-
sét szorgalmazták. ide sorolhatók 
a futuristák els ő  próbálkozásai, az 
olyan nevek, mint GOVANI, SANG-
VILI, SOFFICI; a dadaistak •és a 
szürrealisták: SCHWITERS, PICA-
BIA, TZARA, BRETON és mások. 
A harmincaé években lanyhulnаk 
ezek a törekvések, de a hatvanas 
években újraélednek. A fejl ődésnek 
ezekhez az éveihez mindenekel őkt 
a NOIGANDRES nevű  ibraziljai cso-
port, valamint EUGEN GIMRIN-
GER, FRANZ MIN, EMILIO ISG-
RO, ADRIANO SPATOLA és más 
költök neve fűződik. A továbbfl első  
гadikálüa lépésre a hetvenes évek ele-
jén kerül ser: a vizuális költők egy 
szűk csoportjának művedben magá-
nak a tömegnek, a fizikai tárgynak 
jelen'létét érezzük. Itt ALAIN ARI-
AS MISSON, SARENCO, PAUL DE 
VREE, JIRI VALOCH s a fiatal ge-
neráció még néhány költöjé гіek leg-
újabb alkotásaira kell gondolnunk 
еlsősorban. 

Másгészt folytatódik 'a pusztán fi-
zikaitól a tisztán szellemi (trgyon 
kívüli) érzékeléshez való menekü-
lés, amii a konceptuális művészetben 
tükröződik, de felfedezhetjiik K an-
diski festői törekvéseibеn is, vala-
mint Malevicsnak a tárgynélküli ér-
zékelés szupeгmációját bizonyító té-
zizeilben és M. DUCHAMP és MAN 
RAY esztétikátlan viszonyításaiban. 
E törekvésekkel lehet összefüggésbe 
hozni YVES KLEIN és MANZONI 
kísérleteit, ROBERT MORRIS tézise-
it az antiformáról. Számos manifesz-
táció, az ARTE Pl VERA, LAND 
ART, STREET WORKS, AIR ART, 
PROCESS ART létezésük fenomeno-
lógiájában a konceptuális művészet 
legújabb törekvései révén 'a művészi 
szemlélés új képét eredményezi, 
amely a fizikai világgal csak a tisz-
tán szellemi koordinátarendszerben, Iv 



а  
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С  

a vizuális költészet el őz-
ménye 

új vizuális költészet 

a konceptuális mnаvészet 
indulásának el őzménye 

tiszta 
tárgyi • 

® = konceptuális müvészet 

1 n futuristák, dadaisták és 
szürrealisták 

2 = gomringer, isgro, spattola 

3  = malevics, kandinszkij 
arte povera, street works, 4- air art 

a néző—eszme reláción érintkezik. 
„Egy koncepció kifejtése annyit 

jelent, mint magát az eszmét emel-
ni a mű  nívójára." Katherine Millet 

Ebben a rövid és világos áttekin-
tésben a fejlődés igen érdekes ösz-
szefüggéseit figyelhetjük meg. Míg a 
költészet egyrészt mint tiszta elkép-
zelés jön létre megszabadulva min-
den anyagiságtól és tárgyiságtól, 
hogy fejlődésének mai pillanatában 
épp ezekben lelje meg er đforrásait, 
addig a konceptuális művészet elin-
dulva a tárgyiságtól fejl ődésének 
mai fokán teljesen eltávolodott t đle 
s végső  műként az eszmét, az el-
gondolást kínálja. 

C 5éma: 
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INFORMATION EN 
IN FORMATION  ÉN 

IMFORMA*IOMEM 

иэиоІiишаоiиІ  
NэиoІiVwao~Іи  

NэN ÍidW~Ö~N1 NэNO 
NэNOІі.frw'Іo~NІ  
atel je DT 20 informiše 

b & d poznanovi ć  

a DT 20 atellier tájékoztatója 

IZLOŽBE 
VIZUELNE POEZIJE 

U rnтlanskoj galeriji STUDIO 
SANTANDREA, kojiu vodi Gian- 
franoo Bellora, tokom novemb- 
ra/decernbra 1971. održana ii iz- 
ložba pod :nazivom PROLETARI- 
SMO E DITTATURA DELLA 
POESIA (Proletarizam i diktatu- 
ra poeaije) na kojoj su prezento-
vali svoja dela Emilio Isgró, Eu-
genio MicCini, Sarenco i Flranco 
Vacoari, Ia februara 1972. izlož;ba 
POESIA VISIVA INTERNAZIO- 
NALE (Internacionalna vizuelrra 
poezija), čiji učesnici su bili Je-
an-Francois Bory, Herman Da- 
men, Paul de Vmee, Jochen Gerz, 
Е . Isgró, Е. Miccini, Main Arias- 
-Missio!n, Sarenco, Jiгi Valoch i 
F. Vacoari. 

EMILIO ISGR đ  

Roden ii 6. X 1937. u Barcello- 
ni (Sicilia). Živi u Milanu. Grup- 
no izlaže о :д  1965, a sarnostalno 
od 1966. godine (deset sarnostal- 
niüh izlažbi). Izvan Italije dzlagao 
ii, .pored ostalog, u Stuttgartu, 
New Yorku, Montevideu. Amster-
damn  i Berlinu. Objavio je knji- 
ge: UOMINI E DONNE, POESIE 
VISIVE (Ljudi i žene, Vizuelne 
pesme, 1965), POESIE VISIVE E 
CANCELLATURE (Vizuelne ipes- 
me i brisanja, 1970), DICHIARO 
DI NON ESSERE EMILIO IS- 
GRđ  (Proglašavam nepostojanje 
Emilia lsgróa, 1971). 1964. godi- 
ne prvi put briše novinske član- 
ke, 1970. briše pirviih 25 tom:ava 
enciklopedije Treccani, 16. IX 
1971. javno briše plakate i novi- 
ne u Beogradu, na Bitefu. Od te- 
orijskih tekstova pominjemo: 
PER UNA TEORIA DEL RO- 
MANZO ELEMENTARE (Za teo- 
rij;u elementarnog romana, Galle- 
ria Apollinaire, Milano 1968), 
MACHIAVELLI, „NAC" 8-9, 
1971, PROLETARISMO E DIT- 
TATURA DELLA POESIA,  stu- 

x i 
	dio  Santandrea, 1971. 

A VIZUÁLIS KÖLTÉSZET 
tUÁLLiTÁSAI 

A milánói STUDIO SAN-
TANDREA képtárban , melyet 
Gianfranco Bellora vezet, 1971 
novemberében és decemberében 
PROLETARISMO E DITTATU-
RA DELLA POESIA (A proleta-
riátus és a költészet diktat(іrája) 
néven rendeztek kiállítást . Emilio 
Isgró, Eugenio Miccini, Sarenko 
és Franco Vaccari mutatta be al-
kotását . Ez év februárjában 
POESIA VISIIVA INTERNAZIO-
NALE (Nemzetközi vizuális köl-
tészet ) elnevezésű  tárlaton Jean-
Francois Bory, Herman Damen, 
Paul de Vree, Jochen Gerz, E. 
Isgró , E. Miccini , Alain Arias-
Misson , Sarenko , Jiri Valoch és 
F. Vaccari vett részt. 

EMILIO ISGRO 

1937 . 10. 6-án született Barcel-
lonában ( Szicília), milánói mű - 
vész. Közös tárlatokon 1965 óta 
állít ki. Első  önálló tárlata 1966-
bar volt , azóta összesen tíz. 
Olaszországon kívül többek kö-
zött Stuttgartban , New York-ban, 
Montevideoban , Amsterdamban és 
Berlinben állított ki. Könyvei: 
UOMINI E DONNE , POESIE VI-
SIVE (Emberek és nők , vizuális 
versek ) 1965; POESIE VISIVE E 
CANCELLATURE (Vizuális ver-
sek és törlések) 1970 ; DICHIARO 
DI NON ESSERE EMILIO ISG-
Rb (Kikiáltom Emilio Isgró nem-
létezését) 1971. Újságcikkek tör-
lését első  ízben 1964 -ben végzi. 
1970 -ben a Treccani enciklopédia 
első  25 könyvét törli ki, 1971. 
9. 16-án pedig nyilvánosan is pla-
kátokat és újságokat töröl a belg-
rádi BITEFen . Említésre érdemes 
elméleti munkái : PER UNA TE-
ORIA DEL ROMANZO ELEMEN-
TARE (Az elementáris regény el-
méletéhez, Apollinaire Képtár, 
Milánó, 1968); MACHIAVELLI, 
NAC 8-9 , 1971 ; PROLETARIS-
MO E DITTATURA DELLA PO-
ESIA , Studio Santandrea 1971. 



j.f. bory 

sarenco 

EUGENZO MICCINI 

Roden ii 1925. u FFirenci, gde 
i dasnas živi. aVa grupnim izložba- 
ma učestиuje ad 1966 (Firenze, 
Brescia, Fiumaibo,  Montevideo,  
Milano, Tokio, Rotterdam, Ams-
terdam, Stuttgart). Samostalne iz- 
1ožbe: Palermo, 1968. i Brescia, 
1971. Jedan  ii  od osnivača grupe 
70. Ureduje bilten- časopis TECH- 
NE  i vidi iзtoimeni centar u Fi- 
renci. Izmedu ostalih iobjavio  ii  
knjige: DEFINIZIONE DI VIO- 
LENZA (Definicija nasilja, 1969), 
ARCHIVO DELLA POESIA VI- 
SIVA (antologia), POESIE EST 
VIOLENCE, Agentzia, ,Paris, 1971; 
REBUS , Techne (1970), POESIE 
OGGETTO (Pesme predmet, Col- 
lezlione Tuilia Denza, Brescia 
1971). Realizovao  ii  filmove: VO- 
LERA NEL '70, 16 mm, PROS- 
SIMAMENTE, 16 mm — 12'; SA- 
BOTATORI, 16  nirn — 25', LU- 
NA PARK. Pozorište: POESIA E 
NO, POEMA SINERGICO, sU- 
PERFICIALE (1970). Teorijskl 
tekstovi: LA POESIA VI3IVA E 
IL PRESENTE-FUTURO (Vizuel- 
na poezija i sadašnjost-budu ćnost, 
sa Michele Perfettijem, Techne, 
1971). 

SARENCO 

Roden  ii 1945. u Vobarnu (Bre- 
зггС). Živi  ii  iUlilar.0 sul Gard-a. 
15'3  počinje da se bavi vizuel- 
no-poets лim istraživaujini  19 ti8. 
5adine zasniva lzdanja Al1IODU- 
L.O, lfli..".: osniva grupu A.^odu=o- 
-aг t, sa Miccinijem o,gani.u це  in-  
lcrnacíonalnu izložbu ,,La рoe~ia 
dc?gli anni 70", zatim prvd inter- 
nacionalnu izložbu anti:latoli čküa 
zidnih xlakata; 1970:  osriiva "Gal- 
L.ria Amodulo", Brescia; 197 1 : 
pokreće (sa P. de Vreem) i иso- 
pis „LOTTA POETICA". 1i .Э  gru- 
pr.im izložbama u čestvu,ie  cd 
1965. godine. Samostaцlo izlнže 
cd  1966. Osim u italijanskim gra- 
dovima izlagao  ii u Parizu, Nici, 
La  lad,  Montevideu, Madridu, 
Tokiju, Rotterdamu, Amsterda- 
mu, Stuttgartu, Novom Sadu. 
Beogradu, Bernu, Nürnbergu, Jih- 
lavi itd. Dosad  ii  objavio niz 
publikacija i knjiga: „prossima- 
mente", 1968-69; „gonfiable", 
agentzia, Pariz, 1966; „political- 
-art", 1970; „interno floreale", 
1970; , ;black and white", 1970; 
„poesia е  cosl sia", amadulo, 
1971. Zvučne pesme, film, pozo- 
rište: PAPA ZUM, 1969; THE 

. WOMAN'S AMODULO-ART 
DAY, 1969; MEIN GOTT — NE- 
IN GOTT, 1969 (režija C. Vetto- 
si); FUTURBALLA, 1969; 1970: 
KEIN GOTT; BISTURI POEM; 
TEATRO PUBBLICO; POLITI-. 
CAL POEMS, 40' (1968-1970). 25. 
II 1972. Sarenco ii  otvorio sa- 
mostalnu izložbu vizuelne poezije 
u amsterdamskom Stedelijk Mu- 
seumu. Izložba trail do 29. III 
0. g. 

FRANCO VACCARI 

Roden ii 18. VI 1963. u Mode- 
ni, gde i danas živi. Na grupnim 
izložbama vizuelne poezije u čest- 
vuje od 1966, a samostalno izla- 
že od 1967 (sedam samostalnih 
izložbi). Osinz u Italiji izlagao  ii  
I u Oxfordu, Stuttgartu, Beogra- 

EUGENIO MICCINI 

1925-ben született Firenzében, 
ma is ott él . Csoportos kiállítá-
sokon (Firenze, Brescia, Fiumal-
bo, Montevideo , Milano, Tokio, 
Rotterdam , Amsterdam , Stutt-
gart) 1966 óta vesz részt . đnálló 
kiállítása 1968-ban volt Palermó-
ban és 1971 -ben Bresciában. A 70 
nevű  csoport egyik alapítója, a 
Techne c . folyóirat-közlöny szer-
kesztője és az azonos nevű  firen-
zei központ vezetője . Fontosabb 
könyvei: DEFINIZIONE DI VIO-
LENZA (Az erőszak definíciója) 
1969 ; ARCHIVIO DELLA POE-
SIA VISIVA (antológia), POESIA 
EST VIOLENCE , Agentzia, Pa-
ris 1971 ; REBUS , Techne, 1970; 
POESIE OGGETTO (Tárgykölté-
szet), Collezione Tullia Denza, 
Brescia 1971 . Filmjei: VOLERA 
NEL 70, 16 mm; PROSSIMA-
MENTE , 16 mm — 12 '; SABOTA-
TORI, 16 mm — 25'; LUNA 
PARK . Színművei : POESIA E 
NO, POEMA SINERGICO, SU-
PERFICIALE , 1970. Elméleti 
munkái : LA POESIA VISIVA E 
IL PRESENTE -FUTURO (A vi-
zuális költészet és a jelen -jövő), 
Michel Perfettivel közösen, Tech-
ne, 1971. 

SARENCO 

1945 -ben született Vobarnóban 
(Brescia). Milano sul Gardában 
él. Vizuális kutatásokkal 1963-ban 
kezdett foglalkozni . 1968-ban 
megalapítja az AMODULO kiad-
ványokat, egy évvel később pe-
dig az Amodulo -art nevű  csopor-
tot. Miccinivel karöltve megszer-
vezi a La poesia degli ami 70 
c. nemzetközi kiállítást és az an-
tikatolikus falplakátok els ő  nem-
zetközi kiállítását . 1970 -ben Bres-
ciában létrehozza az Amodulo 
képtárat , 1971 -ben pedig Paul de 
Vreevel LOTTA POETICA elm-
mel folyóiratot indít . Kollektív 
tárlatokon . 1965 óta van jelen, 
önállб  tárlatokat viszont 1966 óta 
rendez . Olaszországon kívül Pá-
rizsban, Nizzában , La Platóban, 
Montevideóban , Madridban, To-
kióban , Rotterdamban , Amster-
damban, Stuttgartban, Űjvidéken, 
Belgrádban , Bernben , Nürnberg-
ben és Jihlavában állított ki. 
Több kiadvány és könyv szerz ő -
je: „prossimamente" 1968-69; 
„gonflable ", agentzia , Paris 1969; 
„political -art" 1970 ; „interno flo-
reale" 1970; „black and white" 
1970 ; „poesia e cosi sia", amodu-
lo 1971 . Fifikus versek , filmek 
és színművek : PAPA ZUM 1969; 
THE WOMANS AMODULO-ART 
DAY 1969 ; MEIN GOTT — NEIN 
GOTT 1969 (C. Vettosi rendezésé-
ben); FUTURBALLA 1969-70; 
KEIN GOTT ; BISTURI POEM; 
TEATRO PUBLICO ; POLITICAL 
POEMS , 40', 1968-70 . 1972. 2. 
25-én nyílt meg Sarenco önálló 
tárlata az amszterdami Stedelijk 
Múzeumban . Március 29-ig te-
kinthető  meg. 

FRANCO VACCARI 

1936. 6 . 18-án született Mode-
nában , ma is ott él . A vizuális 
költészet csoportkiállításain 1966 
óta vesz részt , első  önálló kiál-
lítása 1967 -ben volt (eddig össze-
sen hét). Olaszországon kívül Ox-
fordban , Stuttgartban , Belgrád- xu 
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du, Avignonu, Brnu, Montevideu, 
Buenos Airesu ltd. Dosad ii ob- 
jaиio knjige: POPESIE, vizuelna 
poezija (1965), LE TRACCE (tra- 
govi, knjiga fotografija i nađene 
poezije, 1966), ENTROPICO, vi- 
zue'1na poezija ( 1966), ATEST, 
a-poezija, tautološka poezija 
(1968), STRIP-STREET, nađena 
poezija, agentzia, paris (1969), 
s.nimio filmove: CALEIDOSCO- 
PIO, 5' (1967); LA PLACENTA 
AZZURA 8 mm — 10'; NE' SOT-
TERRANEI, 16 тт  — 15' ( 1968); 
VENTOSCOPIO, 8 mm — 10' 
(1969); CANI -{- CIELO (psi+ne-
bo), 8 mm — 12'. Pozorište: LA 
CATTURA DEL VENTO, 24 sata 
non stop teatra, varese ( 1968), 
MASCHERE, varese ( 1969). 

JEAN - FRANCOIS BORY 

Roden je 1938. u Parizu. Sa J. 
Blaineom osniva 1966. časopis 
APPROCHES. 1968. •objavljuje u 
New Yorku antologiju ONCE 
AGAIN. Direktor je časopisá 
L'HUMIDITÉ. Između ostalih ob-
javio je knjige: BIENTOT, 1967; 
LOGORINTHE; HEIGHT TEXTS 
+ONE, 1967; POST-SCRIPTUM, 
1970. 

HERMAN DAMEN 

Roden je 1945. u Wehlu, Gid. 
Zivi u Utrechtu. Osniva č  ii  са- 
sopisa za verbalni plasticizam 
AH. U izdanju Amodulo, kolek- 
cija „poesia sonora", 1971. godi- 
ne izalla mu ii knjiga „verbo- 
sonies", 40' (1967-1970). 

PAUL DE VREE 

Roden ii 1909. u Antwerpenu. 
Saurednik ii časapisa LOTTA 
POETICA. U izdanju Amodulo 
objavio je knjige: „CONTESTI- 
CAL MILL", POЁZIEN", „AU- 
DIOVISUELE GEDICHTEN", 40' 
(1963-1970). 

JOCHEN GERZ 

Roden ii 1940. godine u Pari- 
zu. Saizdava č  ed'icija Agentzia. 
Učestvoиao na mnogim izložbama 
vizuelne poezije. U izdanju 
Agentzia objavio njige: PYRA- 
MIDE, ATTENTION L'ART COR- 
ROMPT, PLAY-TEXTS, REP- 
LAY, zatim RESURRECTION, U 
izdanju Amodulo, ANNONCEN- 
TEIL. ARBEITEN AUF/MIT PA- 
PIER, Luchterhand, Neuwied, 
1971. i , ;recto verso", techne, 1971. 

ALAIN ARIAS- 
-MISSSON 

Roden 1936. u Brüsselu. Đsnivač  
časopisa SPUSA. Clan lire re- 
dakcije časopisa LOTTA  POE-
TICA.  Pored ostalog objavio je: 
PAYSAGE HUMAIN EN DÉ- 
COMPOSITION, Box poem, 1969. 
1971. godine izlagao je na grup- 
nim izlolbama: „spatialisme/con- 
crete poetry", Tokio i. „couleur, 

xl" son, transparence", Briissel. 

ban, Avignonban , Brnoban, Mon-
tevideóban , Buenos Airesben á1-
lított ki . Megjelent könyvei: PO-
PESIE , vizuális versek 1965; LE 
TRACCE (nyomok , fényképek és 
talált költemények gyűjteménye) 
1966 ; ENTROPICO , vizuális ver-
sk 1966 ; ATEST, tautológiai köl-
tészet 1968 ; STRIP - STREET, ta-
lált költemények , agenzia, Paris 
1969. Filmjei : CALEIDOSCOPIO, 
5', 1967 ; LA PLACENTA AZZU-
RA 8 mm — 10'; NEI SOTTER-
RANEI , 16 mm —15'; 1968; VEN-
TOSCOPIO , 8 mm — 10'; 1969; 
CANI + CIELO (ebek + égbolt) 
8 mm — 12'. Színművei: LA 
CATTURA DEL VENTO, 24 órás 
non-stop színház, varese 1968; 
MASCHERE , varese 1969. 

JEAN - FRANCOIS BORY 
1938 -ban született Párizsban. 

1966 -ban J . Blainnal megalapítja 
az APPROCHES c. folyóiratot. 
ONCE AGAIN címmel 1968-ban 
New York -ban antológiája jele-
nik meg. A 1'Humidité c. folyó-
irat igazgatója . Fontosabb köny-
vei: BIENTOT 1967; LOGO-
RINTHE ; HEIGHT TEXTS + 
ONE 1967; ,POST- SCRIPTUM 
1970. 

HERMAN DAMEN 

1945-ben született Wehlben, 
Gid. Utrechtben él. Az AH nevű, 
verbális plaszticizmussal foglal-
kozó folyóirat alapítója . Az Amo-
dulo kiadványok poesia sonora" 
gyűjteményében 1971 -ben verbo-
sonies címmel könyve jelent meg 
(40', 1967-70). 

PAUL DE VREE 

1909 -ben született Antwerpen-
ben. A Lotta Poetica c. folyóirat 
társszerkeszt ője . Az Amodulo ki-
adásában megjelent könyvei: 
CONTESTICAL MILL, PO1;ZI-
EN, AUDIOVISUALE GEDICH-
TEN, 40 ', 1963-70. 

JOCHEN GERZ 

1940 -ben született Párizsban. 
Az Agentzia társkiadója . A vizu-
ális költészet több tárlatán vett 
részt . Az Agentzia kiadásában 
megjelent könyvei : PYRAMIDE, 
ATTENTION L'ART COR-
ROMPT, PLAY-TEXTS, REP-
LAY. Az Amodulo kiadásában 
ANNONCENTEIL . ARBEITEN 
AUF/MIT PAPIER címmel jelent 
meg könyve , Nenwied 1971 és 
„recto verso ', techne 1971. 

ALAIN ARIAS - MISSON 

1936-ban született Brüsszelben. 
A Spusa című  folyóirat alapítója 
és a Lotta poetica szélesebb szer-
kesztőségének a tagja . Megjelent 
művei: PAYSAGE HUMAIN EN 
DÉCOMPOSITION, Box poem 
1969. 1971 -ben ezeken a csopor-
tos kiállításokon szerepelt: „spa-
tialisme/concrete poetry", Tokio 
és „couleur , son, transparence", 
Brüsszel. 
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estremamente  
delicata per it vostro  

bum n senso e per 
it vostro equilibrio  

michete pertetti 

PAUL DE VREE (Belgija) 
4. IV - 2. V 1972. 

EMILIO ISGRО  (Italija) 
5.V-31.V1972 

EUGENIO MICCINI (Italija) 
2. VI - 3. VII 1972. 

FRANCO VA 31. V  I (Italija) 

 MANDRAKE  IN VII - 31. VII 1972. 
HERMAN DAMEN (Нolandija)' 

4. VIII - 2. IX 1972. 
ALAIN ARIAS 	N IX -2.  

8. IX 2. X 1972. !ONDO  AL MARE {Belgija)  
DIRI VALOCH (ČSSR) 

6. X - 31. X 1972. 
JEAN-FRANCIOS BORY 

(Fran.) 3. XI - 4. XII 1972. 
JOCHEN GERZ (Francuska) 

XII 1972. - 3. I 1973. 
DIRI H. KOCMAN (ČSSR) 
10. I - 7. II 1973. 

DIRI VALOCH 

Roden ii 1946. u Brnu, gde i 
danas živli. С 1ат  ii  šire reda'kcije 
časqpisa LOTTA POETICA. Do- 
sad  ii  :dbjavi,o niz knjiga vizu- 
elne poezije: HLAS, 1967, HOM- 
MAGE TO VIETNAM, 1967, NI- 
NE OPTICAL POEMS, 1968, OP- 
TICAL BOOK, Amodulo,  UN-
LUCKY  NUMBER, Bnmo, 1969, 
UNCOR.R.ECT POEM FOR  KEN-
RI  CHOPIN, 1969, „unlacky 
number", 13 minipoems, Brno, 
1971 i učestvovao na ,brojnim in- 
ternaciónalnim izložbama. 

MICHELE PERFETTI 

Roden ii u Bitontu 1931. Živi 
u Tarantu. Č1án ii  GRUPE 70, 
GRUPE TECHNE, GRUPE LOT- 
TA POETICA. Organizuje I u če- 
stvuje na skupovima i debatama 
aktnzelnih avangardmih pakreta 
u Ital'iji i vnostranstvu. Sudeluje 
na mnogiim iTložbamá eksperđ- 
mentalne poezije (Taranto, Napo- 
liy Roma, Mi1ano, Firenze, Anfo, 
Bologna, Fiumalbo, Birescia, Pa- 
riz, Münster, Amsterdam,  Ant-
werpen, Bruxelles, Avignone, 
Madrid, Beograd, Ljubljana, No- 
vi Sad, Nürnberg, London, Mon- 
tevideo, Buenos Aires, Tdkio, La 
Plata itd. Objavio  ii:...  000-1-1 
(vizuelna poeaija), Taranto 1967, 
SIAMO UOMINI O CONSUMA- 
TORI? (vizuelna poezija),  Bolo-
gna 1968, POINT POEME, Agent- 
zia, Paris 1969, PONCTUA(C)- 
TIÓN ;(poeuna affisches), Tarino, 
Geiger 1970, VIRUS (puma),  
Brescia, Amodulo 1971, L'UOMO 
E CARNE, Techne, Firenze 1971, 
PLASTIC sITY (pry vizuelni  ro-
man),  OMI, Taranto, 1971. Dela 
su mu publdkovana u nizu i,tali- 
janskih i 'internacionalnih ,anto- 
logija vizuelne !poezije. Eksperi- 
mentiše na ,padručju audiopoezmje 
i kinoipoezije. 

STEDELIJK MUSEUM 

Iz Amsterdama iposlao nam  ii  
komipletan program samostalnih 
izložbi jedanaestorice vizuelnih 
pesnika. Prvi izlagač  je SAREN- 
CO (25. II - 29. III 1972) koji 
ii ujedno i zvanični organdzataor 
svih izložbi. S1ede: 

JIRI VALOCH 

1946-ban született Brnóban, ott 
él. A Lotta poetica szélesebb 
szerkesztőségének tagja. Eddig 
megjelent vizuális verseskötetei: 
HLAS 1967 ; HOMMAGE TO VI-
ETNAM 1967 ; NINE OPTICAL 
POEMS 1968; OPTICAL BOOK, 
Amodulo ; UNLUCKY NUMBER, 
Brno 1969 ; UNCORRECT POEM 
FOR HENRI CHOPIN 1969; UN-
LUCKY NUMBER , 13 minipoems, 
Brno 1971 . Számos nemzetközi 
tárlaton vett részt. 

MICHELE PERFETTI 

Bitonban született 1931-ben. 
Tarantóban él. A 70, TECHNE 
és LOTTA POETICA csoportok 
tagja. Szervező, az időszerű  
avantgarde mozgahnak találko-
zóinak állandó részvevője. A kí-
sérleti költészet számos kiállitá-
sán vett részt (Taranto , Nápoly, 
Róma, Milano, Firenze , Anfo, Bo-
logna, Fiumalbo, Brescia , Párizs, 
Munster , Amsterdam , Antwerpen, 
Brüsszel , Avignon , Madrid, Belg-
rád, Ljubljana, Íljvidék, Nürn-
berg , London , Montevideo, Bue-
nos Aires ,  Toldi,  La Plata stb.). 
Megjelent művei : ... 000+1 (vi-
zuális költészet ), Taranto 1967; 
sIAMO UOMINI O CONSUMA-
TORI? (vizuális költészet), Bo-
logna 1968 ; POINT POEME, 
Agenzia, Paris 1969 ; PONCTUA-
(C)TION (poema affishes ), Tori-
no, Geiger 1970 ; VIRUS (poéma), 
Brescia , Amodulo 1971 ; L'UOMO 
E CARNE, Teckne , Firenze 1971; 
PLASTIC CITY (az első  vizuá-
lis regény), OMI, Taranto 1971. 
Alkotásai több olaszországi és 
nemzetközi antológiában szere-
pelnek . Audioköltészeti és kino-
költészeti kísérletekkel foglalko-
zik. 

Az amsterdami 
STEDELIJK MŰZEUMtóI 
megkaptuk tizenegy vizuális köl-
tő  önálló tárlatának teljes mű -
sorát. 

Az első  kiállító SARENCO, aki 
a kiállitások hivatalos szervez ője 
is. 

A kiállítások sorrendje: 

Paul de Vree (Belgium) 
1972. 4. 4.-5. 2. 

Emilio Isgró (Olaszország) 
1972. 5. 5-5. 31. 

Eugenio Miccini (Olaszország) 
1972. 6. 2.-7. 3. 

Franco Vaccari (Olaszország) 
1972. 7. 7.-7. 31. 

Herman Damen (Hollandia) 
1972. 8. 4.-9. 2. 

Alain Arias -Misson (Belgium) 
1972. 9. 8.-10. 2. 

Jiri Valoch (Csehszlovákia) 
1972. 10. 6.-10. 31. 

Jean -Francois Bory (Francia- 
ország) 1972 . 9. 3.-12. 4. 

Jochen Gerz (Franciaország) 
1972. 12. 8.-1973. 1. 3. 

Jiri H. Kocman (Csehszlovákia) 
1973. 1. 10.-2. 7. xrv 
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klaus groh 

Izložbe će zatim biti prenesene 
u New York — MUSEUM OF 
MODERN ART, Pariz — MUS>E 
D'ART ,DE LA VILLE DE PA-
RIS, Bern — KUNSTHALLE, 
Cürich — KUNSTHAUS, •StoĐk-
holm — MODERNA MUSKF,T, 
Krefeid — MUSEUM HAUS 
LANCE. 

IF I HAD A MIND ... 
AKTUELLE KUNST IN 
OSTEUROPA 

Naslovi su knji:g.a koj e ii kom- 
ponovao i. uredio KLAUS GROH, 
a i!zdao M. DUMONT SCHAU- 
BERG !iz Kö1na ii kolekciji DU-
MONT  AKTUELL. 

Umetnik, ;publicista i galerista 
KLAUS GROH ;rođen  ii 1936. и  
Neiessu. 2ivi u Old•enburgu, gde 
ii 1967. godine asnováo  Galeri-
if Groh, 1968. prvu AgencGiJu za 
posredovanje konceptualne u- 
metnosti, .a 1969. Art ageny, 01- 
denburg. Pored akeide, đzložbi i 
projekata koj9 ii reallizovao u 
Parizu, Kö1nu, Diisseldarfiu (1969), 
New Yorku, Göttingenu, Anconi, 
Breši (Brescia), Aalstu (1970), 
Ha¢nburgu, Веси , salzburgu, Be- 
indersheiтnu, Brnu, Pragu, Lau- 
sanni, Puerto Ricu, Baselu, Ams- 
terdamu, Zagrebu, Capenhagenu, 
Buenos Airesu, Lb•izzi, Liegeu 
(1971), objavio ii knjige: CRFiT):O 
(1969), VORSICH , (1970), TRY! 
(1971), publikovao svoja ostvare- 
nja u edicijama:,,ALMANAcI  
ILI", Göttingen (1969), „Р . C. A.", 
Köln (1971), „CONCEPT-ART", 
Novoil (1971), „CEDIC-MAIL- 
-ART", Paris (1971), „AKTIONS- 
RAUM I ODER 57 BLINDEN- 
HUNDE", Miinchen (1971), „BLO- 
KNOOT 6", Utrecht (1971) i .а- 
rađiva•о  u časopisi,ma: CATA- 
LYsT", London; , ;OVUM KO", 
Montevideo; „AMENOPHIS", 
Briissel; „AVALANCHE", New 
York; „PAGES", London; „PFIR- 
SICH", Graz. 

Knji.ga IF I HAD A MIND . . . 
(1971) sadrтг  koncepte, proje.kte 
i akcije 64 umetnika iz Belgije, 
D.a.nske, Italije, sAD, Eng2eske, 
Francuske, Holandije, Švajcar- 
ske, Nemačke, Austrije, Poijske i 
Č°ehoslоvačke, Grohov predgovor, 
bibgrafske ipodatke o autorima i 
bibliografijd (knjige katalozi, 
članci u őasopisima 1966-1970) 0 
concept i  project-artu. 

U drugoj knj.izi, AKTUELLE 
KUNST IN OSTEUROPA (1972), 
obj:avljeni su projekti, koncepti i 
akcije 75 umetnika-pojedinaca i 
tri g.rupe iz Čehosiovačke, Jugo- 
slávije, Mađarske, Poljske, Runnu-
fe i Sovjetskog Saveza, uvodna 
informacija  0 knjizi K. Groha, 
tekstovi Josefa Kroutvora, Stano 
Filka, Gabora Attalaija, biograf- 
ski podaci 0 autorima i bibl:iogra- 
fija (knjige, !katalozi, članci u ča- 
sopisima i  listovima 1967-1971) 
o concept i project-artu. 

A kiállításokat New York-ba 
MUSEUM OF MODERN ART, 
Párizsba MUSIE D'ART MO-
DERNE DE LA VILLE DE PA-
RIS, Bernbe KUNSTНALLE, Zü-
richbe KUNSTHAUS , Stock-
holmba MODERNA MUSEET és 
Krefeldbe MUSEUM HANS LAN-
GE viszik át. 

IF I HAD A MIND... 
AKTUELLE KUNST IN 
OSTEUROPA 

Ezen a címen jelentek meg 
Klaus Groh könyvei , melyeket a 
kölni M . DUMONT SCHAU- 
BERG A DUMONT AKTUELL 
gyűjteményében adott ki. KLA- 
US GROH művész , publicista és 
galerista 1936 -ban született Neis- 
seben . Oldenburgban él. Ott ala- 
pította meg 1967 -ben a Groh 
Képtárat, 1968 -ban a konceptuá- 
lis művészet els ő  ügynökségét, 
1969-ben pedig az Art agency, 
Oldenburgot . Párizsban , Kölnben, 
Düsseldorfban (1969), New York-
ban, Göttingenben , Anconában, 
Bresciában , Aaltsban (1970), Ham-
burgban , Bécsben , Salzburgban, 
Beindersheimben , Brnóban, Prá-
gában, Laussane -ban, Puerto Ri-
coban , Bázelban , Amsterdamban, 
Zágrábban , Koppenhágában, Bue-
nos Airesben , Ibizzában és Lie-
ge-ben (1971 ) szervezett akciói és 
kiállításai mellett a következ ő  
könyveket jelentette meg: Credo 
1969 , Vorsicht 1970, Try! 1971. 
Munkáit a következő  kiadványok 
jelentették meg: „almanach III", 
Göttingen 1969 ; „P. C. A.", Köln 
1971 ; „concept -art", Novoli 1971; 
„cedic -mail-art", „bloknoot", 
Utrecht 71. A londoni „catalyst", 
a montevideói „ovum 10", a 
brüsszeli „amenophis", a New 
York-i „avalanche", a londoni 
„pages" és a grazi „pfirschich" c. 
folyóiratok munkatársa. 

Az IF I HAD A  MIND..  c. 
könyv fogalmazványokat , terve- 
ket és akciókat tartalmaz. A 
gyűjtemény összesen 64 belgiumi, 
dániai , olaszországi , USA-beli, 
angliai , franciaországi , hollandiai, 
svájci , németországi , ausztriai, 
lengyelországi és csehszlovákiai 

-., művész alkotásait foglalja össze. 
Ezenkívül közli Groh el őszavát, 
a szerzők életrajzi adatait és a 
konceptuális és project -art bib- 
liográfiáját (könyvek , katalógu- 
sok és cikkek jegyzéke a folyó- 
iratok 1966-70-es évfolyamaiból). 

A másik könyv (AKTUELLE 
KUNST IN OSTEUROPE) terve-
ket, fogalmazványokat és akció-
kat hoz 75 egyéni alkotótól és 
három csoporttól Csehszlovákiá-
ból, Jugoszláviából , Magyaror-

szágról , Lengyelországból, Romá-
niából és a Szovjetunióból. Groh 
bevezetője mellett Josef Krout-
vor, Stano Filka és Attalai Gá-
bor írásai , a szerzők életrajzi 

adatai , a konceptuális -  és pro-
ject-art bibliográfiája (könyvek, 
katalógusok és cikkek a folyóira-
tok 1967-71 - es évfolyamaiból) ta-
lálható a könyvben. 
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PETR Š TEMBERA 

Roden je 1945..0 Pizenju. Živi 
u Pragu. Bavi se vizuelno-plas-
tičkim istraživanjima. Koncepti, 
projekti i akcije objavljeni su 
mu u knjigama: IF I HAD A 
MIND... Verlag DuMont, Köln, 
1971; AKTUELLE KUNST IN 
OSTEUROPA, Verlag DuMont, 
Köln, 1972; Walter Aue: P. C. A., 
DuMont, Köln, 1971, Publikovaa 
je CONCEPT-BOOK, nr. 1, Pra-
ha, 1971; EVENTA, HAPPE-
NINGS AND LAND ART, •u „Re-
vista de arte" (Puerto Rico) nr. 
7, 1970. 

JANOS URBAN 

Roden je 5. XI 1934, u szege-
du. Id 1957. živi a Lausanni. Ba-
vi se scripto-vizuelnim ástraživa-
nj.vma. Izlaže id 1960 . godine. 
Značaja ііja izlaganja i akcije: 
SALON DE LA JEUNE PIENTU-
RE, Lausanne, 1965, 22 JONGE 
ZWITZERS, Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 1969 , 3>ME SALON 
INTERNATIONAL DE GALERI-
ES PILOTEs, Lausanne, Paris, 
1970, PROPOSTE PER UNA Es-
POSIZIONE sPERIMENTALE, La 
Biennale, Venezia, 1970, RECHER-
CHES ET EXPERIMENTATION, 
Ferrara, 1970, MEMORANDUM 
Ancona, 1970, GRAPHIC INTER-
NATIONAL, sincron, Brescia, 
1971, 4P.ME BIENNALE DI BOL-
ZANO, 1971, MINIATURES 70 IN-
TERNATIONAL, Munchen, 1971, 
CENTRO OPERATIVO sINC-
RON, Brescia, 1971, LAND ART 
ETC., Brno, 1971, KALKMANN-
-URBAN/KONZEPTE, Art Agen-
zy Groh, Oldenburg, 1971, 
KUNSTZONE, Munchen, 1971, 
SECTION ENVOIS, La Biennale, 
Paris, 1971, SERVICE-POLLUTI-
ON/ACTION, Neuchatel, 1971. 
Radov'i su mu objavljeni a knji-
gama: IF I HAD A MIND... 
Verlag DuMont, Köln, 1971; 
LAND-ART, CONCEPTUAL-
-ART, Centro ricerche estetiche 
d'.avanguardia, Novoli (Lieu) Ita-
lia; Lobach-Hinweiser: MULTI-
SENSORISCHE EREIGNIS-
sE/TISCHTENNIs AKTIONEN 
71, D 4800 Bielefeld. 

PETR Š TEMBERA 

1945-ben született Pozsonyban. 
Prágában él. Vizuális -plasztikai 
kísérletekkel foglalkozik . Fogal-
mazványait , terveit és akcióit 
ezek a könyvek hozták: IF I 
HAD A MIND ..., Verlag Du-
Mont, Köln 1972 ; AKTUELLE 
KUNST IN OSTEUROPA, Ver-
lag DuMont, Köln 1972 ; Walter 
Aue: P . C. A., DuMont, Köln 
1971 . Kiadványai : CONCEPT-
BOOK NR. 1, Praha 1971; EVEN-
TA, HAPPENINGS AND ART, 
a Revista de ante -ban, Puerto Ri-
co, nr . 7, 1970. 

URBAN JANO S 

1934. 9. 5-én született Szege-
den. 1957 -től Laussane -ban él. 
Szkripto -vizuális kutatásokkal 
foglalkozik . 1960 óta állit ki. Fon-
tosabb kiállításai és akciói: SA-
LON DE LA JEUNE PEINTURE, 
Laussane 1965; 22 JONGE 
ZWITZERS, Stedelijk Museum, 
Amsterdam 1969; 3éme SALON 
INTERNATIONAL DE GALE-
RIES PILOTES, Laussane, Paris 
1970 ; PROPOSTE PER UNA ES-
POSIZIONE SPERIMENTALE, 
La Biennale , Venezia 1970; RE-
CHERCHES ET EXPERIMENTA-
TION, Ferrara 1970 ; MEMORAN-
DUM ANCONA , Ancona 1970; 
GRAPHIC INTERNATIONAL, 
Sincron , Brescia 1971 ; 4éme BI-
ENNALE DI BOLZANO 1971; 
MINIATURES 70 INTERNATIO-
NAL, München 1971 ; CENTRO 
OPERATIVO SINCRON , Brescia 
1971 ; LAND ART ETC., Brno 
1971 ; KALKMANN -URBAN/KON 
ZEPTE , Art Agency Groh , Olden-
burg 1971 ; KUSTZONE , München 
1971 ; SECTION ENVOIS, La Bi-
ennale , Paris 1971 ; SERVICE-
POLLUTION /ACTION, Neucha-
tel 1971 . Munkáit a következő  
könyvek hozták : IF I HAD A 
MIND ..., Verlag DuMont, Köln, 
1971 ; LAND -ART, CONCEPTU-
AL ART, Centro richerche  este -
tube d 'avanguardia , Novoli (Lec-
ce), Italia ; Lobach-Hinweiser: 
MULTISENSORISCHE EREIG-
NISSE/TISCHTENNIS AKTIO-
NEN 71 , D 4800 Bielefeld. 
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a korcsolyád vagyok 
kő  a protoplazmában 
ló a zsebben 

júlia 

hiszen az egyém vagy 

júlža 

megettem az élet planétáját 
megittam álmod lenyomatát 
fölgyújtottam a vér és a haj fekhelyét 
megerőszakoltam a szfinxet a tejeszacskóban 
könyökkel térddel öldököllek 
darabollak tépem a bőröd 
hozzád rajtad keresztül és vissza 

egyszer már megkérdeztelek 
voltál-e júlža 
júlža voltál-e silbán 
eltávolodtál tőlem 
megszorítottad a melleidet 
nekem adtad a füled 
s amikor megszáradtál 
felfúvódtam és meghaltam 

még nem vagy anya 
noha én császár vagyok 
ezer fej ű  és egylábú 
meztelenül látsz júlža. 
végül is te vagy a leped őm 

meztelen júlia 
légy meztelen júlia 
jöjj hozzám 
hogy beleheljelek téged 
hogy bejárjalak téged 
hogy elpusztuljak benned 
akarod hogy bulldózer legyek 
hogy párna legyek 
hogy mosdó legyek 
hogy lefolyócs ő  legyek 
a mi óvodánkban 
amellyel habot csinálunk 
alig győzzük falni 

lehunytam a szemem júlža 
elsőszülötted puha fehér 
tejesüvegét látom csak 
éhes vagyok 
apa és fia 
melleden 
az arca a nyála 
júlia 
kžöntöttem a vizet 
és föltöltöttem a tüd őm 

júlža 
miért hallgatsz júlža 
no mondj valamit 
ne légy emlékm ű  
mozdulj már 
ne légy csak húsdarab 
jöjj júlža meztelenül 
júlža fi rejtőzz ei 
várlak júlia 
kérlek 
júlža 
tudom hogy itt vagy 
ne légy csak illatok szobája 
jöjj közelebb 
gyújtsd be a motorokat 
még egy kicsit 
júlža no kérlek 
már látom az arcod 
júlža no 

ifigenija zagoričnik 

h u I Iám a trapézon 
a szántón penész növekedžk 

a gombák megpenészednek ha nagy kort 

érnek meg 
a jólelkű  f ührer van őrségen 
zöld csöndben pihen a szél 
a levegő  levegőzžk 
a foglyok rágcsálnak 
a komolyság és a félelem nem ragozódnak 

az ajtók nyitva vannak 
a foglyok nem mernek kijönni 
a foglyok régi dalokat énekelnek 
a foglyok nézik mi mozog 
százlábú mozog 
színtelen barnának látszžk 
a foglyok útjában van 
most minden megbüdösödhet 
befagynak a bevakolt rések 
a foglyok fagyos földön utaznak 
a führer barakkról barakkra jár 
tarka hernyó mászžk a bevakolt résen 
látcsövön nézi a távoli hegyeket 
miért ne vedlene tovább a lepkéb ő l 
hogy röpülhetne 
nézhetné a kígyókat amikor vetk őznek 
áttekžnthetetlen lustán gondolkodik 
ott áll ahol semmi sem látszik 
a nyírás kötelez ő  de ingyenes 
a szekerek készen állnak 
hála istennek 
legyen ami nincs 
nézi a megaranyozott beleket 
hallja a korgást 
a keresztre krisztust feszítették 
a láncocskán krisztus függ és kereszt 
elutaznak innen 
emlékeznek valamire 
arról a valamiről nem tudják hogy lenne valami 
emlékezetük csalja őket 
a führer bajorországot dicséri 
a foglyok nem ismerik bajorországot 
érdeklődéssel hallgatják 
a hold innen oda utazik 
van hogy viszi őket onnan ide 
a holdon a föld árnyéka 
ami lehetetlen 
megvakul aki szabad szemmel nézi 

a napfogyatkozást 
látja a napfogyatkozást 
nem vakul meg 
megbízható 
látja a napfogyatkozást 
ami teljesen értelmetlen 
abbahagyja bajorország džcséretét 
folytatja az őrszolgálatot 8f 
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a fegyver üres 

eszébe jut a kutya 
hallgatja a halott kutya ugatását 
félelem Zaklatja 
fél 
gondolatai remegnek 
elgyengül 
hullámok a trapézon 
nem tudja mit csináljon 
a résen át a férfit figyeli 
a férfi kötéllel van megkötözve 
hogy el fi vesszen a kutya és a kötél 
megérkeznek oda 
fölhívást hallanak az üreges fegyverb ől 
a fölhívás miatt nyugodtak maradnak 

rnatjaž kocbek 

С1KLUЅ  A вАТо4NRÓL 

aszd  
fogta az utas az egyik kezét 
és a másik kezébe tette 
úgy hogy megizzadt mindkét tenyere 
és a környéken kellemetlen szag terjengett 
kérte ítéikezzenek felette 
védőbeszédében előterjesztette 
véres éggel telített 
egy őz gerincének maradványaival 
bepackázott torták 
az egész törzs felüvöltött 
az utánzás gyermeki örömében 
az utast megdobálták sárral 
kocsira rakták 
és amikor megnyugodott 
megnyitották a nyílásait 
a vulkanikus kitöréseket szemlélték 
mozdulatokat képzeltek el 
tolongtak és visítoztak 
cserélgették a szájukat és a ruhájukat 
miközben az utas 
teljesen elszáradt és a dolgokat 
nyugodtan fogadta mondhatnám 
elégedetten 

a pillanat 
lóg a szemem és a fülem magasságában 
és szaporodik mint a tetű  

jól értesült körökben megtudtam 
hogy igen nagy hajlandóságot mutat 
a kurválkodás iránt 
ámbár még jobban értesült körökben 
megtudtam azt  is  
hogy ez egy cseppet sem zavarja 
némelyek azt állítják hogy úgy dagad 
mint például a tészta 
mások azt mondják zöld színe van 
és nem tapintható 
a tudósok azt kiabálják hogy 
a svájci alpokban honos  

s hogy a sport bedöglik nélküle 
a vatikán filozó f iai hivatala azt követeli 
hogy a pillanat egy nagy léggömb legyen 
s hogy csak ők pukkanthassák el 
mégpedig hosszas előkészületek után 
elmondhatjuk még hogy 
például egy pillanat vagy kettő  
a fogorvos nőgyógyász vagy rend őr 
de ez nekem már nem esik útba 
én csak egy pillanatot ismerek és 
kész 
pont 
nincs tovább 

a gügyeség 

a gügyeség szószólói az emberek 
akik a napra gondolnak és megéneklik 

a csillagokat 
lármáznak vonaglanak és sikoltoznak 
hogy a testükben érzik 
és a kerekek között 
a levegőt fülükkel kapkodják . 
és a kukacok közé hullanak 
a halál őrli őket 
a gramofonlemezek barázdái fölött 
minden üveges előkészületek közepette történik 
a kellemes kakálást hirdetve 
vagy hogyan szabadulhatsz meg a paradentitžstől 
csámcsognak a kicsiszolt tárgyak fölött 
amelyek közé kora reggel agyvel ők hullanak 
miközben bélhangok közé keverednek és 
asszonyi izzadság a trolibuszon 
fiatal költő  vagyok azért mert 
szeretem brigittát amikor 
szükségét végzi 
és mert nem vagyok csahos eb 
a rothadt konc gondolatára 
költő  vagyok mert tisztelem és megéneklem 
a karbon radírgumit 
a borovo teniszcipőket 
és neiii rohanok nagy 
füsttel telített gödrök fölött 
és sokszorosító gépeken át sem 

olyan mindez mint a tenyér 
amely valamennyi vonalkájával 
a sobčevói bajer 
építészrendészeti tervéhez hasonlít 
cca egy órai járás bledtől keletre 
szép vida pusztító szavakkal 
vettelek körül 
vihar dúl rothadt fogaid fölött 
nyomorult vagy amikor fölkelsz 
és benézel a szekrénybe 
nyomorult vagy a kávé mellett 
nyomorult vagy a paloma papír mellett 
nyomorult vagy szent kristóf mellett 
nyomorult vagy délután háromkor 
és biztos vagyok benne hogy ebéd után 
a lakásban matatsz és a parkett 
legérdekesebb lapját bámulod 

a nép javának érdekében még néhány tanács 
álmodjanak embervégtagú lovakról 
váljatok meztelen exhibicionistákká 
öljétek le minden ismer ősötöket 
és százszázaléknyi biztonsággal nem szabad hogy 

gyereketek legyen 

báti z_suzsa fordításai 



robert coover 

csupa szerelem 
!játék 

A fordítás alapjául szolgált: 
Robert Coover 
LOVE SCENE splay 
in 
NEW AMERICAN REVIEW 
Copyright 1971 by Simon & Schuster, Inc. 
New York 

A KIGYULLADD REFLEKTOROK FЁNYE üres színpadot világít meg. Jobbról, 
illetve balról fiatal n ő  és férfi lép be, egymással szemben megállnak a színpad 
két oldalán; igen tartózkodóak, karjuk lecsüng, fejüket lehajtják. čy tözékük hét-
köznapi; a férfi ;inget ,és nadrágot, a nő  blúzt és szoknyát visel. Végig, az egész 
előadás alatt kifejezéstelenek, semmiféle definiálható érzelmet nem mutatnak —
sem vonakodást, sem izgalmat, vagy éppen undort, szenvedélyt, vagy unalmat. 
Mozdulataik, bár lazák és természetesek, lényükb ől semmit sem fednek fel. 
Némi sziinet után lassan felemelik fejüket, míg tekintetiek találkozik. Nézik egy-
mást, mialatt egy-két lépést tesznek el őre, amikor egy felerősített hang (szócsővel, 
vagy hangszóгóból) hirtelen megállítja őket. A hang csengő, árnyalt, képes bár-
milyen hangulat visszaadására. Jöhet akárhonnan a közönség kö7 цL de lehetőleg 
a azíntészеk fölött legyen. 

H A N G: (élénken) Finomabban! Sokkal visszafogottabban! 

A férfi és a nő  megáll, a hang forrása felé néznek. 

HANG: (szeliden) Na gyerekek, ez nem éppen az, amit elképzeltem, ezt ti is 
tudjátok. Itt valami olyasmi kell, hagy: a Föld forog a világegyetemben, és 
a mennybđl égi fény sugárzik. Megszentelt láng. Mágikus vibrálás a leveg ő-
ben, és minden álom megvalósul, égen? Olyanok vagytok, mint azok a 
szardámát piszkálgató ürgék a szup еrmarketekben, ezt egyszer űen nem lehet. 
Itt valami történik, és nektek kell ezt felépíteni valahogy. Hogy mindenki 
azt érezze: Uram-én-nem-bírom-elviselni-úgy-érzem-meghalok, értitek mit 
akarok? Rendben, akkor gyerünk vissza, elölr ől az egészet. 

Hátralépnek, az еlđbbá pozíciót felvéve; lehajtott fejek, lecsüng ő  karok. Kis szünet 
után lassan felemelik fejüket, míg tekintetük találkozik. Egymást nézik egy ideig, 
és araár иppen mozdulnának, mikor a Hang ásmét megállítja őket. 

H A N G: Nem; még mindig nem érzitek. Hogy is magyarázzam? Az egyik dönt đ  
momentum, ahogyan elkezdjük. Nekem nem elég, hogy ti jojózzatok a kari-
kás szemetekkel, és ledaráljátok a sz đveget, ez kevés, barátocskáim. A Szel-
lem ős1 tüzéből kell kapnotok valamit, az emberi életb ől, ragadjatok meg 
egy szálat a végzet orsáiról, emlékeztek? A megismerés megrázkódtatása: 
ez az! Hej! Egy teljesen új dolog, ami sohasem volt még eddig! A zene meg-
szálal, es a világ megtorpan, elfelejt forogni? Oké? Na gyerünk, mindent bele. 82  



(Jjból hátralépnek, fejük mélyen, szünet, aztán lassan felemelik, míg tekintetik 
találkoz'ik 

HANG: Aáááá. đ-öö. 

Felpillantanak a hang felé, figyelnek. 

H A N G: (nyugodtan, segít őkészen, de •ellentmondást nem t űrve) Én egyáltalán 
nem szeretek közbeszólni, de ti — hogy is mondjam — most egyáltalán 
nem :értitek .az egészet. Valami szívbemarkolót .kell csinálnunk, az Almok 
aranyat. A'mi'kor ti egymásra néztek, fanfárok hangjainak kellene hallat-
szani, a szivek kalapáknak, ba-bam, ba-bam, 'ba-bam. Az öröm kifejezhetetlen, 
és rcücsőséggel teli, értitek? Na jó, kérem még egyszer. 

Lehajtják fejüket, aztán lassan felemelik. 

HANG: (növekvő  ingerü2tséggel) Nem, nem, nem, NEM! 

Lehajtják fejüket, hallgatnak. 

H A N G: Ez felfedezés! kinyilatkoztatás! Semmit sem mondanak ezek a szavak 
nektek? Eksztázis, ki a semmibe! Hej, az els ő  .pillantás! amikor a kékmadár 
énekel, a fene egye meg, és a rózsák virágoznak! Tessék, csináljuk! 

A férfi es a nő  lassan felemeli fejét. 

H A N G: (bosszankodva) Allj ! 

A Hang felé bámulnak, figyelnek. 

H  N G: Akarhogy is, ma valami nincs rendben. (Szünet.) Oké, figyeljetek, ;látom 
valami sztorit kell adnom nektek. Embertömeg. A hülye •emberek ezrei. lvLin-
dennap. És semmi egyéb. Ti a legkevésbé sem tör ődtök az egésszel. Igen? 
És . akkor hirtelen, valahol kint, az utcán vagy éppen a mez őn, a mező  
túlsó oldalán, a buszon, egy kórusban, nem érdekes hogy hol, ahol akarjá-
tok, egy presszósarokban, vagy egy kastély felvonóhídján, ti döntitek el: ott 
van egy arc. Az EGYETLEN! Ez misateryum, ez üzenet. A föld zöldbe bo-
rul, rózsaszínbe, vagy akármibe, angyalok énekelnek, mindenütt süt a nap, 
a harangok szólnak, valami ilyenfajta jelenet... Oké: fogjátok meg! 

Lehajtják fejüket, majd némi id ő  elteltével ismét egymásra merednek. 

H A N G: (harapósan) Ezt nevezitek ti ha тangгúgásnak? Jézusom! 

Lesütik a szemüket. 

HANG: MÉG EGYSZER! 

Felemelik fejüket. 

H A N G: Nem, nem, nem, nem és NEM! 

Fejüket leejtik. 

H A N G: Hát nem •csináljátdk! Tokéletesen nem értetek engem! Én tüzet akarok. 
Mindenre elszánt vállakozást. Azt akarom, hogy amikor felnéztek és a sze-
rietek kontaktusba kerül, akkor az rázzon! Gyerünk! Lángok az éjszakaban 
és az álmok megvalósuln•ak. 

Lassan felemelik •a fejüket. 

H A N G: (dühösen) NEM, az istenit! 

Leejtik a fejüket. 

H A N G: (nyugodtabban) Sajnálom. 

A Hang irányába néznek. 

H A N G: Lássuk csak, keressünk valamit, amit szerettek, valamit, ami segítene. 
Mondjuk, mindig nagyon szerettetek volna egy vörös ,kocsit, igen? És meg-
mondták nektek, hogy soha-soha nem lehet vörös kocsitok. Ez az egyetlen 
dolog az 'egész rothadt világon, amit akarnátok, de nem lehet. És akkor 
!karácsony reggelén felébredtek, és ott, a fa alatt .ott van: a vörös kocsi! 
At tudjátok ezt érezni? Oké, most csináljatok meg még egyszer! 

Lehajtják fejüket. Szünet. Lassan felemelik, pillantásuk találkozik. 

H A N G: Jól van, felejtsétek e1 a :kocsit, ez nem megy. 

A földet nézik. 	 . 

HA  N G: Esetleg... prábáljatok meg valaki más lenni. Segítene ez? Ha ti len-
nétek, hm, hadd gondolkozzam... mondjuk, Párizs és Heléna, 'mit szóltok 
hozzá? Na, csináljuk csak ezt a Parizs és Heléna dolgot. Görög oszlopf ők. 
Hajók .a tengeren és szakállas filozófusok a piactéren. Pompás testek tógában, 
vagy nem is kell más, .csak babérkoszorúk és Párizs meg Heléna. Párizs 
még sohasem látta ezt a nőt azelőtt, értitek? És akkor hirtelen: ott van 
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Szünet. 

H A N G: Nem, ti nem érbitek ezt. Hmm. És ,mondjuk, mit szólnátok Abelard meg 
Heloise-hez? Nem? A B.rowningok? Ah... hé, figyeljetek, megvan már. Ti 
vagytok Ádám és Éva, mert is ne? Ez könnyű ! Remek! Ádám és Éva! Itt a 
kert, a fok, minden buja, tudtok követni? Az aranykor. Nyari reggel. Alkal-
mas höstettekre, hatalmas cselekedetekre. H ű, ez jó. Eddig pajtások volta-
tok, csak néztétek egymást ;  de egyáltalán nem tudtatok, hogy miért volt 
a másik. És akkor megkósoltátok •az almát, felnézel — aha, .es LÁTOD! 
Érthető? GYERVNK! 

Lassah felemelik a fejüket. 

H A N G: ÁLLJ! Állj! Állj! 

A Hang felé pillantanak. 

H A N G: (növekvő  dühvel) Nem bűnt, vagy megszokast akarok, és nem teológiát 
hanem IZGALMAT! LđКÉST! ÜTKÖZÉST! Hogy az emberek mondják; őr-
jöngés el töltöttem fel a cselekvést. Elragadtatással! Sugalmazással! (Er ősen 

. fékez•ve magát:) Ti eddig ... eddig éppen csak hogy v o 1 t a tik, tetszhalot-
tak a világban, бs micsoda világ ez! Reménytelen ...:de akkor felpillantatok, 
бs IGEN! el sem tudjátok hinni! ez Jézus Krisztus, a Sz űz Mária, :és nap-
fényrózsák, harmatvirágok! Ez palóság, az istenit! Szépség, szent öröm! a 
lelketek kívánsága! •életetek a halálban! Oh, Isten! É re  z z é t ik! Tessék! 

Fejüket lehajt] á'k. Szünet. Majd felemelik, mint az el őbb. 

HANG: (helyeslően) Jó! Jó! Most elkaptátok! Most kezd történni! Újból! 

Fejüket lehajtják. Szünet: Majd felemelik, pontosan úgy ;  ahogy korábban. 

H A N G: (gyorsan) Tovább! Most jobb! Sötétben vagytok, felnéztek és: FÉNY! 
Üresek vagytok, felnéztek, és ott van: A MINDEN ÉRTELME ... Még egy- 
szer! 

Fejüket lehajtjuk, szünet, majd felemelik, mint az elóbb. 

HANG: (lelkesen) Na most megfogtátok! Csak ne álljatok meg! Végre egyenesben 
vagyunk, gyerünk, mozgás! Tessék a 'közeledést! 

Néhány lépést tesznek egymás felé. 

HANG: ÁLLJ! Á11j! 

Megállnak. 

8 A N G: (undorral, kiábrándultan) Mi a fenéért kellet elrontani? 

Szünet. 

H A N G: (zodran, az eddigi sikertelenséget megbosszulva megvet ő  gúnnyal) Úgy 
néztek ki, mint két kis ócska ember, aki egy istenverte reggelen egészség-
ügyi sétáját végzi, mert pár idióta •azt mondta neki, hogy ez segít a renyhe 
bélműködésükön. Az Isten szerelmére, ti sakkal jobban is tudjátok csinálni! 
Nézzük még egyszer! 

Hátralépnek,, fejüket lehajtják. 

H A N G: Jól van, hagyjuk ezt a szart, nem érünk rá egész nap egymást nézni. 
Csak éppen ;pillantsatok fel, бs akkor gyerünk, m o z g á s ! 

Tekintetük egybefonódik, néhány lépést tesznek egymás felé. 

H A N G: Nem, nem, nem! Ez egyáltalán nem jó! 

Megállnak, hátralépnek, a Hang irányaba tekintenek. 

HA  N G: Na, figyeljetek rám, hadd próbáljam kötéletesen világossá tenni, amit 
akarok. Ez nagyon fontos, az egész ezen áll, vagy bukik. Mi történikitt, mi 
is ez .a történés, mert ez nem véletlen, ugye? Ti nemcsak éppen egymásba 
botlotok, nekünk a VONZÁS értelmét kell megadnunk, a VARÁZSLATÉT, 
tudtok követni? (Fokozatosan fellelkesülve ismét:) Én a köztetek lev ő  teret 
szükségszerűséggel akarom feltölteni! —élő  KÉNYSZERYTÉSSEL! Hatalmas 
kifürkészhetetlen er őszakkal akarok dolgozni! Átlényegülést akarok! Valami 
hallatlan sóvárgást! Figyeltek egyáltalán? Na rendben, pillantsatok fel még 
egyszer, és ... 

Egymást nézik, pár lépést tesznek el őre. 

HANG: ÁLLJ! 

Megállnak, a Hang felé néznek. 

HA  N G: (szarkasztikusan) Mi a fene van veletek, .gyerekek? Nyomja a cip ő  a 
bütykötöket? Vagy túl szoros a gatyamadzag? 

Hátralépnek, lehajtják a fejüket. 
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HA  N G: (szelídebben) Ez egy szerelmes történet, esavargák! A legnagyobb dolog 
az életetekben! A legnagyszerűbb dolog a történelennben! Az đröm, ami az 
egész világot jelenti. Ez aleges-leges-legnagyszerűbb sztori, •amit valaha is 
meséltek. A szivárvány üldözése egészen a kék égig. 

Felemelik fejüket, egymást ibámuljak. 

H A N G: (szünet nélkül fdlytatja) Ez a míúvelet Nyugat egész istenverte eposza! 
A kastélyok álmai, fiúk-lányok, találkozása a G гбІІаІ , a szférák zenéje! 
Gyerünk! A levegőnek mágikus töltése van, körülöttünk varázslók átalkod-
nak, egy kis szerelmi bajital, és minden álom valóra válik! Mozgás! A méhek 
a virágokat keresik, és a lepkék a lángokba szédülnek! 

Előrelépnek, ahogyan az el őbb. 

HANG:  Ez az! Gyerünk! Ember, ezer bajod volt, .de mindennek vége, s 'te 
most újra mozdulsz! đ  az egyetlen! És neked • is  ő  az egyetlen, bébi! A hor-
gony! A szikla! Gyerünk, hozd haza! 

Közelednek egymáshoz. 

H A N G: (növekvő  izgalommal) Ez igen! Jó! Vonzás! VONZÁS! Vagányon vagyunk! 
Keresztül a pusztuláson ...at a hullámokon ... hegyeken és völgyeken .. . 
fel .a hegyre és 1i... gyerünk, oké, mozgás a csúcsokra... keresztültörni 
a sziklát ... О . túl vagytok •a nagy vízválasztón! Elértétek a menny nyitott 
kapuit! Megtettéte .. . 

Találkoznak és megcsókolják egymást. Ez a csók egy közönséges, szinte esetleges 
ölelés, kezeik egymás karján, a szájak talalkoznak, gppen ezt szakítja fékbe a Hang. 

HANG: HÉ! Mit gondoltok, mi a nyavalyat csináltok ti most? 

Bár együttmaradna'k, ajkaik elválnak, ők a Hang felé •méznek. 

HA  N G: Vissza ott, az istenit! 

szetválnak, néhány lépést tesznek hátra, még mindig a Hangot figyelik. 

H A N G: Oké, ez elég. 

Megállnak, várnak. 

H A N G: (egy kissé még .mindig izgatottan — nyugalma ellenére a H ang most 
sokkal ,agitatívabb, mint kezdetben) Majd én szólok nektek engedelmetekkel, 
hogy mit, s mikor s nem  el  ő 'b b, .igen? Az egész udvarlási jelenetet ki-
hagytátok! 

Egymásra néznek. 

HA  N G: Prábáljuk meg még egyszer ezt a szart, mert .péppé lesztek verve. szét-
tórlek benneteket, ti, ti kis korosok, ezt ne feledjétek el! (Megnyugszik, ke-
vésbé fenyegetően:) Oké, sétáljatok csak körbe egy kicsit! De lendületet 
akarók! Bíbor ajkakat és ringó csíp őt. MOZGÁs! 

Egy kört megtesznek, majd megállnak. Továbbra is ktfejezésteleaül nézik egy-
mást. 

HA  N G: (erőltetett nyugalommal) Na most pont ez az, amit nem szabad csinálni 
gyerekek. A fenébe is, a világegyetem figyel rátok, értsétek már meg! Gye-
rünk gyorsan! Édes hazugságokat és fantasztikus fényt akarok 'erezni, stim-
mel? Bankett, girlandok, rózsák b űze és levelek közül kivillanó díszes cirá- 

dák. Na, lóduljatok! 

Folytatják •a körözést egymás körül, éppen úgy mozognak, egykedv űen, mint ko-
rabban, míg el nem -érik eredeti helyüket. 

H A N G: (míg ők mozognak) Mi a fenét csináltok? Ezt nevezitek ti eszeveszett 
örvénylésnek? 0, ez remek, igazán remek... (kirobbanva) Csakhogy itt REA-
LIZMUS kell, az istenit! T o t á l i s e  re  kel  ó t akarok, hogy szék ne ma-
radjon szárazon! Elvégre is mi egy közösülést készítünk el ő, s nem egy te-
metési gyászszertártást! Gyerünk, bébi! Az isten szerelmére, vigyél valami 
ritmust is az egészbe, mutass a gyereknek valamit, vagy azt hiszed, hogy az 
elég, amit eddig lötyögtél? Gyerünk, hadd lássam! Úgy csináljátok, hogy 
énezzem is! 

Mig szünetet tartottak, most ,ismét egymás körül keringenek, ugyanúgy sétálnak, 
ahogy korábban, egymást figyelik, de minden definiálható érzelem nélkül, körbe-
körbe, mindig egymástól azonos távolságban. 

H A N G: (szünet nélkül) Feszültség ke ll, rémeges! lélegző  űr! forráság, harmónia, 
miszticizmus és melodráma! Az értelem ünnepe és a lélek á гаdasa! Mi a 
fenét gondoltok, mért vagytok ti itt? Gyerünk, új idők közelednek! A Földet 
úgy akarom látni, ahogy forog, a tüzet pedig úgy, hogy lobog! Vágyat aka-
rok, és kegyetlenséget. đгömöt és pusztítást. Na, most lendületben vagytok, 
de ez még nem eléggé bolond! Valami kecsességet is belel és sátánit! •és 
dicsőségeset! Vihart akarok látni, és gyötrelmet, b űnt és szenvedést! (Láza-
san:) Oké! Most! TARTSD IGY! 

ss Megállnak, csők, mint korábban. 



garai 1ászló 

kísérlet 
A. pszicho - fiziológusok mind gyak-

rabban foglalkoznak az emberi 
szerveze5 ÉLETEREJÉNEK mint 
sajátos energiafajtának a létezésé-
vel. Freud egyik névtelenségbe 
száműzött tanítványa szerint 
plasztikus áramlások , kisugárzások 
a fő  ismérvei , de jelenlétét kísérle-
tileg nem sikeüüt kimutatnia, a tu-
dományban ORGONALIS RADIA-
CII néven vált ismertté. Meg-
állapította , hogy a freudi pszichikai, 
erotikus energia , a LIBIDO nem 
Igy elvont , „általában" létezni ener-
gia, hanem nagyon is valódi plaz-
matikus — az érverés ritmusán 
alapuló —áramlás , melyet a szer-
vezet kellemes és kellemetlen be-
nyomásként is megélhet . Az élet 
és a halál elméletének, akár a 
szerelem és a szorongás kapcsola-
tának valós közegét a test, s azon 
túlmenően a társadalom bonyolult, 
szövevényes szerkezetének életfolya-
mataiban lelte meg. Az össztársa-
dalmi és a családi körülmények 
a polgári rendszerben a kora gyer-
mekkori nevelés problémája köré 
koncentrálódnak , a gyermek testi-
ségének , biológiaiságának meg-
fékezése, „felvértezése " folyamatá-
ban olyan meghatározó jelentőség-
gel bírnak , hogy a gyermek izolált, 
kétlaki és rejtett világú lényként 
indul a társadalom és önmaga felé. 
A külső, rákényszerített nevelési 
folyamatok nem felelnek meg bels ő  
folyamatának . Reich nem csak 
elméletileg foglalkozott a tabukkal, 
a kiegyensúlyozatlan családi élet 
visszásságaira panaszkodó házastár-
sakhoz intézett kérdései között 
mindig a nemi életük MINŐSÉGÉT 
érintő  volt a legfontosabb. A 
szexuális élet zavarait el őidéző  rend-
ellenes életerő -sugárzást — fizioló-
giai, biológiai , pszichológiai ténye-
zőkбn túlmenve — társadalmi, ne-
velési hatások negatív következmé-
nyeiként is értékelte . Meg volt 
győződve arról , hogy csak egy hu-
mánusabb társadalmi rendszer old-
hatja fel az embert ORGASZTIKUS 
IMPOTENCIAJABOL végérvénye-
sen, adhatja vissza a társadalmi 
életfolyamatokban való részvételé-
hez szükséges életerejét -képes-
ségét. 

Ilyen orgasztikus impotencia jel-
lemzi Robert Coover színpadi 
játékának az egész emberiséget 
képviselő  férfiját és nőjét is, 
csakhogy ők látszólag ad absurdum 
vannak megfosztva életerejükt ől. 
A kisugárzás , a plazmatikul áram-
lás csak egy -egy pillanatra indul 
meg bennük , bármennyire is kí-
sérletezik az őket mindenáron in-
dukálni akaró Hang , annak tuda-
tában hagy fel az ostromlással, hogy 
semmire sem ment velük . Gépies 
parancsteljesítésre sem könny ű  

HA  N G: TARTSD MÉG! ... Túl koron! 

Félbeszakítják a Csákot, a Hang felé néznek. 

H A N G: (még mindig izgat 4t; ide e'ifojtja) Vissza! 

Vlsszalбpnek addig a távolságig, melyet a körözésnél tartottak, közben a Hangot 
figyelik. 

HA  N G: (erőltetett nyugalommal) A fenébe is, elsiettétek az egészet, piszkos csir-
kefogák! Pedig ,pontosan ki ke ll  dolgoznunk, mert különben elvesztjük azt 
is, amit eddig megcsináltunk. Ez az a ,pont, ahol vagy megcsináljuk jól, vagy 
széthullik az egész. Ez a mi sztorink gyerekek, és nem a többieké, mi 
találtuk ki, hát jól kell sikerülnie, egyszer űen nem lehet elbohóckodni. Túl 
könnyen veszitek. Ez nem csak vonzás, di taszítas is, emlékezzetek. Vonzás, 
lökés, vonzás lökés. Értitek? Akarjátok .is, meg nem is. Izgatottak vagytok 
és ugyanakkor félénkek. Be vagytok gerjedve, de jobb szeretnétek, ha senki 
sem tudna róla. Na, ,próbáljátok! 

Egymásra néznek, és újra körözni kezdenek. 

H A N G: (folytatja) Tudjátok, hogy milyen jó érzés lesz, de tudjátok, hogy való-
színűleg fájni is fog. Szenzaciós gyönyör, meg minden, és mégis a halál 
bűze: terror is. Bujaság és kietlenség. Elragadó ,báj és betegség, telis-tele 
szomorúsaggal. Vonzás, taszítás. Hívás és elutasítás. Tudtok követni engem? 
Ezt kell elkapnotok! Persze az egész világ figyel, de ti nem tör ődtök semmi-
vel. Az emberek a templomban szépen felháborodnak, mind meg vannak bot-
ránkozva, aztán elballagnak a kocsmába, és akkor mar csuk azt mondják: 
ne itt, fi i t t, ide ti nem tudtok várni. A száj simább az olajnál, az 
ajkék, mint a lépelméz, Folytassátok! Titkos találkak! Tiltott kertek! Egy 
kis dallam, némi Kék Duna, um-pabpa, umlpa-ipa, holdfény, persze őrült-
ség, ;ostoba szoknyak, karcsú bokák villanása, k e m é n y dolgok, férfias 
szemöldökök, hófehér mellék. A mindenségit, hát vigyetek valami tüzet is 
bele! tУldözd! És menekülj! Mi .a fenéért nem tudjátok ezt megcsinálni? 
(Meggy'ú'lt szomorilsdggal :) Mi van veletek? Mi van velem? Ez nimndig ment 
eddig, most mért nem sikerül? Bel őlem hiányzik valami? Vagy most már 
vége lenne ennek .az egésznek? 

Szünet, csak a pár folytatja a körözést a szin,padon némán, újra és újra. 

H A N G: Probáljuаk meg valámi allegorikus dolgot. A szerelem magaévé teszi 
a halált. Nagy ellentétek, mint Kelet és Nyugat. Fekete és fehér. Nos, éhhez 
mit szбlnátok gyerekek? 

A Hang ,irányába bámulna'k; majd, akárcsak eddig, egymást nézik, s folytatják 
a keringést. 

HA  N G: Helyes, fekete és fehér, ez tal a jó lesz valamire. đ  fekete, te pedig 
fehér. đ  egy nyamvadt kis nigger strici, te pedig, kedvesem, egy szegény 
nevetg "elő  spicces bula... Hm. Nem értem. Azelőtt mindig találtam valamit, 
ami feldobott bennünket, most meg mint a falra hányt borsé ... Igen, a 
hercegnő  és a szerecsen sztorija! Hah! Ez az a dolog, ami ki fog téged 
bontakoztatni drágaságom: figyelj fiú, ez a lány maga az  Os  Buja Éjszaka, 
tele édes delíriummal és !betegségekkel. Szivjátok csak be ezt a fekete b űzt, 
és ezt :a fehér rothadást! Na, még v an  időnk, ha sietünk, az egyesülést is 
meg tudjuk csinálni. (Növekvő  izgalommal:) 0, de hiszen ez egész jó, sőt 
eredeti! Együtt a romlottság és !az erény! Végre, úgy látszik, kezdjük el-
kapni, talán .most váganyra tudjuk tenni az iegészet. Gyerünk! Gyerünk! A 
lélek keresi a testet és végre, az érzések terro гizalják a lelkiismeretet! Mi-
csoda ellentétek! A fény és az éj, a Nap é a Hold! 0, ó igen, kezd végre 
kész lenni! Gyönyör és vadsag, rendes 'káosz, ego és kozmosz! Most nyereg-
ben vágyunk, az Isten szerelmére, csak át kell hogy é r e z z é t e k! Az Ú ,r 
és a Gonosz, fiatalság és aggastyánkor! iszonyú! bels ő  lényeg és 'k'ülső'ségek! 
Hej, ez csábítás, gazemberék! tüzet bele! megragadni es ellentállni! Csupa 
végletesség, akár az ember és a társadalom, a zérus és a végtelen, az i'd ő  
és az öröklét, akarat és rákényszerülés! igen, 'háború és béke, úr és rab-
szolga, a k e z d e t és a v é g! SZINTÉZIS!! Ez a kulcsa az egésznek. 

A keringés befejez ődik, egymás felé lépnék, és megcsókolják egymást, mint ahogy 
az előbbiekben. 

HA  N G: (az izgatottsag tét őfokának hangulatában kezdve, majd fokozatosan el-
kedvetlenedik, megsemmisül) Nem, nem, nem, nem, nem, nem! (Szinte sírvár) 
6, az Istent belétek! 

Ajkaik szétválnak, a Hang irányába bámulnak. 

H A N G: Kedveseim, nem borítékot nyálaztok! Vagy talán az ;influenza baciktól 
féltek? A fenébe is, hát TI S Z E R E L M E S E K VAGYTOK EGYMASBA! 

Újabb csбk. 

H A N G: FIGYELJETEK IDE! 

Elválnak, egykedvuien á Hangot figyelik. 

H A N G: Most megmagyárázom nektek, .pojácák! Ez nem valami gennyes agg nya-
valygás, hanem éppen az UJ védjegye kellene hogy legyen! Hát olyan nehéz 
ezt felfogni? Ez a felfedezés pillanata, amikor Kolumbusz megpillantja az se 



ÚJVILÁGOT. A piszkos csavargó mindeneteket, hát amikor csak egy lépésre 
vágyunk attól, hogy a mindenség még az emlékezetéb ől is kitörölje azt a 
fogalmat, hogy EMBER, mégiscsak kellene éreznetek valamit! Mert aztán jön 
az egyedüllét. Az ember az ürességben. A lélek .a megsemmisülés kapuja'ban. 
Félelmetes, dermeszt ő  találkozás a valósággal. Hát semmit sem •értetek? 

Csókolóznak. 

H A N G: (folytatja) Úgy értem, tökéleteset kell csinální. Megrázkódtatást •és át-
lényegülést kell •pmodukálnotok. Egy kis visszapillan•tást a primitív terror kor-
szakёdьa. Ugrás a sötétbe! Döfés az igazsagba és a természetbe! Amit még so-
hasem tapasztaltatok... 

Szünet. 

H A N G: Miért, talán már igen? 

Abbahagyjak a csókolózást, a Hang felé tekintenek. 

H A N G: Nyomorult kis korcsok. 

Szünet. A nő  és a férfi továbra is a h ang felé figyelnek, de tökéletesen közömbösen. 

H A N G: Rendben, іkеzdјёtеk  az aktusi. Felejtsetek ei mindent, felejtsétek el mind-
azt, amit tudtok, mindent felejtsetek ei! Azt mondtam, ez új, 'teljesen új. 
Gyerünk, felejtsetek el mindent. Szájat a szájra, az istenit! 

Csókolóznak. 

HANG:   (folytatja, szuggesztíven, egyre gyorsulva) Na! Fald fel! Szívd ki! Gye-
rünk, a'keüó! Kegyetlenség, er őszak, csalódás! Gyorsabban, sokkal gyorsabban! 
Mindent, szórjatok ki a fejetekb ől, csak elmerülni, markalászn пΡ, ahol érž-
tek, gyerekek, préseljetek még ki valamit magatokból, az Isten szerelmére, 
azt hiszitek, :hogy a 'középkoxiban vagytok? Jézusmária, siessetek egy kicsikét! 

A férfi öntudatlanul a nő  mellére teszi a kezét, a csók folytatódik. 

HA  N G: (szünet nélkül, még mindig egyre gyorsabban) Jaj, hát valami гéltó-
ságot is vigyetek bele! Bs pánikot! A megváltás eszméjét, meg a birtoklásét, 
terrrolszitfilittiiril Ez háború! Ez a .rothadt kis üzeked ő  világegyetem egész 
ördögi bujasága! Gyerünk kurvák! Úristen, hát ti ilyen nyugodtan csók o -
1 ó z t o k? SZERELMES JÉZUSOM, MENJ MAR RA! 

LLbbahagyják a csókot. A n ő  'kinyújtózik a padlón, a férfi lehájol, és a 'lábai közé 
térdel. Közömbösen mozognak, míg a Hang őrjöng. 

HANG: (megszakí'tás nél'küi, szinte üvölt) Gyerünk! Istenem, hát mit mondjak 
még? Gyerekek vagytok, kis szarosdk, és a bokrok •mögé ostontok. Vagy 
öregember! A vén szatír f űzi a kis bakfist! Egy pap es egy •apáca! Jaj! 
Brutus és Caesar! Egy vén úrhölgy -és a nyamvadt kutyája! Jézus és az 
édesanyja! Na! Luther és a pápa! Báty és húg! Jeanne'd Arc és a francos 
mágiyája! Hej, mi van még? Ja, George és Martha! Olvastátok a „Nem fé-
lünk a farkastól"-t? A budi mögött! a gyapotföldeken! Ia Kongresszusi Terem 
pádlбјбn! Húzzad a gyereket, bébi! Üssed! Harapjad! Mert ő  a halál, bébi! 
Az Isten! az Elnök! 0, gyerünk, gyerünk fiú, dugjad már neki! Vért :akarok 
látni! Egészen kiváló produkciót, a kemény hasak egymásnak feszülnek, át-
szellemült üvöltés ... MI AZ ISTEN! TI MÉG MINDIG R UH A B A N VAGY-
TOK? FAJANKOK! 

A Hang irányába bámulnak. 

HA  N G: Dobjátok le azokat a francokat! Gyerünk! AZT MONDTAM, AZONNAL! 
NEM TUDOK VARNI! 

A férfi felegyenesedik, s kezdi kigombolni az ingéi. 

HANG: Az övé t, ne a sajátadat, te szerencsétlen idióta! Mozgás, mert kinyír-
lak. Esküszöm az él ő  Istenre, hogy 'kikészítelek. Gyerünk, bébi, vetk őztesd 
te is! Csipkedjétek magatokat! 

A férfi újra lehajol, s a n ő  blúzát gombolja. A nő  iközben a férfi cip őjét próbálja 
levetni stb. 

H A N G: Allj! 'Nem lehet ilyen kényelmesen! Tépjed, .a fene egye meg! Gyorsab-
ban! (Uvöltve:) AZT MONDTAM NEKTEK: T É P J É TE K azokat a nyam-
vadt rongyokat! 

A férfi is Hang felé pillant, egy pilanatig kivár, ,aztán elkezdi szaggatni a n ő  
blúzát. 

H A N G: (folytatja) 0, gyerünk! Tépjed! Vágjad!  Old  meg! Mozgás! Gyerünk, kur-
vák! Bocsánat. 0! Figyelem... ah... 

Hosszabb szünet. A férfi és a n ő  módszeresen, nagy rutinnal vetk őztetik egymást, 
természetesen közömbösen, akárcsak eddig. 

HA  N G: (unottan, még mindig egy kicsit lélekszakadva, fáradtan, kiábrá.ndultan) 
87 	Jól van , hagyjátok abba, hagyjátok abba!  

rávenni őket, nemhogy érzéseket 
váltani ki az emberiség történelme 
folyamán szárazelemszer űen el-
használódott lényükb ől . Ha a Han-
got kikapcsolva némajátékká tesz-
szük a darabot , és kettejük moz-
gását, mozdulásait figyeljük, csak 
arra következtethetünk , hogy va-
lami minduntalan taszítja őket 
egymástól , meggátolja lényük mé-
lyén rejtőző  vonzalmuk természetes 
kibomlását, rendellenessé teszi, meg-
zavarja pszichikai ősforrásuk, eroti-
kus-szexuális életmotorjuk műkö-
dését. Clover a KÖZÖNSÉG KÖZÉ, 
vagy a sZINÉsZEK FOLÉ he- 
lyezi a gátló tényezőként funkcio-
náló , az emberiség megnevelt, ön-
fegyelmezett , civilizált történelmi, 
társadalmi tudatát, ösztönössége 
ellenőrzőjét , a Hangot , mely való-
jában a SZEREPLÓKSEN (s a 
közönségben ) VAN, bennük alakult 
ki, önállósodott, idegenült el ter-
mészeti lényükt ől olyannyira, hogy 
most irányítja , uralja őket. A 
Hang tehát a nő  és a férfi (az 
emberiség) civilžzációs pszichikai 
struktúrájának képzettársítás-vo-
nulatban , gondolatmenetben való 
realizálódása. A színpadra behátráló 
revolveres sem külön szerepl ő, a 
hanggal és „hőseinkkel" együtt az 
orgasztikusan impotens EMBERT 
alakítja , mely szintén nem önmagát, 
az egyedit , hanem az egész kultú-
rált világot , az „egész nyamvadt 
történelmet " szimbolizálja „Alfától 
Omegážg". 
A szerző  a szónpadkép vázolásakor 

köznapias , egyszerű  öltözékűek-
nek rajzolja a férfit és a nőt, 
magatartásukkal kapcsolatban azt az 
utasítást adja , hogy „Végig, az 
egész előadás alatt kifejezéste-
nek, semmiféle definiálható érzel- 
met nem mutatnak — sem lelkese-
dést , sem vonakodást , sem izgal-
mat, vagy éppen undort , szenve-
délyt vagy unalmat . Mozdulataik, 
bár lazák és természetesek , lényük-
ből semmit sem fednek fel." De 
hogy valami mégžs történik velük 
szigorúan végigvitt közönmbössé-
gük ellenére is, az a darab vége 
felé válik mind nyžlvánvalóbbá. 
szótlanságukról kényszerű  mozdu- 
latok , lépések , karemelések valla-
nak, szerepük nem igényel színészi 
előadásmódot , színpadi „játékot", 
szerepük jóformán „szerepnélkülž-
ség". A játékukra vonatkozó uta-
sítások legfeljebb egy oldalt tesz-
nek ki , de közléstartalmaikat így 
is kifogástalanul továbbítják az 
olvasó , illetve a néző  felé. „Némi 
szünet után lassan felemelik fejü-
ket, míg tekintetük találkozik. 
Nézik egymást , mialatt egy-két 
lépést tesznek előre, amikor egy 
felerősített hang (szócső  vagy 
hangszóró ) hirtelen megállítja őket. 
(...) Egymást nézik egy ideig, és 
már éppen mozdulnának , mikor a 
Hang ismét megállítja őket" — a 
meg-meginduló tudatalatti bels ő  
áramlásokat — melyekről az angol 
szöveg egy fokkal intenzívebben 
tájékoztat (BAMÉSZKODNAK egy-
másra — they gaze at each, žsmét 
MEGSZAKÍTJA őket whon they 
are again interrupted ) — a Hang 
szakítja félbe közbelépésével. Al-
induktív szövegeivel gátat von 
közéjük , melyet a későbbiekben 
legnagyobb erőfeszítései árán sem 
tud felszaggatni : „Lehajtják fejü-
ket, majd némi idő  elteltével ismét 
egymásra merednek . (...) Lesütik 
szemüket . (...) Felemelik fejűket, 



(...) Fejüket leejtik. (...) Tekinte-
tük egybefonódik , néhány lépést 
tesznek egymás felé. (...) Hátra-
lépnek, lehajtják fejüket " Meg-
állás nélkül sorolja a szerelem 
nagy történelmi példáit (Párizs és 
Heléna, Abelard és Heloise , tldám 
és Еva esetét), a szerelmi játék 
valamikor még erős asszociatív 
erővel bíró , ma már megkopottnak, 
színtelennek , főleg közömbösnek 
ható képzelmeit („Amikor ti egy-
másra néztek, fanfárok hangjainak 
kellene hallatszani , a szívek kala-
pálnak, ba-bam , ba-bam , ba-bam. 
Az öröm kifejezhetetlen , és dicső-
séggel teli, értitek? (...) Szépség, 
szent öröm! a lelkek kívánsága! 
életetek a halálban ! Oh, Isten! ...” 
stb.), átszellemülten , prédikációk 
hevületével szól a „legszentebb" 
fogalmakról , az Erzésről, az 
Egyetlenről, a Vonzás Еrtelméről 
stb., receptszerűen ajánlja „leges-
leges-legnagyszerűbb sztori"-jait, 
de szavai az unalmat , közönyt, az 
érzéketlenséget , helyesebben: a. 
bevált módszerek , formák ellenében 
kialakult gátlásokat , szorongásokat 
nem képesek feloldani . Mind türel-
metlenebbé , idegenebbé válik, mert 
nem képes médiumaivá tenni a 
férfit és a nőt, egyre fokozódó 
ingerültsége cinizmusban („Elvégre 
is mi egy közösülést készítünk el ő, 
s nem egy temetési gyászszertar-
tást!"), nyers kirohanásokban 
(„Próbáljuk meg még egyszer azt 
a szart , mert péppé lesztek  verve.”)  
reagálja le. Amikor nagy nehezen 
sikerül kierőszakolnia egy csókot, 
ölelést, s az érintési inger áram-
lásokat kelt bennük , akkor közbe-
lép: „Majd én szólok nektek en-
gedelmetekkel , hogy mit, s mikor, 
s nem ELŐBB, igen? Az egész 
udvarlási jelenetet kihagytátok!” 
Az újabb csókok, csókolózások során 
ismételten megmozdul ős-énjük („A 
férfi öntudatlanul a n ő  mellére 
teszi kezét , a csók folytatódik."), 
fölöttes , civilizációs énjük, a Hang 
ekkor már egészen máshol tart, 
szokványosságoktól vezérelt paran-
csával a nemi aktust siirgeti, ami-
vel ismét , ki tudja hányadszor veti 
vissza őket kiindulópontjukra. 

Az ellentétek további fokozó-
dása sem vezet minőségi változás-
hoz; kiderül , hogy szereplőink kép-
telenek az ösztönös vonzalom 
szintjén tartósan indukálódni, mert 
a Hang semmiféleképpen sem tud 
összehangolódni , harmonikusan 
összeegyezni velük . Elhasználódtak, 
elkoptak, „Már szart sem érnek" 
— mondja a Hang, holott ő  maga 
az, akire megállapítása leginkább 
érvényes . Ki akarja „nyírni” őket, 
de az utolsó pillanatban mégis le-
inti a fegyverest : „Várj egy pil-
lanatig , az istenit ! Legalább •-
nézze , csak fogja rájuk azt a 
csúzlit, éppen elég az is nekik,, az 
isten szerelmére ... ° Valameny-
nyiük által összességében ábrázolt 
EMBER , akiről és akiért a darab 
íródott -- végső  tehetetlenségből 
fakadó —öngyilkossági képzetének 
tekinthető  ez a halál -motívum. 
Az .ember legnagyobb mérvű  le- 
értékelődésének vagyunk szemtaníii: 
MEG SEM KELL HALNIA AZ 
EMBERNEK AHHOZ, HOGY 
HALOTT LEGYEN . Gátlásos ón-
fegyelme , a „jólneveltség", a civili-
záció ballasztja okozták pusztulását. 
Ez a mű  csak KfSЕRLET, sikerte-
len próbálkozás orgasztikus impo-
tenciája feloldására. 

Bizonytalanul a Hang felé pillantanak, egy kis sziinet után a rutin lendületét ől 
még egyszer egymáshoz nyílinak. 

HANG: Fejezzétek ibe! 

Elengedik egymást, nyugodtan ülnek, a Hangot figyelve. 

H A N G: SZEDJETEK AZ ISTENVERTE CUCCOTOKAT! 

Fogják a megtépett blúzt, inget. Lényegében most is egykedv űek, de növekvő  fe-
szü'ltség jelenléte érzik láthatatlanul is. 

HANG: Jól van, sose ibápvjátok. 

Haboznak, ;a ruhákat lete.szik, visszaülnek a földre. 

H A N G: (hidegen) Most már kész vagyok. Remélarn, legalább azzal tisztába jöt- 
tetek, mahadek kis korcsok, ahogy ti most mr tökéletesen kész vagytok! 

Csendben ülnek, egyarást іьѓлiuііјбk. 

H A N G: (nem a mikrofoiba, kissé félre, mintha az ügyel őhöz szólna) Kilidjenek be 
egy indiánt! 	 . 

Szünet. 

H A N  G:  Nem érdekel, 'ha nincs, akkor egy Vietkong ördögöt, egy ... egy vöröst, 
a Maffiát, a hunokat, vagy az arabokat, mint ibanom én, boszorkányokat, egy 
homankuluszt, iangyalesinatot, vagy •amit akarnak, csak legyen már itt! ... 
Hogy egy kitűnő  technikust? Oké, legyen a •kitűnő  technikus, csak ne sz&ra-
kocljurtk, hanem kiildjék már. 

Szünet. 
H A N G: Deus ex machina, hát mi van? Hol a francba marad az a fickó? 

A férfi és a nő  egymáshoz húzódnak, a szifalak mögé figyelnek. 

HANG: Mit gondolnak, misben töröm a fejem? Vagy neon volt érthet ő? Pedig 
én nem valami istenverte dolgot akarok, hiszen ez realizmus, pont e z a n a-
lizmus, ami jön, csak LđKJEK MAR KI AZT AZ EMBERT! 

Egy ember behátrál a színpadra. Mint a férfi és a n ő , ő  is köznapian van öltözve, 
s szerepét minden izgalom vagy érzelem nélkül játssza. Meglehetđеen ügyetleniil 
egy pisztolyt szarongat, csak éppen ahogy a kezébe nyomták. A férfi és a n ő  felé 
fordul, akik most guggolnak, •ruháikat .a mellükre szoxútva. 

H A N G: (unottan, ismét a xnikrofionba) Löje le őket. 

Az ember áll, karjai is mozdulatlanul csüngenek, felfelé néz, amerr đl a Hang jön. 
A másik kettő  egymást fogva elhúzódik. 

H A  G: Hallhatta, mit mondtam. A fenébe is, nyírja •ki őket! 

Az ember körbepiІІant, a Hang irányába is, aztán egykedv űen .az ismét térdel ő  
férfit és nót figyeli. A fegyvert nem emeli fel. 

HANG: Е5 használódtak, és késs. Mán szaft sem énnek. 

Szünet. A három színész mozdulatláb. 

H A N G: Ember, nézze, itt van az egész nyugati világ, .az összes agyalágyultság, 
az egész nyamvadt történelem: Alfától Omegáig; ki kell nyírni đket! 

Szünet. 

H A N  G:  (megingathatatlanul) Na mi lesz már? Vagy nincs lőszere? A KBPZELET 
KORMANYOZZA A VILAGOT, SEGGFEJEK! INT  É Z D M A R E L 
Ő KET! 

Az ember megmozdul. 	. 

H A N G: (védđen) Várj egy pillanatig, az istenit! Legalább — nézze, csak fogja 
rájuk azt a csúzlit, éppen elég az  is  nekik, az isten szerelmére .. . 

Az ember habozik, aztán vállat von, és felemeli a fegyvert, de más irányban, mint 
ahol á két színész áll. Amazok összebújnak. 

H A N G: (a lehető  legegyszerűbben) Bang. Bang, hang. Bang. 

A színészek bizonytalanul a Rang felé néznek, aztán lassan elhagyják a szíapadot. 

H A N G: Ash. Ez nagyszer ű. (Fokozatosan elhalkulva:) Ez győnyöaű . (Kimérten:) 
Ez igazán gyönyörű  .. . 

A sziaspad elsötétül. 

A fordítás ikdsztilt: 1971. okt—dec. 

forditotta szónyi györgy 	 as  
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kovács lukács 

a rovar és 
az ember 
mimikrije 

Walon Green HELSTROM KRŐ -
NIKAJA című  filmjében látszólag 
egy lehetetlen feladatra vállalkozik. 
Úgy tűnhet ugyanis, hogy a ren-
dező  a tudomány útjait járva 
művészetet teremt , vagy ami ugyan-
olyan lehetetlenség , hogy a művé-
szetet „tudományosítja". Erről ter-
mészetesen szó sincs , minthogy nem 
is lehet , hiszen a tudományos és 
a művészi kifejezés ( tükrözés) 
merőben különbözik egymástól. 
S most, aki megérezte Walon 
Green filmjének művészi erejét, 
tanácstalan . A film művészi di- 
menzióit nem lehet kétségbevonni, 
ugyanakkor senki nem tagadhatja: 
a rovarokról DOKUMENTUM-
FELVÉTELEKET láttunk, s a kí-
sérő  szövegben — már ami a 
rovarokat illeti — semmi nem hang-
zik el , ami a mai tudománynak el-
lent mondana . A rovarok 320-330 
millió évvel ezelőtt jelentek meg 
a Földön , a ma élő  másfél millió 
állatfajnak több mint a fele a 
rovarok családjába tartozik stb. stb. 
Mindez elejétől végig a tudomány 
szerint is rendjén van s önmagá-
ban véve sem volna érdektelen, 
csakhogy a néző  a rovarok életét 



nézve megfeledkezik a rovarokról 
és magára gondol . Ez csak úgy 
lehetséges , ha a rovar emberré 
változik, vagy ha az ember válik 
rovarrá. Tulajdonképpen as utóbbi 
alternatíva volna helyes és célra-
vezető , de az ember ezúttal nem akar 
lemondani ember -voltáról, hisz 
akkor saját ellenségévé válna, olyan 
lénnyé, akitől iszonyodik és 
hányingert kap. E visszatetszés 
Green interpretációja szerint alap-
talan . S a nézőnek a filmben 
látott, rovartól borzongó vagy fin-
torgó (rejtett kamerával felvétele-
zett) embertársak nevetségesek. 
A hozzájuk való ilyen viszonyulás 
azonban kitüntetés , mert ha nevet-
ségesek sem volnának, meg-
szűnnének emberek lenni a filmen. 
Ami szép, ami dramatikus, tehát 
ami csodálatos , az a rovar, a ro-
varok élete . A néző  bámulja a ro-
vart, hódol neki érzésben , gondolat-
ban s csak természetes, hogy 
irigyli is, amennyiben az őt mint 
emberi lényt fölülmúlja . Márpedig 
fölülmúlja nem egy tekintetben 
s nem csupán holmi — kételyeket 
hátrahagyó — művészi képzelet 
révén , hanem a tudomány vaskos 
realitású tanúságtétele szerint. 
A rovar teste funkcionálisabb az 
emberénél ; izomzata lehetővé teszi, 
hogy súlyának százszorosát is 
elcipelje . Az emberi izomerő  ehhez 
mérve semmi. Következésképp az 
ember mozgékonyságát sem lehet 
a rovarokéhoz hasonlítani. A légy 
szárnya például másodpercenként 
kétszázat rezdül , a szúnyogé három-
százat . Ha egy újabb vízözön ki-
pusztítaná a fajokat egy-egy 
mintapéldány kivételével , a rovarok 
pár hét , pár év alatt elszaporod-
nának , míg az embernek évszáza-
dokra, sőt évezredekre volna 
szüksége , hogy számuk a maira 
gyarapodjon . Zárójelbe mintegy 
idekívánkozik : a rovarok testrészei-
ről mindig tudhatjuk , mire szol-
gálnak ; ám a legalaposabb tanul-
mány is képtelen volna kimutatni, 
ml funkciója van az olykor egész 
ember-életen át tétlenül csüngő  
emberi kéznek . Az emberre jellemző  
aránytalanul nagy feje — kopo-
nyája . Mire való a fej , az ész, ha 
megszűnik gondolkozni . Ezt a kér-
dést más színben Walon Green is 
fölteszi . Helstrommal , a fiatal tudós-
sal kimondatja , hogy a rovaroknak 
nem sok hátránya származik abból, 
hogy nem értelmes lények s így 
elmésség , okosság nem jellemezheti 
őket , mert ha okosság nem, buta-
ság sem jellemzi a rovart, hisz 
más lényre nem hárítható — a 
butaság is sajátos emberi tulaj-
donság. 

Amit elmondtunk , meghökkentő  s 
egy kissé hihetetlen , bár eddig a 
rendező  művészi megérzését legfel-
jebb sejteni engedtük . E művészi 
megérzés az ember hitványsága, 
perspektívátlansága . Egy ilyen mon-
danivaló komoly probléma elé 
állítja a művészt : 1.) el kell hitetnie 
az emberrel, hogy hiú, amikor a 
„teremtés koronájának " képzeli 
magát , valamint hogy a jöv ő  kapui 
(esetleg) bezárulnak előtte, 2.) el 
kell érnie azt , hogy e privát meg-
győződéséért embertársai föl ne 
falják . Green e két problémát 
áttranszponálva egy harmadikban 
oldja fel . Az embert a rovarhoz 
hasonlítva nyilván merényletet 
követ el az emberiség ellen, ami 
azonban tréfának is fölfogható, s 

ebben az esetben a rendező  ép 
bőrrel ússza meg szemtelenségét. 
Csakhogy Green nem tréfamester, 
nincs is szándékában humorizálni. 
Célja, mint már említettük, hogy 
a néző  a rovar szemével nézze 
önmagát, és ami hasonló eredmény-
hez vezet , hogy a néző  a saját 
szemével lássa magát rovarnak. 
Enyhe viszolygás közt id őnként 

valóban érezzük, hogy — saját 
érdekünkben (s bizonyos értelemben) 
— jobb volna rovarrá lennünk. A 
rovar egyaránt föllelhet ő  a glees-
eserek hómezőin , a trópus erdőiben 
s a legperzselőbb sivatagban is. 
Ha ott akarna élni , az embernek 
le kellene győznie a természetet. 
Egyáltalán : hogy él, s a rovarok 
mellett számbelileg szaporodik, azt 
már régóta ennek a képességének 
köszönheti . Más állatfajokkal össze-
hasonlítva az ember és a rovar 
hasznos, ám különböző  tulajdon-
ságuknál fogva a legéletképesebb-
nek bizonyulnak. Kié a jöv ő? Az 
ember éli-e túl a rovart, vagy a 
rovar az embert? E holtversenyben 
a rovarnak a film tanúságtétele 
szerint kétségbevonhatatlan el őnyei 
vannak . A természettel irigylésre-
méltó összhangban él, míg az 
ember a természetet legy őzve, tehát 
a természet ellen . A természet nem 
marad közömbös , bosszút áll az 
emberen éppen az ember létéért 
való küzdelme következtében, elég 
csak a levegő  fertőződésére , a vizek 
szennyeződésére gondolnunk. A ro-
var elrejtőzhet a rá leselkedő  
veszély elől : levél alakban (ván-
dorló levél) dacol az idő  viharával; 
a botsáskát a kígyó éles szeme 
sem különbözteti meg a fa ágaitól, 
táplálék után kutatva elcsúszik 
fölötte. 

Egyes rovarfajok az ember köz-
vetlen ellenségei. A hernyó, a ván-
dorsáska kártékonysága közismert. 
Egy ember—sáska harcban elméle-
tileg az embernek kell gy őznie 
(hiszen az utóbbi a természettel 
is dacolva , a természetet is legy őzi, 
míg a sáska csak úgy élhet, ha 
a természetnek aláveti magát). 
Csakhogy ennek az —úgy hisszük 
— logikus következtésnek semmi 
köze a valósághoz . Ha ugyanis 
mérgező  szereket használnak egy 
sáskaraj ellen , nagy része elpusztul, 
de bizonyos százaléka mindig meg-
menekül . Ezek utódai a következ ő  
évben visszatérnek , de a régi 
méreg már nem használ ellenük, 
s a vetéseket letarolják. A követ-
kező  évben az először használt 
méreggel százszor erősebbet is al-
kalmazhatnak ellenük , a sáskák 
immunitása olyan nagy , hogy az 
irtószer csak jelentéktelen pusztí- 
tást végez (nem számítva az énekes-
madarak tetemeit). 

A példákat szaporíthatnánk. De 
bármennyire is érdekesek ezek, s 
mivelhogy a rovarok életét a 
film mint magánvaló igazságot 
ragadja meg , a rovar—ember ha-
sonlat hihető  ugyan , de ezen a 
ponton a művésziségnek még csak 
elemeit hordozza . Az igazi művészi 
dimenziót ugyanez a hasonlat adja 
meg, illetőleg ugyanennek a hason-
latnak hallgatólagos (metaforizált) 
formája , ahol elmarad a rovar és 
az ember párhuzamba állítása s a 
film látszólag csak a rovarok életét 
tárja fel , valójában pedig a rova-
rok sokarcú életének bemutatá-
sával az emberi nem jellemrajzát 
alkotja meg . Ezt szolgálja a lepkék, 

kérészek , pókok stb. életének 
bemutatása . Hogy mindez meg-
kaphassa igazi értelmét , fel kell 
idéznünk képi megjelenítésüket, 
a színes lepkeszárnyak táncát, a 
kérészek vibrálását az alkonyati 
fényben , a fekete potrohú n őstény-
pókot, amint a hőmet magához 
csalogatja s kiszívja a vérét... 
A pók (madárpók) csáprágói 

csúcsán méregmirigy nyílik, vála-
dékát az áldozat testébe préseli. 
Miután megbénította , a madárpók 
rátapad , s izmos szívógyomrával 
az áldozat fején keresztül el őször 
a velejét és a vérét szívja ki. 
A méregmirigy emésztőnedvei 
elfolyósítják a tömöttebb szöveteket, 
az izmokat és a csontokat, s az 
áldozatból a bőrén kívül semmi 
nem marad. 

Az egyik jelenetben Helstrom a 
földön nyüzsgő  hangyákra vizet 
fecskendez. A vékony vízsugár apo-
kaliptikus vízözönt , földindulást 
idéz elő ; mintha bomba csapna 
közéjük, röpülnek as apró rovarok, 
viszi őket az áradat. 

Felépítése révén z, film egyre 
dramatikusabbá válik . Egymás 
hegyén-hátán vég nélküli áradatban 
rablóhangyák menetelnek akadányt 
nem ismerve ; ha csermelyhez, pa-
takhoz érnek, egymás testébe ka-
paszkodva hidat alkotnak a raj-
tuk: átvonuló hadseregnek, amely 
elк"örsökre , figyelőkre , biztosító 
osztagokra tagolódik. Az amazon-
hangyák hasonló sereggel idegen 
fészkekbe törnek be, s más hangyák 
zsákmányul ejtett bábjaiból rab-
szolgákat nevelnek . A békésebb 
természetű  hangyák bizonyos fajai 
kertészkednek , mások háziállatokat 
tartanak . A legcsodálatosabb képes-
séggel azonban a méhek rendelkez-
nek. Csodálatos ösztönükkel meg 
tudják állapítani egy maghatá-
rozott pont térbeli helyét (az em-
bernek mindent viszonyítania kell 
valamihez). Azokat az egyedeket, 
amelyek MEG NEM TERMÉKE-
NYULT petékből fejlődnek ki 
(vagyis a dologtalan heréket) agyon-
szurkálják és tetemüket kidobják 
a kaptárból. 

A termesz—vöröshangya (vala-
mint méh—darázs ) háború csata-
térré változtatja a képmez őt. Az 
élő  hangyákba holtak kapaszkod-
nak, fél -hangyák bicegnek a tete-
mek beláthatatlan sokasága között. 
A néző  iszonyodik . Nem a rovar-
tól (a rovar meghalt és tényszer űen 
emberré változott), hanem önma-
gától . Walon Green már ezzel is 
megelégedhetne , de könyörtelen 
filmjében egyéb törekvéseinek is 
érvényt szerez. „Rovarszempontú-
sága" lehetővé teszi számára, hogy 
az emberről mást mondjon, mint 
amit emberszempontúsággal mon-
dani lehet . E rovarszempontúság 
nyilván megengedi sőt megköveteli, 
hogy a ROVAR az EMBER fölé 
helyezett kategória legyen . Jóllehet 
az ember nélkülözi a rovar leg-
jobb tulajdonságait , a kűlőnbség 
köztük mégis csak annyi, mint 
rovar és rovar (pl. méh és szúnyog) 
közötti különbség . Az ember e 
szempont szerint is heterogén típus. 
Ez azért van így, mert mint faj-
nak nincs egzaktan kijelölhet ő  
helye a, rovarok rendszerében. 
Mint egyed valahol a kérész, a 
lepke , a termesz , a méh, pók 
(madárpók ), hangya illetve rabló-
hangya közt keresi s igyekszik 
a maga helyét kijelölni. 90 
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podolszki józsef 

koravén emberkék 
a hitelesség problémája 

ifjósági regényeinkben 

1. (Hitelesség , kor, szemlélet) 

„Feltétlenül el őlegezni kell a sivárságot, a táv-
lattalanságot , az események hiányát? Vajon 

már a gyermekregények szintjén is csak az mu-
tatható fel , amitől irtózunk , viszolygunk, amit 

nem akarunk? És vajon mennyiben hathat 
akár csak minimálisan is magával ragadó ol-
vasmánynak egy gyerekeknek szánt könyv, ha 
csupán ennyit képes felmutatni ? A kamaszok 

félgyerekek ideál - és hősigényére gondolok. 
Arra , hogy lehetne -e ma olyan ifjúsági re- 

gényt írni , amely ezeket az igényeket is 
kielégítheti valamennyire , anélkül , hogy hami-

san hatna" — írja Varga Zoltán Periszkóp-
jában , majd mintegy a dolgok igazolásául és az 

írók mentségéül hozzáfűzi még: „ ... az 
ideálok és az eszményképekké növelhető  hő-
sök hiányát mégsem az írókon , hanem a va- 

ságon kell számonkérnünk."' 
Csöppet sem véletlen , hogy kritikusunkban 

egyidejűleg, egymással való összefüggésben me-
rül fel a hitelesség és a hős kérdése . Elegendő , 
ha Michel Butor a regény fejl ődését elemző  

esszéjére 2  utalunk ezen a helyen , s máris nyil- 
vánvalóvá válik , Varga a regényművészet 

legidőszerűbb és legalapvetőbb kérdéskomple-
xumáig (valóság —regényhős — hitelesség) 

jutott el alkalmi fejtegetései során . Mentegető  
válasza is majdnem butori . De épp ez a 

„majdnem" jelzi a lényeges szemléletbeli kü-
lönbséget , mely végső  soron megakadályozza 

Vargát abban, hogy eljutva a modern regény-
elmélet kulcskérdéséig , magáévá tegye a kor- 

társ esztétika és regénykritika értékrend- 
szerét . Mert Butor véletlenül sem az író 

ártatlanságát , mi több épp az író felel ősségét 
akarja bizonyítani , mikor a változó (társa-

dalmi) valóság követelményeit és természet-
rajzát állítja egy-egy kor regénytípusának és 

regényhőstípusának mércéjéül . Vagyis Var-
ga bűntudatérzete , még ha csak a benne „alvó 
pedagógus" ébreszti is fel , árulkodó és lelep-

lező ; egy avult , a modern regényre alkalmaz-
hatatlan esztétikai szemléletr ől vall . Kérdé-
seiben leplezetlenül megnyilvánuló nosztal-

giája nem különben . S csak ez az avult , letűnt 
értékek után sóvárgó szemlélet magyarázhatja 

meg, hogyan és miért teheti fel egy olyan 
kritikus a kérdést : „ . lehetne -e ma olyan 

ifjúsági regényt írni , amely ezeket az igé-
nyeket (ideál - és hősigény) is kielégíti, anél-
kül, hogy hamisan  hatna?',  aki tudja, hogy: 

„ ... az eszményképekké növelhet ő  hősök 
hiányát (...) a valóságon kell számonkérnünk". 

Csak a változó világgal s a vele együtt vál-
tozó regénytípussal és regényhőssel elégedet- 

len szellem , a kora előtti valóságállapotban 
megrekedt tudat képes a lényegre tapintó kér- 

dés (hitelesség ) és a lényeget feltáró válasz 
(adott valóság ) ismerete ellenére is számon-

kérni a letűnt kor letűnt értékeit . Anakroniz- 
musa nyilvánvaló . S épp eme tulajdonsága 

teszi érdemessé , hogy ifjúsági regényeinkkel 
foglalkozva szem előtt , tartsuk , felhívjuk a 

figyelmet szemléletéb ől eredő  hibáira, miket 
az esztétikai kérdés helyes feltevése ellenére is 

szükségszerűen vét értékelése folyamán. 



(A hitelesség mint alapvet ő  esztétikai 
kritérium) 
Ha a próza , illetve a regény „egy változó tár- 

sadalom kifejezése ; de csakhamar egy változá-
sának tudatában is lev ő  társadalomnak lesz 
a kifejezése"з  (M. Butor ), és épp ezért „szel-

lemi magatartás "` (.I. P. Sartre ) és a camusi 
értelemben vett, a világgal szembenéz ő  és 

állandóan leszámoló tudatosság , akkor nyil- 
ván csakugyan a hitelesség az esztétikai érté-

kelés alapvető  mércéje , a hitelesség, me-
lyet a lukácsi különösségben a megszüntetve-
megőrzött egyediség és általánosság egyidejű  
jelenléte fémjelez . Eme hitelességet nélkülöző  
művek eleve kívülrekesztetnek az irodalom 

határain. 
Hogy értékeljünk egy irodalmi alkotást, ele- 

gendő  tehát , ha megvizsgáljuk milyen mérték- 
ben tesz eleget a hitelesség igényének. Varga 
kiindulópontja ezek szerint ugyanis természe-

tes és kimondottan esztétikai . Emlékezzünk 
csak vissza: Varga „kevésbé meggyőzőnek" ér- 

zi Domonkos regényét (Via Italia) mint 
Gionét (Engem nem úgy hívnak), alapvető  

kritériuma tehát a hitelesség , s erre támaszko-
dik a továbbiakban is: „ ... a valóságdarab 
azonban (...) valahogy CSEPPET SEM LAT- 

SZIK HITELESNEK , sőt alighanem NA- 
GYONIS ОNKÉNYES KЕP", „nem csupán ezért 

érzem CSEPPET SEM VALOSAGOSNAK", 
„ennek a ,hülyeségnek ' MEGGYOZđNEK IS 

KELL LENNI", „nehéz ELHINNI róla", 
„ilyenfajta szervezett bosszúra ALIGHA KE-
RVLHETETT SOR", .,ugyan KI HISZI EL, 

hogy éveken át háborítatlanul hódolhatott 
szenvedélyének ". Lépten -nyomon a hitelesség 
kérdésével találjuk szembe magunkat, Varga 

ítéletei mégis idegenek a számunkra. Miért? 
Elsősorban , természetesen , a már vázolt anak- 

ronisztikus vargai szemlélet miatt . Ezzel azon-
ban nem elégedhetünk meg, részletesebben 

is ki kell fejtenünk , miért elfogadhatatlan az 
ilyen szemlélet és mivel bizonyítja elfogad- 

hatatlanságát. 

(A sikertelen mű  a hitelesség próbaköve) 

Értékes vagy legalábbis értékesnek tartott 
műtől aligha kéri számon a kritikus a hiteles- 
séget . Természetesnek tartja , s így egyéb kér- 

désekkel , a mű  belső  vonatkozásaival foglal- 
kozik . Marx , Lukács és Butor is csak azért 
érinti Balzacnál a hitelesség kérdését , hogy el-
méletileg bizonyítsa az eredeti író felfogása, 

mi több (amint azt Butor a Goriot apóról érte-
kezve kifejti )', a regénybeli valóságtól eltérő  

átélt valóság ellenére is hiteles képet fest a 
korról és hőseiről. A hitelesség tehát els ő - 
sorban a sikertelen alkotások próbaköve, 

ezek teszik kérdésessé , ezek vetik fel; és a 
hitelesség fogalmát félreért ő , csak saját iga- 
zolásukként felfogó szemléletek . Annál több 
okunk van foglalkozni vele , hisz mindkét 

jelenség elterjedt irodalmunkban. Mert 
„dombirodalom" a mienk , s így inkább tisz-

teljük a szándékot , mint a művet, ami vi- 
szont feltételezi , hogy inkább mérünk a 

szándékon , mint a feltáráson alapuló szem- 
lélet hitelességével. 

(„A tézisregény a m ű, mely bizonyít; a leg-
gyűlöletesebb mindegyik közül , mely leggyak-
rabban az elégedett eszmével b űvöl . Az igazsá-
got demonstrálja , melyről azt hiszi , hogy birto-
kolja . De ezek mozgásba hozott eszmék, s az 
eszmék a gondolkodás ellenségei . Ezek az alko-
tók szégyenlős filozófusok.") 

Sajnos , ifjúsági regényeink szerz ői közt több 
a szégyenlős filozófus , mint a kompozícióskész-
séggel megáldott , tudatosan gondolkodó író. A 

hét' mű  közül öt kimondottan tézisregény, °  s 
csak az egyes írók szakértelmének ' különböző  

szintjén múlik, hogy néhol sikerül a külön- 
váló hegyibeszédet és szemléltetést" közelebb 

hozni egymáshoz . Egynek az írója viszont mint- 
egy szégyellve , hogy nem fejtette ki „vilá-

gosan” mondanivalóját, mentegetőzéssel zárja 
aз 	művét : „ ... a kismalacok már szörnyen vi- 

sítanak . Indulok megetetni őket . Ezért, vala- 
mint azért , mert rám sötétedett itt kint a 

gangon , nem írok összefoglalót utolsó karacsi 
beszámolóm végére." Pedig épp ennek az ösz-
szefoglalónak a hiánya , szükségtelensége teszi 
hitelesebbé a Vadalmát , mint ahogy a szerző  

világosan kirajzolódó hegyibeszéd iránti 
nosztalgiája csempészi be a regény termé- 
szetes fonalát megtör ő , fölösleges magyarázó 

mondatokat . Csak találomra lapozom fel a 
könyvet : „Ilka néninek vacsora alatt tövir ől 

hegyire be kellett számolnom a plébános úrral 
való találkozásomról (...) Űgy nézett belém, 

mint a tükörbe . De Tamás bácsit szemmel 
láthatóan nem érdekelte túlsá .gosan az ügy. 

Meg is jegyezte egyszer: 
— A Hóka nagyon keresett. 
— Hagyd most a Hókát — csattant föl Ilka 

néni."'Z Aligha igényel külön megindoklást, hogy 
a párbeszéd miért sokkalta hitelesebb kifeje- 

zője Ilka néni és Tamás bácsi érdekl ődésének, 
mint az eléje csempészett írói magyarázat, s 

már ebből a korántsem sorsdöntő, mégis 
jellegzetes részletecskéb ől is kiderül, hogy 

miért nem válhatott a Vadalma teljes értékű  
alkotássá. A korábban idézett befejezés pedig 

azt is megvilágítja , mi .akadályozta az írót 
munkájában , aki bár idegenkedik a mindent 

kifejező  rezümétől , ugyanakkor hiányát is érzi. 
S ha a Vadalma hitelértékét már a betolakodó 

kívüirekesztett , szétforgácsolódó írói útbaigazítás 
is lényegesen csorbítja , hogyne következne 

be még nyilvánvalóbb módon az értékcsonkí- 
tás ott , ahol a „tanulság" mindená :roni (jobbik 

esetben ) rejtett vagy (a rosszabbikban ) nyílt, 
leplezetlen hangsúlyozására törekszenek a szer-

zek, minden mást eme els ődleges cél szolgá.la- 
tába. állítva . Véletlenül sem keveredhetünk 

ellentmondásba , ha azt állítjuk , minél egyér- 
telműbb a kitűzött cél felé vezet ő  út, minél 

világosabb bizonyítékokat szolgáltat a demonst- 
rált igazság számára a regényanyag, annál 
sekélyebb alkotással állunk szemben, annál 

közelebb kerülünk a sokféleséget , a sokféleség- 
ből eredő  gondolkodást és a valóságot tagadó 

tézisregényhez. 

(Mi is hát a mű  hitelessége?) 

„Az alkotás elsősorban kompozíció . Az alkotó 
a: részek viszonyában, az elemek közt futkosó 

erővonalak titokzatos rajzában fejezi ki m ű -
vészi igazságát . A mű  elsősorban az erővona- 

laknak ez a rendszere , mint ahogy a benzol 
elsősorban nem a szén és hidrogén, hanem 

ennek a két elemnek jellegzetes kapcsolásmód-
ja. A műalkotás az a belső  terv , amely a 

mű  minden elemét egy kénzelt központ 
felé irányítja . A műalkotás belülről determi-

nált ; minden egy közös góc világításában á:ll s 
egyik. sem csóválhat a maga örömére sem 

fáklyát , sem zseblámpát . Ez a magyará-
zata , hogy a remekmű  sohasem lehet kulcs- 

regény; ha minden alakja kinn szaladgál is 
az életben , a belső  terv megülte a kinn sza- 

ladgálót s helyén egy új , műben élőt támasz-
tott fel . A legmagasabb írói törekvés , melynek 

a többi csak alantasa lehet : komponálni, a 
szerkezet segítségével a mű  anvagából egy 

irreverzibilis művészi eszmét lobbantani ki. 1' 
„A regényíró a mindennapiakhoz hasonló ese- 

ményeket mutat nekünk , és a lehető  legvalóczá- 
nűbbnek akarja ftltüntetni őket , olykor 

egészen a megtévesztésig. De az , amit a re- 
gényíró elbeszél , igazolhatatlan; tehát an-

nak, amit a dologról mond, elégnek kell len-
nie, hogy megadja neki a valóság látszatát 
(.. J Alakjainak azzal , és egvedül csak az- 

zal kell meggyőzniük és élniük , amit róluk 
mond, még akkor is, ha történetesen valóban 

éltek (...) Míg a szavahihető  elbeszélés min-
dig hivatkozhat a maga igazolásául a külső  

evidenciákra , a regénynek magának kell ke- 
zeskednie arról , amit mond." 

„A valóság művészi visszatükrözésének spe- 
cifikus mozzanata a jelenség és lényeg e k őleső - 

nös viszonyának formálása , de úgy, hogy 
olyan világ van előttünk , amely látszólag csu- 
pán jelenségekből áll, ám olyan jelenségekb ől, 



amelyek anélkül, hogy elvesztenék jelenség 
formájukat, ,mulandó felszín '- jellegüket, sőt ép- 

pen érzékletes er ősítésükkel minden mozgás- 
és nyugalmi mozzanatukban mindenkor meg- 

élhetővé teszik a jelenségben rejl ő  lényegisé- 
get. A különbség , amely mint a művészi 

visszatükröződés központja, mint az általá-
nosság és egyediség szintézisének mozzanata 
ezeket megszünteti magában , meghatározza 
a közvetlenül adott jelenségvilág áltaidnosí-

tásának azt a specifikus formáját , amely meg-
őrzi jelenségformáit , de átlátszókká , áttet-

szőkké teszi őket a lényeg szüntelen megnyi- 
latkozása számára." 15  

6. („Nem attól lesz valaki író , hogy bizonyos 
dolgokat ki akar mondani , hanem attól, hogy 
ezeket egy bizonyos módon mondja ki. És ter-
mészetesen a stílus adja meg a próza értékét. 
Csak éppen a stílusnak észrevétlennek kell ma-
radnia: У ' 

Márpedig ifjúsági regényeinkben túlteng a 
dolgok kimondani akarása s így az el őre meg- 

határozott tézissel együtt a stílus is kikiabál 
a 'legtöbb könyvből . Hogy mit akarnak íróink, 

könnyűszerrel megállapítható, s hogy hogyan, 
az sem túlságosan nehéz. 

„Igen , ez már a felnőttkor — mormogta maga 
elé, és kinyitotta a dolgozószoba ajtaját.” 

Ezzel ér véget Mirnics regénye . Kardoss Lóci 
ott marad tehát a feln őttkor küszóbén (mind- 

két szót akár nagybetűvel is írhattuk volna), 
ott áll mozdulatlanul , kimerevítve , élettelenül. 
Szomorú, de nem véletlen sorsra jutott. Szo-

morú, mert eme immár örökös statikusságában 
megsemmisül . És nem véletlenül , mert mi-

helyt megszűnik az őt hajszoló erő  hatása, 
mihelyt egy ajtónyílásban magára marad, 

szükségszerű  a megsemmisülése . Mert Kar- 
doss Lócira még az írónak sincs szüksége 

már, utolsó , előre kiszabott , szigorúan megha-
tározott feladatát is teljesítette ; betuszkolták 

A felnőttkor ajtóгésébe . Mivel pedig mozgatott 
és nem mozgó alakja volt a regényvilágnak, 
hiába is várnánk , önerejéből sohasem fogja 

átlépni a küszöböt . Végképp elárulta magát, 
leleplezte papírfigura voltából ered ő  gyönge-

ségét , gyámoltalanságát . S még félelmetes 
okossága sem ellensúlyozhatja vereségét. Csak 

arra jó, hogy az antiregény elrettent ő  pél-
dájaként világítson rá, miként válik külön egy-

séggé már sohasem kovácsolható , esetleg csak 
fércelhető  módon a hegyibeszéd és a szem- 

léltetés: 
— A múlt órán azt tanultuk , a kapitalizmus 

egyik jellemz ője, hogy osztálytársadalomra ta-
gozódik . Kizsákmányolókra és kizsákmányol- 

takra, gazdagokra és szegényekre. Azt is ta-
nultuk , hogy megjelenik a tőkehalmozás, egye- 

seknek sok van , mások meg éheznek , és nagy 
a munkanélküliség . És azt is tanultuk, hogy 

ahol nincs profit , tönkremegy a gyár , a válla-
lat. Hát ezt nem értem. 

Ha a szemébe lehetett volna nézni , egész biz-
tos, csalódást olvashattam volna ki bel őle. Mert 

pontosan idéztem , amit az elmúlt óra végén 
összefoglalt , nem ültethetett le hát , hogy be- 

írja az egyest. Tudtam, hogy nem állhat 
Sipos tanárnő  miatt, de ez még az egyeshez 

nem volt elég. 
— Mit nem értett ? Hiszen látom , hogy mégis-

csak tanult. 
Nagyot nyeltem. 
— Igen , tanultam ... de mégsem értem, mert 

sem a tankönyvben , sem másutt nem találtam 
meg rá a feleletet : miért vannak nálunk is 
szegények , és nagyon gazdagok , két autóval, 

víkendházzal , tengerparti nyaralókkal. És ha a 
kapitalizmusra jellemz ő , hogy lehet az, hogy 

nálunk is munkanélküliség van? És ha a 
profit a kapitalista társadalom velejárója, nem 

értem , miért mennek a vállalatok nálunk is 
tönkre , miért kerülnek a munkások az utcára 
vagy külföldre? 

Valahol egy szék megreccsent, szinte bántotta 
a fülemet. Az osztály egyetlen néma döbbenet 

volt : ezt soha senki nem merte volna ki- 
mondani a diri óráján . Váratlanul érte, keze 

hirtelen felemelkedett. 

— Hát kérem , az a meggyőződésem, hogy 
maga, Kardoss , el akarja húzni az órát. Mégis 

hajlandó vagyok a kérdésnél elid őzni. 
Ingerült volt . Akkor már érezhette , hogy ná- 
lam sokkal többről van szó, mint egyszerű  

leckeügyről . Az osztály megrökönyödve érezte 
meg a vihart. Én azonban nagyon illedelme- 

sen szóltam , de konokul és feleletet várva. 
Ha a diri leültet , maga ég le. 
— Hát kérem ... Emlékeznek még, mit tanul-

tunk az ősközösségről? Tulajdonképpen innen 
kell kiindulnunk. Ha azt vesszük alapul, 

hogy egy magasabb fejlettségi fokon ... — Ezt 
már ismerem : kezdődött az elkenés. 

— De igazgató elvtárs ! — vágtam közbe. -
- Ezt már tanultuk ! Ez benne van a tankönyv- 

ben is! Én mást nem értettem! Én másra vá-
rok választ'." 

Ez a fejlődés kikényszerített álfejl ődés; Kar- 
doss Lócival az iskolában bemagoltatott lec-

ke helyett egy új leckét magoltatnak be. A 
történelemtanár helyett most az író beszélteti, 
mégpedig azzal az egyáltalán nem leplezett 

célzatossággal , hogy Lócit mielőbb eljuttassa 
z dolgozószoba - felnőttkor ajtajába . Ahova, 

persze, minden különösebb er őfeszítés nélkül 
el is jut, mégpedig leckeízű  okosságára jellemző  

tudatossággal! 

7. (A tézisregény diadala a regény kudarca) 
Mint láttuk , rossz szolgálatot tesz a m űnek, 
ha azt a szerz ője türelmetlenül hajszolja a ki- 

tűzött nagy cél felé. Annál rosszabat, minél 
nagyobb a hősre kényszerített cél. Вogdánfi 

Sándor pedig korántsem elégszik meg a gyer- 
mekkort és a feln őttkort elválasztó elméleti 

szakadékkal , tovább növeli a távolságot, duz- 
zasztja acélt , az egyszerű  és a kiváló em- 

bertípus szembeállításával , óriásokká akarja 
növeszteni a kisvárosi kamaszokat . S hogy ez 

sikerül is neki , azt elsősorban regénye Epi-
lógusából tudja meg minden kétséget kizá-

róan az olvasó: 
abból, amit elmondtál róluk , kiviláglik, 

hogy lényegében mind a kilencen óriások vol-
tak. Érted , Zsorzs? Nem egy óriás volt köz-
tük, hanem mind óriások voltak." 

S a „nem egy óriás volt köztük" egyben 
mindjárt elárulja azt is, hogy miért volt 

szüksége az írónak Varga đcsire , a biológiai 
csodára, a három méteresre kelesztett -duzzasz- 

tott óriásra (akiben mellesleg Veli Jože vaj- 
dasági hasonmását fedezhetik fel a jugo-

szláv irodalmat ismerő  olvasók). Bogdánfi csak 
azért keseríti meg a rendellenes növéssel lesi 

sorsát , csak azért látja el rendellenesen mű -
ködő  hormonokkal, hogy a többieknek, lesi 

nővérének és társainak legyen kit beérniük 
és túlszárnyalniuk . Ezért igazságtalan hozzá, 

igazságtalanul nyomorítják meg öncélú céltu- 
datossággal. 

lesi azonban önmagában (még ha három mé- 
ter magas is) nem elég meggy őző  párhuzam. Az 

óriássá növés titkához nem elég egy „iga-
zi" óriás jelenléte , könyörtelenül ketté kell 

választani magát az egész emberiséget is ere-
dendő  fehér , illetve jó és fekete , illetve rossz 

oldalára . Zsuék tábora bántóan eszményi; 
becsületes , igazságos , öntudatos , okos, lelki- 
ismeretes , adaadó , humánus, bölcs stb. stb. 

Olyannyira , hogy még bűneiket is becsületb ől, 
emberszeretetben"1 követik el. Egyszóval szüle-
tett óriásfajták mind. Az ellentábor viszont 

nemcsak eszmeileg , erkölcsileg is a végletekig 
romlott. 
Sajnos, írónk épp eme túlbuzgósága következ- 

tében értéktelenedik el Zsuék h őstette , veszti hi-
telét a story s marad magára a pedagógiai 

szándék , a rosszul megírt történelemkönyvnél 
is hatásosabban riasztva el magától a gon-

dolkodó olvasót . Alcázatlan áttetsz ősége már-
már sértő. A fekete-fehér ábrázolásból „mint 
kígyóból a lenyelt nyúl , bántón domborodik 

ki" az eszmei -politikai nevelőszándék, 
„amelyet nem bírt megemészteni ". ° Az agit- 

prop irodalom sem termett ennél meztelenebb 
csontvázú könyvet , pontosabban könyvcsont- 

vázat. 
S ilyen jellege a kompozícióra is rányomja 

bélyegét , mely erőszakossá, logikátlanná, önel- 94 



lentmondásossá válik, s nem tudja elviselni 
a túlzott óriáskultusz terhét. 

Ezért az óriások diadala helyett, az Őrfások 
szomorú kudarcának a szemtanúja az olvasó. 

Csupán annyit állapíthat meg a könyvet letéve, 
hogy itt már-már a végletekig tökéletesedett 

a tézisregény, a hegyibeszéd és a szemlél-
tetés kettészakadása reménytelenül végleges. 

8. („A regény küls ő  szimbolizmusa fokozatosan 
tükröződni fog belső  szimbolizmusában, mikoris 
az egyes részek az egészhez viszonyítva ugyan-
azt a szerepet játsszák, mint maga a regény a 
valósághoz viszonyítva.") 21  

Az előző  három könyvről mondottak alapján 
megállapíthatjuk, hogy a lépten-nyomon hang- 

súlyozott és megmagyarázott szimbólum rom- 
bolja a mű  részleteinek és egészének a ha- 

tásá.t. Butor kifejezésével élve, a szavahihet ő  
beszéd logikáját követi, s ezzel önmaga ellen 

fordul. Minden kívülről jövő  és kifelé irányuló 
igazolás a regény rovására történik, egyszer űsí-

tést, szimplifikálást, egyértelműséget felté- 
telez, vagyis szegényebbé teszi az alkotást, 

illetve a mű  rejtett vagy nyilvánvaló szegény-
ségéről árulkodik, a tézisregény vonzásába so- 
dorja még az attól több-kevesebb sikerrel 

elrugaszkodni igyekvő  regényt is. Meginog a 
megszünteve-meg őrzött általánosság és egye- 

diség egyensúlya, mégpedig leginkább az egye- 
diség rovására és a meg őrzött általánosság 
javára; és a szégyenlős filozófus az író mel- 

lé szegődik. 
Deák Ferenc Zsivány, Fehér Kálmán Összjá-
ték és Gion Nándor Engem nem úgy hívnak 
regényében is megtaláljuk a belopakodott 
szégyellős filozófus keze nyomát. Аrulkodó 

jegyét még az sem leplezheti el, hogy mind-
hárman gondosan kerülik a fekete-fehér áb-

rázolási technikát, s hogy látszólag els ősor-
ban az egyedire fektetik a hangsúlyt, csak el- 

mosódott, elnagyolt vonalakkal jelölve a kör- 
nyezet általános jellegzetességeit. De épp 

ez az általánostól való óvakodás kényszeríti 
később rá őket, hogy megfogalmazzák, félre-
érthetetlenül kimondják regényük mondani- 

valóját, mintegy megérezve és beismerve, 
hogy hőseik megjelenített sorsa elégtelennek 

bizonyult erre: 
„Az emberek akkora boldogságot senkinek se 

engedhetnek meg. 
Különösképp nem egy zsiványnak. 
Mert engem ez a név síromig elkísér. 
Igy van ez... 
A hosszútávfutó arcát látom, ahogy fut át a 

lucskos erdőn. 
No, hát ilyen vagyok én is most. 
Futok át a lucskos ŐSERDŐN."22  

„— Lehet — mondtam. — Ilyenkor minden 
lehetséges. Az ilyen dolgokkal úgy van az em- 

ber, hogy estére már holtbiztos abban, ho- 
gyan kellett volna elveszteni a mérk őzést. 
Másnap már a bűnösök is rnegvannak ... 

És mégis — a következ ő  napokon már a bű- 
nösökre vagyunk utalva, mert jönnek a fon-
tos mérkőzések, és egyedül mégsem játszha- 

tunk. Valakinek jó labdákat kell adni és 
valakitől jókat kapni. Lehet, hogy akkor meg 

éppen én tolok el majd pár holtbiztos helyze- 
tet, én leszek a hibás azért, hogy vesztünk, 

de holnap ismét játszani kell, és lehet, hogy 
akkor egy-két húzással éppen az dönti el a 

mérkőzés sorsát, az nyeri meg, aki az el őb- 
bit eltolta. Lényegében mindenki nyer és 

mindenki veszít. Talán ez a nagyszer ű  ebben 
a játékban. Egymást okoljuk, és mégsem lehe- 

tünk meg egymás nélkül. X 23  
— Nem kell annyira mellre szívni azt a mo-

zijegy vásárlást meg a többit. Nem olyan ször- 
nyű  az, ha beolajoznak egy kicsit. Egyszer 
úgyis mindenkit beolajoznak, hidd el. Id ővel 

megszokja az ember.s г4  
A Zsivány-Attila futása az „ őserdőn" át, a 

nagy Gülem összjátékra kényszerítettsége és 
Péter-Orbán Lajos beolajozásának elkerülhe- 

tetlensége, azonos szerep ű  és jelentőségű  há- 
rom szimbólum a három regény végén. Mind- 

95 egyik egyszerre mutat ki a regényből az olvasó 

felé, és vissza az egész regényre is. Ezt akar- 
tam tudatni veletek, mondják, ezt keressétek 

Attila és Gidra, Gólem és társai, Péter-
Orbán Lajos és Rea-Andrea mozdulatában, 

szavában, érzésében, vágyakozásában. Vagyis 
MAGYARAZŐ  szimbólumok, mégpedig a könyv 

ALTALANOS törekvését EGYÉRTELMŰEN 
magyarazóak. A tézis rokonai, testvérei, ma- 

guk is a tézisből táplálkoznak. Hitelesek? 
Igen, amennyire a szavahihet ő, ellenőrizhető , 

a külső  tapasztalatokkal igazolható beszéd 
hiteles. Mert a regény önmagában nem igazolja 
őket, épp fordított a közöttük fennálló vi-

szony, nekik kell, még ha már-már frázis-
számba menő  banális igazságokat pufogtatva 
is, a külső  valóság tapasztalataira támasz-
kodva igazolni az egész regényt. Csalódást 
keltő  felismerés, hisz a legsikerültebbeknek 

tartott ifjúsági regényeinkr ől van szó. S íme, 
kiderül: mankók nélkül ezek sem állják meg 
a helyüket, csak általános absztrakció és 

banalitás hitelessége az, amit a művészi hite-
lesség álruhájába bújtatva akarnak tudato- 

sítani. 

9. (S miért válik. hiteles mozzanattá a nem 16-
tező  kikiriki?) 

Megértem az olvasót, ha mindezek után azt 
kérdi: hát érdemes a hitelesség mércéjével 

s csak a hitelesség miatt lerombolni minden 
hierarchiánkat, hogy minden kézzel fogható 

eredményességétől megfosztassunk? Megértem, 
mondom, a méltatlankodókat, de egyet már 

nem érthetek velük. Mert igenis érdemes. Hogy 
miért, annak bizonyításául ismét vissza kell 

térnünk Varga Zoltán Periszkópjához. Idéz-
zük most már teljes egészében a Via Italia 

hitelességét kétségbe vonó részletet: 
„Gionéval szemben viszont annál kevésbé meg- 
győzőnek, sőt kissé céljatévesztettnek érzem 

Domonkos István ifjúsági regényét. Mint már 
utaltam rá, a Via Italia középpontjában is a 

szökés motívuma áll, az a valóságdarab 
azonban, amibe a szerző  ezt beleágyazza, va- 

lahogy cseppet sem látszik hitelesnek, s őt alig- 
ћanem nagyon is önkényes kép ez .a háború 
utáni kisvárosi (falusi) életr ől, főleg egyes 

mellékesnek tűnő  epizódok miatt. így pl. gyak- 
ran esik szó a könyvben tej- és tojásporról, 

ami arra vall, hogy az UNRRA-segélyek 
korában vagyunk, ezekre az évekre pedig ma- 

gam is jól emlékszem, s hát bizony ,akkor a 
kikirikiről legfeljebb csak hallottunk, és nyil- 

ván még Momčilóhoz hasonló figurák is csu- 
pán tök- vagy napraforgómagot rágcsálhattak. 

Egyébként is Momčilo figuráját nem csupán 
ezért érzem cseppet sem valóságosnak, mes- 

terkéltnek, még akkor is, ha beismerem, hogy 
a „zsarut" mint regényalakot magam is f őleg 
csak „hülyének” tudom elfogadni, ám ennek 

a „hülyeségnek" meggy őzőnek is kell lenni, 
azáltal pedig aligha válik azzá, hogy Mom- 

čilo esküvői ruhájában leselkedik a templom- 
kertben, miközben fenekén kiszakad a nad- 

rágja, amiként azt is nehéz elhinni róla, 
hogy egyszerűen elfelejti anyja halálát és 

levelet ír neki háború előtti címére. Viszont 
leli anyjával pedig végtelenül primitíven áb- 

rázolt, különösképpen a féltékenységi jele- 
net, aminek a kislány fültanúja lesz, az 

ezzel összefüggő  helyzet pedig zavaros is: a 
templomkerti tragédia során ugyanis várat- 
lanul megtudjuk, hogy leli anyja csupán 

azért lett Mom čilo szeretője, hogy a felszaba- 
dulás után kivégzett német származású fér- 
jéért bosszút állhasson, ám hogy ebben kik 

voltak a segítőtársai, örök titok marad el őt- 
tünk, jóllehet ez már csak azért is érdekes 
Tenne, mivel visszaemlékezve aszóban for- 

gó évekre, úgy tetszik, ilyenfajta szervezett 
bosszúra aligha kerülhetett sor. A legkép- 
telenebb szál a regényben pedig minden- 

képpen Viki-Radiátor mániákus robbantósdi- 
ja: ugyan ki hiszi el, hogy éveken át háborí- 
tatlanul Hódolhatott szenvedélyének, éppen 

a háború évei alatt és után, vagyis nem túlzás 
azt állítani, hogy se szeri, se száma a le- 

hetetlen és er őszakolt részleteknek, ez pe- 
dig arra vall, hogy Domonkos, ami a mel- 

lékszálakat illeti, átgondolt építkezés helyett 



ötletszerűen „tákolta" regényét. Ilyenformán 
aztán a „főszál", a szökés is elsikkad, be-

temetik az írói szeszély szülte részletek, hol- 
ott Deda figurájában, illetve Balázs Feri és 

Deda kapcsolatában kétségtelenül van bizonyos 
költőiség, dédelgetett tervük pedig az Olasz- 

országba szökésről, végeredményben mint 
a naiv illúziók, az elérhetetlen álmok szim-
bóluma, érdekes is lehetne. Sajnos azonban 

itt is felbukkannak az ellentmondások. Azt pl. 
feltétlenül igen találónak érzem, hogy Ba-

lázs Feri kezdetben nem veszi komolyan a 
hóbortos és szenilisnek ható Deda fantasz-

tikus terveit, ám ennek ellenére mégis azon 
kapja magát, hogy az olasz útról ábrándo-

zik, az viszont, hogy végül egész komolyan 
veszi, már mindenképpen valószín űtlen. 

Ilyet legfeljebb egy Ferinél jóval kisebb gye-
rek tenne és nem egy hozzá hasonló kamasz 

fiú, akiben már a szerelem is fészkel ődni 
kezd; úgy tűnik, egy ilyen korú srác, ha szö-

késre szánja magát, inkább egyedül vagy ha-
sonszőrűek társaságában vág neki a világnak. 
Ilyenformán tehát Barázs Ferit hol kisgyerek- 

nek, hol jól fejlett serdülőnek látjuk, ez pe-
dig csak részben indokolhatja, hogy a „gyerek" 
és a „felnőtt" egy kamaszban sokszor valóban 

percről percre váltja egymást. E tulajdonsá- 
gok aztán a Fiú „bandavezéri" szerepét 

sem valószínűsítik éppen, a fiú túlságosan 
is érzelmes, álmodozó típusnak hat, semhogy 

efféle „prímheged űsi" szerephez juthasson. A 
banda szerepe pedig amúgy is homályos, egye- 

bet sem tudunk meg róla, mint hogy tag-
jai egyszer betörtek a református templomba. 

A Via Italia tehát meglehet ősen kaotikus mű , 
háború utáni valóságunkhoz pedig nem sok 

hasonlóságot mutat, bár feltehet ő , hogy ezt em-
lítve olyasmit kérek számon a szerz őtől, amit 

nyújtani szándékában sem állt:' ZS  
Bár ritkán mutatkozik áldásos és célravezet ő  

dolognak az író szándékát firtatni, most Varga 
jóvoltából mégsem hagyhatjuk figyelmen kí- 

vül, mit is akart az író könyvével elérni. Do-
monkos maga így vall erről regénye hátlapján: 

„Minden írásom egyik fő  hajtóműve a kíván-
csiság: szétszedni egy generálist, egy politi- 
kust vagy egy papot, és megnézni a belse-

jét, kivenni nagy acélrugóját, és a gyertyaláng 
fölé tartani, finomabb kerekeit palacsinta- 

sütőbe dobálni, és olajban kisütni, a csör-
gőjére ráhúzni kalapáccsal, és ha nem horpad 
be, akkor még egyszer, összekeverni az alkat- 

részeket, s aztán az egészet látszatra ugyan-
úgy összerakni, ahogy volt. 

Az emberből ki kell önteni az embert, mint 
lyukból az ürgét, s aztán addig melegíteni, míg 

énekelni nem kezd. Az örökkévalóság dalai 
a szabadságról szólnak. A megnyugvás egyenl ő  

a rabsággal, a belenyugvás a halál. Deda 
szabad ember. A faluban, ha róla beszélnek, 

azt mondják, kelekótya, csavargó. Tiltakozom. 
Ez ellen tiltakozom ebben a könyvben, és a 

korlátok ellen, melyek nálunk annyira elszi- 
getelik a gyereket a feln őttől. Miért van az, 

hogy ezek a korlátok csak a legnagyobb ínség-
ben vagy a háborúban d őlnek le?" 

Mint megfigyelhettük: 1. Domonkos maga is 
kérdéssel zárja magyarázatát, vagyis nyitva 

hagyja művét, a végleges választ nem tudja 
megadni; 2. regényét tiltakozásnak, vá-

laszt nem adó, vagy legalábbis nem egyértel-
mű  választ adó, újabb kérdést feltev ő  tilta- 

kozásnak minősíti; és végül 3. a regény ható-
ereje, az egész domonkosi alkotómunka moz-
gatója, ösztönzője a kíváncsiság: szétszedni 

és összerakni az embereket, kiönteni bel őlük 
az embert és „énekeltetni" őket. 

Vele szemben az eddig tárgyalt szerz ők mind- 
egyike a választ kereste és találta meg inkább 

rosszul, mint jól épp azon korlátokból ered ő  
kérdésre, melyek ellen Domonkos oly heve- 

sen tiltakozik, mégpedig épp a domonkosi el-
járással ellentétes módon, nem az embert 

szétszedve öntötték ki bel őle az embert, hanem 
saját elméletükb ől rakosgatták, ragasztgatták 

össze hőseiket. S az ilyen hős, még ha „éne-
kelni" is kezd, már eleve csak egy nótát 

fújhat, az íróét. 

Az alkotáshoz való domonkosi viszonyulás te-
hát lényegében mond ellent az általános vajda- 

sági gyakorlatnak. Ő  nem „énekel", ő  „éne- 
keltet". Csoda-e hát, ha a másmilyen alkotói 

módszerekhez és szemlélethez szokottak, s épp 
ezen a másmilyen szemléleten alapuló iroda- 

lomkritika értetlenül és tehetetlenül állnak 
könyve előtt. Ismételten Michel Sutorra kell 

hivatkoznunk," hogy hosszadalmas magya- 
rázkodás és érvelés nélkül is nyilvánvalóvá 

tegyük, melyik szemlélet áll közelebb a kor-
szellemhez, melyik alkalmasabb a valóság művé-
szi ábrázolására. Az egy hangra stimmelt ének-
léssel szemben az egész zenekart megszólaltató, 
énekeltető  polifon regénynek behozhatatlan el ő - 

nye van már az indítás pillanatában. Persze, 
a helyes hozzáállás és a jószándék még ko- 

rántsem elegend ő  egy kivételes mű  megírásá-
hoz. Nem elegendő, de esélyei vannak rá, míg 

a mindenáron válaszra törő  önmagától von- 
ja meg ezeket az esélyeket. Az egynem űsé- 

get kérni számon a polifon regényt ől enyhén 
szólva is botfülűségre, tájékozatlanságra vall. 

S a téves kiindulópont szükségszerűen vonja 
maga után az egyre sokasodó és egyre súlyo- 

sabbá váló tévedéseket, melyek végül is 
(csak a szemlélet miatt!) felmagasztalják a 

kevésbé értékeset, és elmarasztalják az értéke- 
ket. Mert mondjuk ki végre, Domonkos köny- 
ve az egyetlen hiteles ifjúsági regény, mely 

„maga kezeskedik arról, amit elmond", mely 
„bizonyos (sajátos) módon mondja ki" mon- 

dandóját, melyben „az eszmélkedés egy bi- 
zonyos fokán túl a regénybeli realizmus, szim-

bolizmus és formalizmus olybá t űnik, mint föl- 
bontatlan egység", z' és melyben „a művészi 

formálás tárgya nem a gondolat a maga köz- 
vetlenül tisztán objektív igazságában, ha-

nem úgy, ahogyan konkrét emberek konkrét 
helyzeteiben mint az élet konkrét ténye- 

zője válik hatékonnyá, mint része az emberek 
törekvéseinek és harcainak, gy őzelmeinek és 

vereségeinek, örömeinek és szenvedéseinek, 
mint legfontosabb eszköze az ember sajátos 

mivoltának, emberek és helyzetek tipikus 
különösségeinek érzékeltetésére." Ízig-vérig 

modern regény ez a kis könyvecske, regény- 
költészet, ahogy Butor mondaná. Az ember 

belső  vonala, „az álmodó vonal", a „felszaba- 
dított vonal", Z' amint azt Merleau-Ponty 

mondaná, ha festőművészetről, képzőművé- 
szetről lenne szó. Mert ahogy Sartre fest ője 

tisztában van vele, hogy „A rossz fest ő  a 
típust keresi, lefesti az Arabot, a Gyermeket, 

az Asszonyt; a jó fest ő  tudja, hogy sem 
az Arab sem a Proletár nem létezik a való- 

ságban, sem pedig a vásznán; egy munkást 
állít elénk — egy bizonyos munkást"," úgy 

Domonkos is tisztában van vele, hogy a Fel- 
nőttkor Határán Alló Gyerek kitaláció, s 

mindig egy bizonyos hús-vér gyereket kell 
megragadnia. 

Viki-Radiátor a leginkább megrajzolt ilyen egy 
bizonyos gyerek, akinek valóságát, igaz vol-

tát mit önmaga és világa (s ez a regény világa 
is) igazolnak, a kívülről jövő  szavahihetősé-

get keresi kritikus nem tud kétségbe vonni. 
Egyszerűen, mert szemléletének korlátai 

megakadályozzák abban, hogy behatoljon Vi-
ki-Radiátor szigorú belső  törvényekre épül ő  
világába. Csakugyan, „ki hiszi el, hogy Viki- 
Radiátor éveken át háborítatlanul hódolha-

tott szenvedélyének, éppen a háború alatt és 
után"? Csak az nem, aki nem ismeri Viki-

Radiátort, akiből hiányzik a „szakértelem", 
hogy meglássa benne a csodagyereket. Mert: 

„Ha Viki-Radiátor történetesen nem azokban 
az években üldögél oly kitartóan a házuk el őtt 

a robbantás,aiba mélyedve, hanem mondjuk 
öt vagy hat évvel el őbb vagy később, na- 
gyon valószínű, hogy vele is az történt vol- 

na, mint a legtöbb csodagyerekkel: sohasem 
válhatott volna bel őle híresség, elnyelték vol- 

na a kisvárosi szürke hétköznapok. Viki-Radiá- 
tornak azonban átkozott szerencséje volt. 

Abban az időben ugyanis az egész városban 
csak úgy hemzsegtek a jobbnál jobb szak-

értők. Igy történhetett meg az, hogy egy szép 
napon egyikük felfedezte Viki-Radiátort a szó 

szoros értelmében az utcán. 96 



Abban az időben Viki -Radiátor már rég ki- 
lábalt a robbantás gyermekbetegségeib ől, egy 

hosszú, kanyargós , esésekkel és újbóli fel- 
emelkedésekkel teli robbantói pálya volt 

mögötte , mely végül is, minden siker elle- 
nére (az egész utcában nem volt még valaki, 
akinek a sárágyúja akkorát szólt volna, mint 

az övé) azzal fenyegetett , hogy a túl kezdet- 
leges eszközök (por, víz ) miatt örökre megsza- 

kad. Viki-Radiátor ugyanis kezdte belátni, 
hogy a hagyományos anyaggal és módszerek- 

kel az időnkénti tökéletesítések ellenére sem 
haladhat tovább a megkezdett úton , és magá- 
ban éppen azon tépelődött, hogyan is érhetne 

el még tökéletesebb hatást , nagyobb hang- 
erőt , amely végre kell őképpen befolyásolhatná 

a járókelőket (nagyon is jól megfigyelte, 
hogy a sárágyú durranásaira a járókel ők 

csak megjátszották a rémületet ), amikor a ka- 
tona, aki már jó ideje figyelte a mezítlábas 

zseni hiábavaló próbálkozásait , egy pisztolyt 
nyomott a kezébe . Viki-Radiátor egyáltalán 

nem lepődött meg, hanem felállt , vigyorogva 
a járókelőkre fogta a fegyvert , és lövöldözni 

kezdett . Abban is szerencséje volt , hogy piaci 
nap volt , és így a szokottnál is nagyobb em- 
bertömeg csodálhatta meg bámulatos mutat- 

ványát. Viki-Radiátor örömében ujjongani 
kezdett , különösen , amikor észrevette , hogy az 

emberek rémülten szaladni kezdenek az 
utcán. Viki-Radiátor sohasem hitte volna, hogy 

a kövér kofák olyan elképeszt ő  gyorsaság- 
gal képesek szaladni , ha a saját szemével 

meg nem győződik róla . Hidegvérűen húzgálta 
a ravaszt . Az első  három lövést érdekesnek 

találta , és titokban azt várta , hogy a fegyver 
minden alkalommal nagyobbat szól majd. 

Mivel azonban ez sehogy sem akart bekövet- 
kezni , egyre unottabban húzgálta a ravaszt, 

és végül is, elnyomott ásítás kíséretében, a re- 
volvert a katona lába elé dobta . Azután kö- 
rülnézett . Csak akkor látta , hogy a téren 

körös-körül hason fekszenek az emberek, ki- 
vétel nélkül valahá ,nyan , nagyok, kicsik, kö- 

vérek , soványak , öregek , fiatalok. A 1 t- 
vány egy pillanatra felvillanyozta , a katona 

mellé lépett , és így szólt: 
— Fijuuu, trassz , bum, hasra! 
Еs a katona nevetve bólintott . Bár az ese-

ménynek nem volt halálos áldozata , Viki-Ra- 
diátor máról -holnapra híres lett . Különösen 
katonai körökben . Tehetsége ezek után gyor- 
san kibontakozott. A fiatal zsenire csak-

hamar a tisztek is felfigyeltek , és egyre több 
munkával halmozták el. Viki-Radiátor bá-

mulatos energiával dolgozott , és ihlete soha- 
sem hagyta el. Az ebédjét munkahelyén, az 

aknavetők, a légelhárító ágyúk, hernyótalpasok, 
mozsárágyúk , lövedékes ládák között fogyasz-

totta el , és száját meg sem törölve folytatta a 
munkát , mert Viki-Radiátor nagyon is jól 

tudta , hogy sietnie kell , hogy a helyzet, bár-
mennyire is kecsegtető, nem marad örökösen 
ugyanaz . Ezért még idejekorán gondoskodott 
arról , hogy anyagban akkor se szenvedjen 

majd hiányt , amikor már a katonák nem lesz-
nek itt . Ennek ellenére a fejlődésében a fel- 

szabadulás után hirtelen törés állt be. A 
rendőrség elrejtett fegyverek , gránátok, 

robbanóanyag után nyomozott , és robban-
tásról jó ideig szó sem lehetett. Viki-Radiátor 
hetei , hónapjai várakozásban teltek , míg egy 

szép napon újra megjelentek a tankok a város-
ban, és Viki-Radiátor tudta, hogy ismét eljött 
a robbantások ideje . Az emberek az ellensé-

get várták . Ismét kísérletezni kezdett. Egye- 
lmre csak éjjel, a határban , de abban a re-

ményben , hogy hamarosan eljön az a nap is, 
amikor működését ott folytathatja majd, ahol 

abbahagyta . A városban , közönség előtt. Baj 
volt azonban arobbanóanyag -utánpótlás kö-

rül. Készlete az idő  tájt rohamosan fogyat-
zott , végül is mindössze egyetlen légelhárító 
ágyúgolyó állt a rendelkezésére . Ezért arra 

kényszerült , hogy puskagolyót és revolvertöl- 
tényt szerezzen be, melyekét titokban meg- 
vetett csekély teljesítményük miatt. Viki- 

Radiátor határozottan lever ő  látványt nyújtott, 
97 	 amikor esténként tüzet gyújtott a határ- 

ban, és a közeli árokból puskagolyókat dobált 
ásítozva a lángok közé . A puskagolyó ropo- 

gása már nem tudta felvillanyozni, úgy 
hangzott az, mint amikor anyja a kukoricát 
pattogatta esténként adahaza . Az ágyúgolyót 
azonban szenvedélyesen őrizgette . Az utolsó 
ágyúgolyót. Délutánonként elővette apja mű- 
termében , és hosszan , szenvedélyesen simo-

gatta . Annak az ágyúgolyónak Viki-Radiátor 
nagyszerepet szánt a közeljöv őben . Az utolsó 
ágyúgolyó volt hivatott ugyanis arra , hogy is- 
mét felhívja a figyelmet Viki-Radiátorra, a 

Fiatal zsenire , akit a történelem oly rútul meg-
tréfált , akiről szinte teljesen megfeledkeztek 

az emberek: "` 
Csak az nem hiszi el , aki észre sem veszi, 

hogy Viki-Radiátor a regény egyik gerincfigu- 
rája , hogy benne sűrűsödik a háború élmé- 

nye, hogy általa , egyéniségén keresztül sugár- 
zik ez az élmény . Aki észre sem veszi, hogy 

Viki-Radiátor alakja nélkül nem lenne olyan 
nagy jelentősége a regény elején Balázs Feri 
húsz golyójának , Hell halálának s Momčilo 

sorsának (miről biztosat nem tudunk meg; 
a két bőrkabátos ember s a lakodalmasok 
SPONTÁN — a Varga által említett bosszú 

csak a figyelmetlen olvasás eredménye lehetett 
— felháborodása között választhatunk, anél- 

kül, hogy bármelyik választást helyesnek tud- 
hatnánk). És Deda olaszországi háborús múlt- 

ja, Olaszországba való készül ődése sem len- 
ne teljes értékű  nélküle stb . stb. Minden szál- 

hoz egyformán kötődik , s minden szál egyfor- 
mán tovább szövődik a többivel egy rend- 

kívül bonyolult regényszerkezetet alkotva, 
melyben Balázs Feri tejpor -adagjai, Deda 

iránti nem -tudni -pontosan -milyen vonzalma és 
Deda zsörtölődése, rugalmassága éppolyan 

lényeges , mint Momčilo kikirikije . Igen, Mom-
čilo nem létező  kikirikije. 

Egyszerű  volna ezt a kérdést elintézni azzal, 
hogy a kikiriki alapján ítélkez ő  kritikus efféle 

értékmércéje egyaránt kiselejtezné Swiftet, 
Shakespeare - t, Déryt , Thomas Mannt és a 

világirodalom számos más remekíróját, ha 
alkalmazható lenne . S még egyszerűbb csak 

azon egyszerű  tényre hivatkozni, hogy A 
méregkeverő , A szobor és az Eldorádó mulató 

írója kéri számon , hogyan kerülhetett a há- 
ború után nálunk nem kapható kikiriki Mom- 

čilo zsebébe . Momčilóéba, aki mellesleg na-
gyon szimpla figura lenne , ha csak egyszerű  

„hülye zsaru" volna. Mert Momčilo , emlékez-
zünk csak vissza , a „csodára vár", egyedül van, 

harcostársai kirekesztették , komolyan veszi 
hivatását , aminek végeredményben áldozatául 

is esik , bár nem biztos , hogy egyébként is 
elkerülhette volna sorsát , hisz ő  az egyetlen 

ember , aki mosolyogva vonul a rég várt tan-
kok elé , s érte jön két bőrkabátos is, akik a 

kocsmában nem fizetnek . S mindezen túl, 
Momčilohoz úgy hozzátartozik a kikiriki, mint 

Dedóhoz a túlzás , ha munkáról , s a kicsinyí- 
tés ha kosztról van szó . Momčilo igenis az-

zal a nem létező  kikirikivel , az által is válik 
Domonkos regényének hiteles alakjává. 

S Varga minden további érvét meg lehet dön-
teni, de már ennyi is elegendő , hogy lássék, 

hol és miben futott vakvágányra szava-
hihető  beszédet számonkérő  kritikusunk. Hisz 

Domonkos regényének az erénye épp ab- 
ban rejlik , amit hibájául ró fel , a belső  és 

csak a belső  világa egységében , öntiirvényű - 
ségében , összetett , másképp , vagyis le-

egyszerűsítve , megfogalmazhatatlan igazságá-
ban. S épp ennek köszönhet őlég mutatható 

ki és érhető  tetten Domonkos gyermekalakjai- 
ban a gyermeki világ ; a jóság, a kajánság, 
az önámítás , a hiszékenység , a csínytevés, 

a hazugság , a kalandvágy , az ábránd , a féle- 
lem, a szerelem , a csalódás stb. remek ötvözete. 

Epp ezért lehetnek a legkülönfélébb érzések 
és gondolatok hordozói , s épp ezáltal mene- 

külnek meg minden gyerek és mindegyik 
kétes hitelű  ifjúsági regény átkától és rák-
fenéjétől — a koravénségtől . A vajdasági if-
júsági regényirodalom koravén emberkéinek 

népes táborával szemben ők a gyerekeket 
képviselik. 
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` Varga Zoltán: Periszkóp, híd, 1971, 9. sz. 
2  Michel  Butor: Egyén •és csoport a regényben, 

A francia új regény, II., Modern Könyvtár 
Michel Butor: Jin. 

` J. P. Sartre: Mi .az irodalom?, Gondolat, 1969. 
s Michel Butor: A regény mint kutatás,  mm.  

Albert Camus: Mit 0 Slzifu, Veseön Masleša, 
Sarajevo, 1963. 

' Tolnai Ottó đrdögfej című  műve nem tekint-
hető  ifjúsági regénynek. Hogy amiért, az egy 
külön tanulmány tárgya lehetne. 

8  Írásunk tárgya, a hitelesség szükségessé teszi 
a tézisregény és az irányregény fogalmának a 
megkülönböztetését. A tézisregényt a m űből 
kilógó/kikiabáló tézis demonstrálójaként vagy 
erőszakos irányműként értelmezzük, míg az 
irányregény a meggyőző  hiteles alkotás, vagy-
5s a regény. 

' Domonkos István: Via 7italia, Fórum, 1970. „A 
legtöbb gyerek csodagyerek. Viki-R,aidiátar is 
az volt. A csodagyerekben azonban nem olyan 
köЕnyű  meglátnia csodagyereket. Ehhez szak-
értelem kell." 

1° Németh László: Kassák Lajos: Megn őttek és 
elindultak (Két nemzedék, Magvet ő  és Szép-
irodalani Könyvkiadó, 1970). 

" Németh István: Vadalma, Forum, 1970. 
'2  Németh István: ian. 
13  Németh László: 'Ú;j nemzedék 1931 (Két nem-
zedék) 

14  Michel Butor: A гegбПу  nжжтt kutatás 
os Lukács György: A különösség, Akadéaniai Ki-

adó, 1957. 
15  J. P. Sartre: im. 
" Mirnics Zsuzsa: lúgig ér ő  fák, Forum, 1971. 

Mirnics Zsuzsa:  mm.  
' 9  Bogdánú Sándor: 6riásak, Forum, 1971.  
Zo  Németh László: Űj nemzedék 1931. 
" Michel Butor: A regény mint kiitatás. 
u Deák Ferenc: Zsivány, Móra Könyvkiadó, 1970. 

Fehér Kálmán: đsszjáték, Forum, 1970. 
" Gian Nándor: Engem nem úgy hívnak, Fo- 

rum, 1970. 
u Varga Zoltán: im. 
'b  Michel Butor: A regény mint kutatás. „A ná-

gyobb integrációs képesség ű  íuj regényformák 
keгesésének (tehát) valóságtudatunkat иilеtő-
leg háгцnas szerepe van: leleplezés, kutatás es 
alkalmazás. Ha a regényíró nem vállalja ezt 
a feladatot, ha neon bolygatja föl a megszoká-
sokat, nem kíván olvasójától semmilyen kti-
4önleges erőfeszítést, nem készteti ilyen mun-
kába szállásra, régen elfoglalt álláspontjának 
aíjraértékelésére, kétségkívül könnyebben arat 
sikert, ám cinkosává is válik annak a mély-
séges rosszérzésnek, annak az Héjszakának, 
amelyben vergődik. Csak még jobban elme-
revíti a tudat reflexeit, csak még inkább meg-
nehezíti eszmélését, s hozzájá гul eltonipulásá-
hoz, olyannyira, hogy műve, még ha nemes 
szándékai vannak is, végeredményben méreg." 

27  Michel Butor:  mm.  
Lukács György: ian. 
M. Merleau-Ponty: Đko i duh, Zodijak, 1968. 

» J. P. Sartre: Bim. 
Domonkos István: irn. 
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bognár antal 

a szerep 
varga zoltán 

novelláiban 
Varga Zoltán : Eláll az eső , 
Forum , tJjvidék , 1971.) 

Varga Zoltán novelláskötete hét év 
novellatermését öleli fel. Már csak 

azért is érdemes lenne hatodik 
könyve kapcsán behatóbban fog- 

lalkozni egész eddigi alkotó tevé- 
kenységével . Ezúttal azonban csu-

pán arra szorítkozunk , hogy a kö-
tetét értékelve megkíséreljük felvá- 

zolni a fent említett átfogóbb ér-
tékelés lehetséges sémáját , figyel- 

men kívül hagyva a korábban 
megjelent köteteket. 

A novellák három , jól elkülönít-
99 	 hető, és alcímmel elkülönített 



csoportra tagolódnak , amelyeket 
legáltalánosabban mint lélekrajzo- 

kat, jellemrajzokat és szituáció- 
vázlatokat határolhatjuk el egy- 

mástól . Összefüggeseiket szem 
előtt tartva, nevezhetnénk őket a 
kötet érzelmi , erkölcsi illetve gon- 
dolati rétegeinek is. Ami azon-

ban rögtön szembetűnik : Varga al- 
kotói eljárásai az egyes rétegek-

ben nem a várakozásnak megfele- 
lően alakulnak. Az els ő  rész hét 

novellájából , amelyek a lélek — fő - 
leg a gyermeklélek — rezdülé- 
seit rögzítik , ötben egyesszám 

harmadik személyben ír, azaz a 
külső  megközelítést választja, MEG-
FIGYEL, AHELYETT, HOGY EL-
MONDANA. Az erkölcsi válságba 
került, vagy másokat erkölcsi vál- 
ságba hozó kisemberekkel foglal- 
kozó második részben a mérleg 

az egyesszám els ő  személyű  eljárás 
javára billen , lényegesen kisebb 

arányban , itt az egyes novellákban 
alkalmazott eljárások világíta-

nak rá Varga alkotói módszereinek 
gyökereire . A parabolikus novel-

lákat tartalmazó harmadik részben 
a két eljárás arányai kiegyen-

lítődnek, noha a kötet szerkezete 
alapján (tehát nem a műfaj bel-

ső  követelményei miatt ) a megfi- 
gyelés harmadik személy ű  eljárá-

sára számíthattunk. 
Az első  részben található lélekraj- 

zok hőseinek alaphelyzete az, hogy 
ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL SZEN- 

VEDNEK. Nem véletlen, hogy ezt 
az alaphelyzetet a szerz ő  többnyi- 

re gyermekhősökben valósítja meg. 
A szenvedés ugyanis ezekben a 
novellákban mindig mint szük- 

ségszerrűség van jelen , mint meg- 
másíthatatlan kényszer (legkifeje- 

zettebben az E1á11 az es ő  c. no- 
vellában), és ez a fajta szenvedés 

legjobban a gyermeki szorongások- 
ba ágyazható . A szenvedés 

kényszere azonban küls ő  kényszer 
marad : a szenvedés okait kutatva 
hiányérzetünk támad , nem azért, 

mert megokolatlan , hiszen a gyer- 
meki szorongásra éppen megma- 

gyarázhatatlansága , sokszoros meg- 
személyesíthet ősége jellemz ő, ha- 

nem mert lépten -nyomon a ti- 
pikusság közhelyei jelzik , majd pe- 

dig a hiányérzet nyilvánvaló hiá- 
nyosságként tudatosul , amikor rá- 

akadunk a szenvedés MAGYARÁ- 
ZATÁRA: „akkor sejtette meg 
először, hogy a dolgok egészen 

mások , mint amilyennek látszanak"; 
„sehol sem bánják , hogy elszürkí- 

tik a világot , zajos, kemény, ri- 
deg kőrengeteggé változtatják..."; 

„szeretetre az állatnak is szük- 
sége van. Oda pártol , ahol szere- 

tik... Már a sarkon volt, ami- 
kor eszébe jutott, hogy jó lenne oda- 

pártolni valakihez "; „Normális-e 
minden helyzetben nyugodtnak 

maradni? ... játsszuk el a fájdal- 
mat, hazudjuk bele a világba, 

hogy ne érezzük igazán ". A szen- 
vedés Varga kezén nem tud ala- 

kot ölteni , egy novella, a Fér- 
fiak kivételével . Hogy a szenvedés 

nem válik a hősök belső  moz- 
gató erejévé , hogy közhelyekben 
kibontakozott magyarázat helyett 

nem megszemélyesített tárgyi vi- 
lágból (nem egyértelműen) összegez- 

hető  hatásként realizálódik, azzal 
szorosan összefügg , hogy Varga 

külső  eljárást alkalmaz, meg- 
figyel , ahelyett hogy elmondana. 

Ám az utóbbi nem oka az el őb- 
binek , hanem vele együtt egy 

mélyebben rejlő  ok következmé- 
nye. Ez a mélyebben rejlő  ok 

Varga Zoltán novelláinak alap- 
problémája: az ember és a sze-

rep kettőssége. 
Az első  rész lélekrajzai variációk 

az embernek a szerep elleni tudatos 
vagy öntudatlan tiltakozására. A 

Vendég c. novellában pl. ötletes 
szerkezeti megoldással a bohóc hi- 

vatásszerű  szerepér ől szabadulni 
kívánó ember látványa idézi fel a 
gyermekben a felnőttség szerepe, 

és a vele járó szerepjátszás el- 
leni önkéntelen tiltakozást. A no- 
vellahősök számára egy bennük 

még nem is tudatosodott szerep el-
kerülhetetlensége jelentené a szen- 

vedést, amely természetszer űleg 
csak megszemélyesítve -tárgyiasít-

va, teljes egészében a novella szö- 
vetébe olvadva jelenhetne meg. 

Mihelyt azonban küls ő  eljárást 
alkalmaz a szerz ő , és Varga ezt te- 

szi, megfosztja magát attól a le-
hetőségtől , hogy hőseit belülről for- 

málva bennünket is belső  kö-
zelítésre késztessen , amelynek fo- 

lyamán kimondatlanul is össze-
geződne bennünk a szerep , és átél- 

hetővé válna , egyszersmind tu- 
datosulna is a tőle való félelem. 
Varga túlságosan is tudatában 

van a szerepnek , mondhatnánk, a 
szerepet magára öltve beszél, így 

nem is a szerep elkerülhetetlen- 
sége miatt szenvednek a h ősök, 

hanem a szerző  szándéka miatt, 
aki a szenvedést , ahelyett hogy 

sejthetővé tenné, ismertté teszi, 
méghozzá közhelyek segítségével. 

Többet tudunk a hősökről, mint 
ők maguk , de nem azért mert jól 

megismertük őket (megismerésük 
még véletlenül sem járhat a szerz ő  

vagy az olvasó számára megle- 
petéssel), hanem mert a szerz ő  

„elárulta", „kiadta" őket. 
A kötet második részének jellem-

rajzaiban , a kötet erkölcsi rétegének 
novelláiban a szerepét próbál- 

gató embert jeleníti meg a 
szerz ő . Az első  rész általánosabb 

pszichológiai szerepe helyett most 
konkrét társadalmi szerepet állít 

hősei elé . Ezúttal tehát nem kény-
szerű  és elkerülhetetlenül bekövet- 
kező, tehát (szenvedésben kifeje- 
zésre jutó ) tiltakozásra késztet ő , 

hanem tudatosan vállalt vagy el- 
utasított szerepr ől van szó. Amíg 

tehát az imént a szerep determinálta 
az embert , most az embernek kel- 
lene determinálni a szerepét; ez- 
úttal is, mint el őbb , az érzékle- 
tes prózának ezt a determinált- 

ságot az ember , a novellahős 
megformálása által kellene meg-

jelenítenie. Varga Zoltán ezen a 
szinten , az ember szerepvállalá- 

sának szintjén az el őbbinél is 
sikertelenebbül jeleníti meg alap-

problémáját . Az Útikaland c. novel- 
lában például az ismeretlen sze- 

repe R. FELELÖSSÉGREVONÁSA 
lenne. A szerep azonban any-

nyira túlméretezett , és pedagógiai 
körítésekkel megt űzdelt, hogy 

novellahőst (embert) nemigen le- 
het hozzá találni , ezért kény- 

telen a szerz ő  a MEGLECKÉZTE-
TÉS, a csínytevés felé kanyarítani 

az írás menetét . „Azt tartom, 
neked nem jár ez a kocsi, és 

eszerint járok el " — mondja ön- 
tudatosan a novella hőse, és ha a 

szerző  szerint R. érzi magát kényel- 
metlenül , szerintem az isme- 

retlen az , aki legszívesebben ki-
szállna. 

A kötet szerkezetét vizsgálva a 
Szurkoló c. novellára figyelhetünk 

fel: ennek a ciklusnak ez a leg- 
korábbi keltezésű  írása, rajta 

keresztül vezet az út a probléma 
most tárgyalt szintjére , tehát ben- 

ne kellene keresnünk a siker-
telenség okait. A kötet első  részét 

taglalva megjegyeztük, hogy a 
szerző  külső  megközelítést - eljárást 
alkalmazott , nem tudott hdseivel 

azonosulni . Ebben a novellában 
ugyan a monológot alkalmazza, a 

novella intellektuális szerep-
konstrukciója azonban most is 
annyira hangsúlyozott, hogy leg-
feljebb filozofálgatásokba olvad, 

holott a SZEREPEK KÖZÖTT VÁ- 
LASZTANI NEM KЁРES EMBER 

megjelenítésében jobb megoldás 
lett volna a hőst egy iróniát biz- 

tosító (nem szsrepnyi !) távolság- 
ból megformálni. 

Varga számára mindig fontosabb 
a probléma, mint a megjelenítés. 

Ezért novelláiban igen sok a 
funkciótlan közhely, az üresjárat. 

A szerep Varga h őseinek prokrusz-
tész-ágya. 

A kötet harmadik részében para- 
bolikus novellák kapnak helyet. 

Mondanunk sem kell , a parabola a 
legalkalmasabb arra , hogy meg- 

szűntesse ember és szerep kett ős- 
ségének ábrázolási nehézségeit. 

Parabolikus novella a szerepet je- 
leníti meg , s noha megjeleníti, az 

mit sem veszít általánosságá- 
ból, az ember , a novellahős pedig 
csupán mint a szerep hordozója eg- 

zisztál . Ilymódon , akár vállalja, 
akár elutasítja a szerepet, hoz-

zá való viszonya vonásait is eleve 
determinálja , s bármennyit is ve-

szítsen életszerűségéből , hitelességé-
hez ennyi is elég. A VÁLLALT sze- 

rep itt egyben SZÜKSÉGSZERŰ  
is, azaz a szerep KÜLDETÉS (leg-

kifejezettebben a próféta -novella- 
ћt Е  esetében ). Egy-egy novella 

fordulatai még így is mesterkéltek 
lehetnek (pl. Az üzenet). En- 

nek a résznek, és az egész kö- 
tetnek is kiemelkedően legjobb 

írása a Parancsnok . Mint önálló no- 
vella , a Parancsnok sem mentes 
attól a fogyatékosságtól, amely 

többé -kevésbé a kötet minden no- 
vellájában megtalálható: az ér-

zékletes megjelenítés hiányától — a 
novella első  nyolc oldala nem más, 

mint a 137. oldal első  szakaszának 
meglehetősen híg oldata. 

Úgy tűnik, nem volt alaptalan Vé- 
gel László aggodalma , amikor 

Varga Zoltán első  novelláskötetét 
bírálva modorosságtól féltette (Sym- 

posion, 1964. febr. 27.). Varga va- 
lahogy úgy van novellái gon- 

dolati magjával , mint egyik hő - 
se, a szurkoló : „Ezekben a napok- 

ban valahogy úgy éreztem ma-
gam, mintha rendkívüli dologra jöt- 

tem volna rá ... Vagyis egy ki- 
csit szinte fölfedez őnek éreztem 
magam, és eleinte valósággal 
büszke is voltam erre. De azt 

már egyáltalán nem tudtam, mit 
is kezdjek ezzel a fölfedezéssel." 

A kivezető  utat , úgy hiszem, a 
Nátán és a Diogenész c. novel-

lák jelentik; a mitológiai vagy tör- 
téneti anyagra építve ugyanis 
Varga mentesíthetnó magát at- 

tól, hogy olyan ellenféllel bocsát- 
kozzon harcba , amelytől soroza-

tosan vereséget szenved. 100  



gerold lászló 

bulvár-
eszközök ---
erkölcsi 
tan u Isággal 
(Böresök Erzsébet: SÁRI, regény, 
Forum, Újvidеk, 1971.) 

Különös emberi sors, sajátos írói 
opusz Böresök Erzsébeté . Megjelent 
regényeit követ ően a kritika rendre 
elismerte mesterségbeli , szakmai 
felkészültségét , tudását , de ennek 
ellenérc könyveit regényígéretként 
fogadta, megemlítve , hogy a kö-
vetkez ő  műben biztos kiteljesedik 
majd az írói gondolat , szándék. 
Így volt A VLGTELEN FAL 
esetében , majd az ESZTER els ő  
részévei , ilyen gondolatokkal tettük 
Ie az évekkel kés őbb megjelent 
második részt is. S valószín űleg így 
viszonyult volna a kritika az 
elsőnek írt SÁRI című  regényhez, 
amely azonban csak nemrég, Bör-
csök Erzsébet halála után jelent 
meg. 

A SÁRIT , ezt a posztumusz m ű -
ként megjelent regényt Böresök 
Erzsébet húszéves korában írta. 
S ennek említése azonnal több lesz 
puszta, kuriózumszer ű  életrajzi 
adatnál , ha hozzátesszük, hogy a 
SÁRI az írói mesterség szempont-
jából igen figyelemre méltó munka. 
Sörcsök Erzsébet nem tartozott a 
nagyformátumú , látványos sikerű , 
üstökös természetű  és szerencséjű  
írók közé , de írni , elsősorban szer-
keszteni jó érzékkel tudott. Err ő l 
már elsőnek írt regénye is tanús-
kodik. 

A SÁRIban szinte maximálisan 
használja ki a választott sablon, a 
polgári szerelmi regény — műfajon 
belüli és túli —lehetőségeit. A 
pergő , dinamikus cselekményű  
történetben a fiatal lány szerelmi 
kalandjai , hódításai , a flörtök, 
táncok , zsúrok , fürdőzések mögött 
— időnként igen erőteljes voná-
sokkal -- mintegy háttérként hú- 
zódik a kor és a hely jellegzetes 
koloritja : a húszas évek világa 
egy bánsági városban . Ez a háttér, 
amelyet a feltörekv ő , a tiltott 
üzelmektől , korrupciótól , machi-
nációtól sem idegenked ő , minden- 

101 áron gazdagodni vágyó keresked ő  

és iparos réteg mellett a Pannóniára, 
elsősorban Bácskára és Bánátra 
oly sokáig jellemz ő , feudális gaz-
dagságát öröklő  és fitogtató „úri 
osztály" képez, másodvonulatként is 
érdekesebb , értékesebb a fiatalok 
látványosabb , izgalmasabb kaland-
jainál . A főcselekmény tele van 
ugyan sablonos , nemegyszer naiv, 
sőt itt-ott kimondottan giccses 
epizódokkal (Sári „véletlen" talál-
kozása a román vámtiszttel , kettőjük 
jelenete a kávéházi erkélyen stb.), 
a háttér azonban a korrajz erejé-
vel és hitelességével jelenik meg. 
Külön dicsérheti Böresök Erzsébet 
írói leleményét , hogy minden bántó, 
erőszakos beavatkozás , mesterkélt-
ség nélkül , csupán a főhős élet-
történetének alakulásával, követ-
kezetes jellembeli , erkölcsi maga-
tartásával sikerült összekapcsolnia 
a keretül szolgáló társadalmi tablót 
a főcselekményként kezelt, ka-
landos, de sokszor felszínesre, 
vázlatosra formált epizódokkal. 
Nemcsak a háttér és a f őcselekmény 
egybeolvadó , szerves egészét 
figyelhetjük meg Böresök Erzsébet 
mindössze húszévesen írt regényé-
ben, hanem az egyes, még a leg-
jelentéktelenebbnek látszó részletek, 
epizódok szoros, egymásra jól il-
leszkedő , egymást előkészítő , előle-
gező , következetes szerkesztését is. 
Még a kitalált , a túlságosan is 
regényesített részletek is szervesen 
épülnek be a mű  konstrukciójába. 
Jellem - és környezetrajz szempont-
jából szükségesek , mindössze az 
róható fel, hogy olykor túlságosan 
is a választott regénysablon, a 
szórakoztató irodalom jól ismert 
receptje szerint íródtak . Szerepel-
tetésüknek van oksági magyarázata, 
csak felszínesek. 

A regény főhőse Sári, Cimer 
kereskedő  jómódban élő, egyetlen 
lánya, aki nemcsak a fiatalok bátor, 
már-már pimaszul merész gátlás-
talanságával száll szembe minden-
kivel , néz farkasszemet az elé 
tornyosuló veszedelmekkel, meg-
próbáltatásokkal , legyenek azok 
csupán szerelmi próbák , hódítási 
kísérletek , úszóviadalok vagy nehéz 
gazdasági jellegű  krízisek , melyek 
áthidalására született keresked ői 
hajlam , tévedhetetlen ösztön , ügyes-
ség, esetleg fá гadságot nem ismerő  
kitartás kell, hanem önmagát els ő -
sorban — a húszas évek mércéjével 
mért — mai, modern n őnek tartja. 
Nemcsak okos, hanem független 
is, életelvét a fiatalok dacosságával 
hirdeti : „Végig emelt fővel akarok 
járni . Végig az utamon . Akarok! 
Én akarok !" Akaratának alapját 
erős, erkölcsi elvekbe ágyazta. 
Nemcsak alakoskodni nem tudott, 
de becsületét, erkölcsi elveit a va-
gyonnál , a pénznél is lényegesen 
többre , fontosabbnak tartotta. S épp 
ezért kell megbuknia — nem pedig 
szerelmi dacolása , makacssága 
miatt , ahogy a felszíni szemlél ő  
hinné 	mert az a világ, amely 
koordinátáit kezdte kijelölni, mér-
céit megállapítani , erkölcsi törvé-
nyeit , normatíváit alakítgatni, nem 
tűrhette meg, hogy valaki, egy 
gyereklány szembeforduljon vele, 
életével, elveivel ellene bizonyítson. 
c, itt , a Sárival történ ő  szembe-
fordulás pillanatában lép el ő  fő -
szereplővé az addig csak háttérként 
húzódó társadalmi keret, mutatkozik 
meg a bálozó , flörtölő  világ felszín 
alatti , igazi arca, erkölcse , illetve 

erkölcstelensége, amely viharfelhő -
ként borul mind a fiatalok gond-
talan , játékos, mind pedig Sári szi-
lárdnak hitt erkölcsére . Kár, hogy 
a dinamikus cselekményben Böresök 
Erzsébet nem talált módot, nemn 
látta szükségét a háttér egy-egy 
jellegzetes figurájának — Sári csem-
pészettel is foglalkozó „becsületes" 
édesapja , enervált, külsőségekre 
adó édesanyja , a lebzselőkkel 
körülrajongott „úri asszony ", Baum-
gangné stb . — alaposabb jellemzé- 
sére. A regény végén Sári minden-
kitől elhagyatva (apja csempészései 
után külföldre kényszerül, anyja 
gazdag erdélyi rokonainál él, Ernő , 
akihez igaz szerelem kapcsolta, mást 
talált, barátai prosperitásuk érde-
kében és reményében elfordultak 
tő le) tér vissza a bánáti városba, 
és utolsó erejével az addig meg-
vetett Traian Ardelean lakására 
vonszolja magát , jelezve, hogy meg-
tört , elfáradt, s belátja , hogy egyet-
len igazi társa, akire biztosan szá-
míthat , ez a román vámtiszt, akit 
a regény elején még kamaszos 
daccal akart meghódítani, majd 
amikor ez sikerült , minden erejé-
vel elűzni igyekezett magától. 
Vitathatatlan : ez a befejezés, az 
„igaz" szerelem ilyen hirdetése 
fölöttébb emlékeztet a szerelmi 
ponyva giccses sablonjára, rossz 
happy endjére . De a hol halvá- 
nyabb , hol erősebb regénybeli tár-
sadalomraj ; viszonylataiban némi 
tragikus színezetet is nyer. Sári 
„összetörése " nemcsak a szórakoz-
tató irodalombál ismert kétes érté-
kű  „elégtétel ", „kárpótlás", „meg-
érdemelt jutalom" jegyeit; viseli 
magán , hanem halványan, egy 
alakulásában is ziillött világ ellené-
ben a katarzis pillanatát is eszünkbe 
juttatja , mártsak azért is, mert 
Sárt küzdelme annyira szép , jelleme 
annyira tiszta, mint a görög tragé-
diák hőseié , akik a fels őbb hata-
lommal harcolva éppígy eleve 
bukásra ítéltettek . Itt természete-
sen messzemen ően más előjelű  és 
lényegesen halványabb érték ű  
valóság- és irodalmi közegben 
játszódik le Sári „katarzisa". Az, 
hogy az életet választja, a realitás 
talajára lépést jelenti. Természete-
sen releváns erkölcsi konzekven-
ciákkal és fontos , tanulságos emberi 
tapasztalatokkal. 

Böresök Erzsébet regénye nem 
haladja túl a szórakoztató irodalom 
nívóját , de a szórakoztatás felszíne 
alatt a társadalomábrázolás igénye 
is felismerhet ő . S az ügyes szer-
kesztés mellett ez Böresök Erzsébet 
első , fiatalon írt legfigyelemre-
méltóbb sajátsága . Csodálatos, hogy 
valaki húszéves korában ilyen 
nagyszerű  írói érzékkel rendelke-
zett , hogy valaki fiatalon ennyire 
ismerte a választott forma nélkü-
lözhetetlen , jellegzetes jegyeit. 
Ugyanakkor az egész életm ű  tükré-
ben. kellene megvizsgálni, hogy a 
logikus és várt felemelkedés, ki-
teljesedés miért nem következett 
be, illetve miért mondható csak 
részlegesnek . Ha a kritika keretei-
ből kilépve azt vizsgálnánk, hol, 
miért , hogy, mikor rekedt meg az 
örökös ígéret , az állandó újrakezdés 
szintjén egy szakmai ismeretek 
és érzések szempontjából valóban 
sokra feljogosító regényírói pálya, 
valószínűleg egy sajátos vajdasági 
literátori jelenség , írói pálya és 
sors elgondolkoztató tüneteit len-
nénk kénytelenek felismerni. 
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szombathy báiint 

az avantgarde 
támogatói 
Herbert Frank : Az avantgarde 
támogatói , Corvina Kiadó, 1969 

Herbert Frank könyve az avant-
garde képzőművészetének „belső" 
alakulását a műkereskedelem, mű -
pártolás és a kritika síkján olyan 
szempontból tárgyalja , mely a mo-
dern mozgalmakról tartott érteke-
zésekből — jelentéktelen utalásokat 
kivéve —rendjével kimaradt. Ma 
már szükségszerű  követelmény, 
hogy a századforduló táján induló 
áramlatok mozgását az alkotók 
társadalmi -egzisztenciális helyzetéb ől 
levezetve elemi er őtérbe helyezzük. 
Ebben a kiürülési folyamatban 
olyan emberek is hitet tettek a 
fiatalok forradalmi művészete 
mellett , akiket osztályuk és a 

іoз  közízlés az adott valóságtól telje- 

sea elidegenített . Ezek a fana-
tikus emberek műkereskedők, mű-
bírálók és műpártolók voltak, a 
kezdet elindítói , akik intuícióikra 
figyelve olyan művészeknek terem-
tettek jövőt, mint Cézanne, Van 
Gogh, Pissarro , Manet , Monet és 
mások , Merész kiállásuk a polgári 
társadalomtál valá elidegenedés 
révén személyes üzleti érdekeik 
mellőzésével erősödött meg. 

A folyamat 1866-ban Zola moder-
nista pártosságával kezdődött, aki 
a szűk látókörű  zsűrit és az értetlen 
közönséget támadta meg az alkotó 
egyéniségének védelmében. A meg-
indult zajlás a fiatalok nyugtalan-
ságában , szkepticizmusában és ön-
állósulási törekvéseiben tükröz ődött. 
Lázongásuk azonban néhány párt-
fogának , főleg műkereskedőnek. 
köszönheti az eredményt . A tárla-
tokról rendre kizsűrizett újítókat 
az anyagi felszabadítás által egzisz-
tenciális szempontból tehermentesí-
tették . A század nagy alkotói lehe-
tetlen körülmények között , a közös-
ségből kitaszítottan , ismeretlenül 
dolgoztak ; s ezeket a tényeket a 
közhelyektől egyetlen megszorítás 
sem mentheti meg. 

A modernek harca a mai állapo-
tokat kevés korrigálással saját 
hasonlóságára idézi meg . Willem 
Sandberg meghatározása szerint az 
első  nemzedék alkotja meg a 
vészetet", a második csoport ennek 
a technikai eszközeit megújítva 
új területekre , az ismeretlenbe tör. 
A divatos hatások elemzését pozi-
tív végképlettel emeli fel: „Az ilyen 
röpke életű  kortünetek azonban 
még mindig jelentősebbek a radi-
kális újító akarat szempontjából, 
mint a hagyományokra ragadt 
epigonizmus". A képzőművészet 
szimptómáit nem keveri össze azzal 
a divattal , melyet potom áron utca-
sarkokon mutogatnak . A művészet 
céljában a valóság megváltoztatá-
sát és a tudatformálást látja. Sand-
berg múzeuma (Amszterdam) a 
„ma nagy műhelye, amelyben ott-
hon van a jövő", anyaga a jelen-
kor terméke , társadalmi dinamit. 

Az alkotóházak mintájára olyan 
múzeumokat sürget , ahol a mai élet 
központja lesz, „egy nagy otthont 
az új zenének , festészetnek , fotónak, 
szobrászatnak , táncnak , filmnek, 
a kísérletnek , mindennek , ami ma-
gán viseli az alkotó újítás vonásait". 
A múzeumok nem várhatják meg, 
hogy a modern művészet helyzete 
tisztázódjon s csak mint úttör őnek 
van értelme. 

A fiatal nemzedék igénye nyíltan 
talált itt megfogalmazásra. S aki 
ismeri múzeumaink zárt , hagyomá-
nyokra és kiváltságokra épített 
magánjellegű  politikáját , annak az 
„akadémikus maradiság " utolsónak 
kisült potenciálja jelenik meg, mely 
„szerette volna becsapni az ab-
lakot , amelyet egy ember felrán-
tott , hogy a vidékies korlátoltság 
nyomasztó levegőjét kiszellőztesse, 
és helyére a világ tiszta leveg őjét 
engedje be". 

Ezek a korlátolt er ők a jövő  
művészetének szabad szellemét a 
polgárság megerősödése révén egye-
lőre visszafojtják . Más taktikai meg-
oldás híján a fiatalok alkotó-
csoportja a „zsarnoki műalkotást" 
önmagától elidegenítve egy új 
vizuális nyelvre, az intenzíven 
ható mágikus képre alapozza . Hitét a 
jövő  valóságalkotó művészetének 
előlegezett stratégiájától veszi meg. 
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