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Kosztolányi Dezső  A gipszangyal (1916) cím ű  
novellájában egyszer sincs leírva ez a szó: 
giccs. A novella fókuszában azonban egy olyan 
értéktranszformációs folyamat áll, melynek lé-
nyegét a giccsért mint értékért való rajongás, 
majd a giccs értéktelenségét megsejt ő  fordulat 
jelenti. Ez a folyamat pszichikai síkon a rajon-
gás-rádöbbenés-kiábrándulás-megrendülés fázi-
sain megy át. A novella tehát a h ős pszichiku-
mába alapozza meg a fenti értékváltást. A no-
vella cselekményét és értékstruktúráját ennek a 
transzformációnak az aspektusából vizsgáljuk, 
ugyanis a szöveg jelentésszerkezete éppen en-
nek az átváltásnak a fényében bontakozik ki. 
Abból a tényb ő l, hogy a fókuszba állított érték-
kategóriát egyszer sem nevezi meg konkrétan a 
novella, a közlésmód szimbolikus jellegére kö-
vetkeztethetünk, valamint a közvetlen megneve-
zést helyettesít ő  m űvészi eljárások jelenlétére. 
A gipszangyal a giccsnek mint a szépség lát-
szatával visszaél ő , értéktelen és m űvészietlen 
produktumokat létrehozó tevékenységnek a 
romboló hatását, negatív tartalmait magában a 
cselekménystruktúrában ragadja meg és általa 
tárja fel. Kosztolányi novellája tehát nem példá-
zatszer űen és nem a megnevezések szintjén 
bontakoztatja ki a m űvészi értéket nélkülöz ő  
giccsnek a kritikáját, hanem konkrét szituációk 
által, melyekben a h ős lelkiállapotainak transz-
formációjával egyidej ű leg a giccsnek mint ér-
téknek a transzformációját is lebonyolítja. 
Cselekménystruktúra. A novellát öt nagyobb 
közlésegység képezi. Az els ő  szegmentum (1-
5. bekezdés) ismerteti a h őst (Varjú Péter ta-
nyai tanító), az alapszituációt ( „már ősz áta töp-
rengett azon, hogy karácsonykor milyen aján-
dékkal lepje meg a húgát"), és ezen belül a 
hős törekvését, szándékát. ( „Egyre több szíves-
séget tettek neki s ő  az ajándékkal ki akarta fe-
jezni, mennyire szereti őket, milyen nagyra tart-
ja rokoni kedvességüket. ") 

Hagyományos novellaindítással kezd ődik A 
gipszangyal, és a tömörségre, linearitásra, a 
szokatlan élethelyzetre, a váratlan, poénszer ű  
fordulatra alapozó klasszikus novellaszerkezet 
egységét csupán egy pontban bontja meg. 
A második szegmentum (6-16. bekezdés) az 
ajándékvásárlás körüli csetlést-botlást, az aján-
dék meglelését, megvásárlását és a szállodába 
szállítását tartalmazza. 
A harmadik szegmentumban (17-23. bekezdés) 
a gipszangyalban való gyönyörködést megza-
varja értéktelenségének megsejtése: a sejtésb ő l 
azonban nem következik határozott elutasítás, 
a kételyek még nem felismerés-érték űek. A fé-
lelem nem a szándék és a követelmény felismert 
ellentmondásából ered, hanem a bel ő le fakadó 
konfliktus ösztönös el őérzetéb ő l. („Félt, hogy 
túlfizette és becsapták. Félt, hogy a s®gorának 
meg a húgának nem fog tetszeni. Félt, hogy 
nem tudják majd hova tenni ...") 
A negyedik közlésegység (24-40. bekezdésig) 
a karácsonyi ajándék átadásától az el őérzett 
konfliktus kibontakozásáig terjed. A gipszangyal 
által kiváltott kételyek, féleiem olyan er ők m ű -
ködését hozzák felszínre, amelyek a h ősök vi-
lágát két pólusra osztják s a közöttük lév ő  kü-
lönbséget elmélyítik. (Egyfel ő l a tanyai tanító, 
másfelő l a pesti rokonok.) 
Az ötödik, befejez ő  szegmentum a tanító pszi-
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E változásokat a novella az ajándékozás moz-
zanatát az el őkészítéstő l a megvalósulásig vé-
gigkísérő , eleinte lappangó, majd kirobbanó fe-
szültség következményeként ábrázolja. 
Szerkezeti felépítés. A cselekménystruktúra váz-
latos áttekintése során felfigyelhettünk a novel-
lának arra a vonására, mely az események ki-
bontakozásával egyidej ű leg a hős lelkiéletében 
bekövetkező  törést is igyekszik az események 
egymásrakövetkezésében motiválni. A cselek-
ménystruktúrának, valamint a h ős lelki struktú-
rájának ez a lineáris felépítése az alapja annak 
a szuggesztív hatásnak, melyet a bekövetkezett 
törés, a poénszer ű  fordulat vált ki. A fordulat 
előkészítő  fázisát, bekövetkezését és a változás 
utáni lelkiállapotot a novella azzal a „brutális 
megérzékítettséggel " ragadja meg, melyrő l Lu-
kács György beszélt, s mely helyettesíti a kau-
zális meggyőzés fázisait. A „latens meglepetés-
lehetőségek" hirtelen kibontása elmélyíti a h ős 
meghasonlásának jelent őségét. A látszólag je-
lentéktelen eseménysor (karácsonyi el őkész(let, 
ajándékvásárlás, karácsonyi vacsora) a h ős 
egyéni tragédiájának képsorává transzponáló-
dik, az egyéni tragédiát azonban annak ellené-
re, hogy kizárólag mint a szánalomra méltó h ős 
vergődését szemlélteti, a szimbolikus mozzana-
tokkal megjelenő  j е lentésbővítéssel az egyéni 
sorshelyzeten túlmutató tartalmakkal látja el. 
Ha a fő hős lelkiéletében bekövetkező  fordula-
tot az értékstruktúrában is megmutatkozó szint-
váltással kapcsoljuk össze, fel kell figyelnünk 
arra is, hogy ez a szintváltás a novellaszerke-
zetben is megmutatkozik. A gipszangyal meg-
vásárlása után felbukkanó el ő rejelzés érték ű  ké-
telkedés, elbizonytalanodás ugyanis szerkezeti-
leg, sőt ritmikailag is két részre osztja fel a no-
vellát. Az első  részben az ajándékvásárlás mint 
pozitív telítettség ű  törekvésbő l eredő  cselek-
ménysor jelentkezik. A szimmetrikus felépítés-
bő l következően ez az emelked ő  ívű  cselek-
ménysor a novella derekán (a harmadik szeg-
mentumban) felmerül ő  kételkedés által fokoza-
tosan negatív színezetet nyer. A harmadik szeg-
mentum az elbeszélés ritmusát tekintve átme-
neti stagnálást mutat, melyet a következ ő  két 
közlésegység ereszked ő  vonala követ. Ritmikai-
lag tehát egy emelkedő  (1. és 2. szegmentum), 
egy stagnáió (3. szegmentum), és egy ereszked ő  
ívet (4. és 5. szegmentum) különböztethetünk 
meg. Az elbeszélés ritmusgörbéjén megmutat-
kozó változások a szerkezeti megoszlásban is 
tükröződő  transzformációs folyamatot teszik 
hangsúlyossá. 
A gipszangyal szimmetrikus szerkezeti elrende-
zésében mégis van egy sajátos eltolódás. A ta-
nyai tanító és a pesti rokonok közötti konflik-
tus ugyanis nem az általunk kiemelt harmadik 
szegmentumban követívezik be, hanem a negye-
dikben. Hogy mégsem ezt a novellafókuszt és 
a poénszer ű  robbanást tartalmazó közlésegy-
séget tekintjük a novella szerkezeti középpont-
jának, ennek két oka van. Az egyik az, hogy a 
fő hős pszichikai életében jelentkező  fordulat 
még a konfliktus kirobbanását megel őzően be-
következik. A másik pedig az, hogy a klasszikus 
novellaszerkezettő l eltérően, A gipszangyal 
poénja nem a novellazáró szegmentummal esik 
egybe, hanem a novella középpontjában áll, va-
lamint az elő rejelzésszerű  elemek szinte ma- 104 



Mert giccs nem ke-
letkezhetne és nem 
maradhatna fenn, ha 
nem volna giccs-
ember, aki szereti a 
giccset, aki mint 
művészet-termel ő  elő  
akarja állítani, és 
mint művészet-fo-
gyasztб  meg akarja 
venni, sőt hajlandó 
arra is, hogy busásan 
megfizesse. A művé-
szet, a legtágabb ér-
telemben, mindig a 
mindenkori ember 
képmása, és ha a 

giccs hazugság —
aminek gyakran és 
joggal mondják —, 
akkor e szemrehá-
nyás arra az emberre 
hull vissza , akinek 
ilyen hazug és szépí-
tő-tükörre van szük- 
sége ahhoz, hogy 
magát felismerje ben-
ne, és bizonyos mér-
tékig becsületes él-
vezettel kiálljon ha-
zugsága mellett. 

Hermann Broch 

... a giccs egyik fel-
tétele az egyén ma-
gánossбga. Nem ab-
ban az értelemben, 
hogy társtalan, illet-
ve hogy feltétlenül 
társtalan, hanem a 
tб rsadalmi összefüg-
gések értelmében. 
Vagyis t?pikus polgá-
ri magбny, mikor az 
érzelmek, a gondola- 

tok, az értékek nem 
történelmi vonatko-
zásban vetődnek fel, 
hanem mint az egyén 
benső  saj б tságai, 
mint az egyén elide-
geníthetetlen és oszt-
hatatlan, teljesen 
egyed?nek tűnő  vilб -
ga, melynek semmi 
köze nincs mis vi-
lágokhoz. 

Hermann Istvбn 
(A giccs genézise) 

gukban foglalják a síkváltás legfontosabb moz-
zanatait. 
Értékstruktúra. Figyeljük meg, hogyan reflektá-
lódnak ezek a szerkezeti, ritmikai, pszichikai 
struktúrában is megmutatkozó folyamatok az ér-
tékek szintjén. A novella értékvilágának legje-
lentősebb tényez ője maga a gipszangyal. A 
gipszangyal és a hozzá való viszonyulás(ok) 
ugyanis olyan vázat alkotnak, amely a cselek-
ményszint mögött álló eszmerendszerrel hozza 
kapcsolatba a helyzeteket, gesztusokat, jelleme-
ket. 
A gipszangyal, még miel őtt a tanító rátalált vol-
na, olyan értéket képvisel, amely felé a tanító 
legőszintébb, legemberibb vágyai irányulnak. 
Ennek a ténynek az ellentmondásosság vitatha-
tatlan: a pozitív törekvés és az értelmetlen cél 
összebékíthetetlensége kézenfekv ő  és a feszült-
ség megjelenéséhez elegend ő . 
Milyen fázisokon megy keresztül ez alappangó 
feszültség és hogyan kondenzálódik, azt a kö-
vetkező  vázlat illusztrálja: 

ősz óta, tehát hosszú id ő  óta töpreng a ta-
nító azon, hogy mit vásároljon húgának kará-
csonyra; 

meglepetést szeretne el őkészíteni; 
az ajándékkal akarja kifejezni szeretetét és 

háláját; 
napokig járja az üzleteket; minden figyelme, 

tudása az érzéseit megfelel ően kifejező  ajándék 
felkutatására irányul; 

a tanító figurája mindezek ellenére komikus-
nak t űnik (még a keresked ők elő tt is: „A keres-
kedők telebeszélték a fejét, ide-oda ráncigálták, 
körülhízelegték és lemosolyogták, ő  azonban 
csak állt a sok holmi között, soványan, mint a 
piszkafa, garádicsosan nyírt, fölfelé fésült hajá-
val, tűnődött , nem tudott választani , bocsánatot 
kért és egy másik üzletbe nyitott. igy csetlett-
botlott határozatlanul ."): a komikus láttatás mel-
lett a novella szánalmat és együttérzést ébreszt 
a határozatlanul csetl ő-botló ember iránt. 
A tanyai tanító és a pesti rokonok lelki-, érzel-
mi és ízlésvilága közötti természetszer ű  ellen-
tét már a pesti keresked őkkel való találkozás-
ban is megmutatkozik: még ezek is lenézik; 

a kóválygás , a kirakatok bámulása , majd az 
üzleti „behúzó" sikeres akciója árán vég 	is 
rátalál a keresett tárgyra. 
A novella már ebben az els ő  szakaszában is 
elő rejelzések sorát tartalmazza, noha ezek az 
elő rejelzések mindenekel őtt a szándék és a kö-
vetkezmény közötti ellentét, valamint a tanyai 
ember és a pesti rokonok közötti eltávolodás 
irányába mutatnak, és nem sejtetik még, hogy a 
valódi törés a pszichikai szférában, tehát ma-
gának a tanítónak a lelkiéletében fog bekövet-
kezni. 
A megtalált gipszangyalnak a leírása a tanyai 
tanítónak és ezen túl a kisember világának a 
megkapóan pontos jellemzése egyben. „A 
gipszangyal nagy volt, akkora mint egy tízéves 
lányka , kezeit imára kulcsolta , szemét az égre 
fordította és mosolygott, oly édesen mosolygott, 
mintha nem is gipszbő l, hanem süvegcukorból 
faragták volna ki." 
A szobor nagysága, formája (imádkozó angyal), 
anyaga (gipsz!), szemérmes, álszent póza, mo-
solygása a tanító feltétel nélküli boldogságának, 
megelégedésének képévé áll össze: a rátalá- 
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tárgyat, hanem életének értelmét találta volna 
meg. Az a tény, hogy a szobor ára sem számít 
a tanítónak, az aggodalmas féltés, óvatosság, 
ahogyan hazacipeli, aláhúzza a rátalálásnak a 
h ős pszichéjében betöltött jelent őségét és  ezzel 
még inkább elmélyül a megvilágosodással be-
következ ő  összeroppanás tragikuma. A gipszan-
gyal az esetlenül csetl ő-botló kisember lelki si-
várságának döbbenetes rajzává teljesedik. 
A szobor idézett leírásával ellentétben a továb-
bi leírásokban felbukkannak azok a jelek, me-
lyek már mint az angyalt a tanítótól eltávolító, 
ezt a korábbi feltétel nélküli azonosulást foko-
zatosan megszüntet ő  erők kezdenek m ű ködni. 
Mosolygása már szirupédes, émelyítő , az angyal 
ízléstelen utánzatszer ű , gyári holmi, ső t nagy-
nagy szomorúság árad bel ő le. Jellemző  módon 
nem az ötlik a h ős szemébe, hogy az angyal ál-
szent pózban tetszeleg, hanem hogy bel ő le nem 
a zavartalan megnyugvás, boldogság, hanem 
szomorúság árad. Ett ő l az észrevételt ő l kezdve 
a tanító bizalma megrendül a szoborban. 
„Ha nem mosolyogna (... ), akkor nem é; ne 
ennyit. De mosolyog. Olyan édesen mosolyog." 
Van tehát mégis valami, ami továbbra is fogva 
tartja a tanítót: az angyal mosolyog. S ez a mo-
soly, kizárólag ez a mosoly képes arra, hogy 
közvetítsen közte s rokonai között, hogy kife-
jezze azt, amire a maga esetlenségében sosem 
volna képes: hogy szereti ő ket. 
A sejtések a karácsonyi vacsoránál már felis-
meréssé válnak a tanító el őtt: a rokonok reak-
ciójából kiolvassa, hogy a gipszangyal éppúgy 
nem ér semmti, mint az „Emlék" feliratú sörös-
készlet, a cigarettatárca, melyen egy ló ágas-
kodik ... Ajándékainak sorával sosem váltott ki 
örömöt. Nemcsak addigi törekvéseinek jelenték-
telenségére, hanem az önmagáéra is rádöbben. 
A gipszangyal a novellában katarktikus er őként 
!ép fel, s ahogy eddig a pozitív töltés ű  szándék, 
törekvés, akarás szimbóluma volt, ett ő l kezdve 
a rádöbbenéssel járó kiábrándulás, összeroppa-
nás negatív értékeinek objektivációja lesz. A 
természete szerint negatív érték, miután leveti 
magáról a pozitív érték látszatát kelt ő  burkot, 
éppolyan reális tényez őként jelenik meg, mint 
a kisszerűségébő l, igénytelenségéb ő l kitörni 
képtelen tanító bármely megnyilvánulása. 
A gipszangyal ízléstelenségére, giccses való-
ságára való rádöbbenés katarktikus hatása 
szükségképpen nem terjedhet egy pillanatnyi 
megvilágosodáson túlra. Nem vonhat maga után 
gyökeres változásokat, nem mozdíthatja ki a 
hőst a maga kis világából. A novella kontextu-
sában ez a #elvillanás azonban elég ahhoz, hogy 
egy létformának, embertípusnak a tömör ana-
tómiai vázlatát felrajzolja. Elegend ő  ahhoz, hogy 
egy egyszer ű  cselekménystruktúrán, egy lineá-
ris novellakompozíción, markáns vonalakba s ű -
rített jellemrajzon és a maga egyszeriségében 
töretlenül megragadott sorshelyzeten keresztül 
kitapintsa a giccsnek mint a kisember világné-
zetének, a giccsnek mint a m űvészet ellenpó-
lusának pszichikai-esztétikai romboló hatását. 
A transzcendens boldogság, optimizmus, báj 
szirupédes formáit megteremt ő  giccs az az erő , 
amelyet Kosztolányi a maga m ű ködésében lát-
tat ebben a novellában, s melyet a maga m ű - 

vészi eszközeivel bont le, vezet vissza a látszat-
képtő l valóságos negatív lényegéig. A tanyai ta-
nító iránt felkeltett szánalmat hasonlóképpen 
transzponálja elidegenít ő  erővé, minek során a 
szándékaiban mélyen emberi törekvéseket is a 
hamis vlláglátásból ered ő  korlátok közötti ver-
gődésként láttatja. 
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A MŰVÉSZEK ISTENEK, AKIK AZ EMBER 
REKONSTRUÁLÁSÁRA TÖREKSZENEK, ÉS 
EZÉRT NEM A CSONTVÁZBÓL, HANEM A 
KALAPBŐL INDULNAK KI. 

DECROUX 

A kísérleti esztétika útban van afelé, hogy társadalmi téren meglehet ősen 
jelentős tényezővé váljon. Egy társadalmi jelenség fontosságát annak tö-
megessége határozza meg, valamint a termékek elterjedtsége, hatóereje; 
elképzelhető , hogy a kísérleti esztétikának az alkalmazása jelent ős „hal-
mazt" eredményez majd a fogyasztói társadalomban. 

abraham 
a. moles 

A m űvészetet valaha a m űvek jellemezték, határozták meg, a m űvészet 
bennük testesült meg. A m űvészi alkotás a mi környezetünk eseménye 
volt, „transzcendens" módon ez ajánlotta figyelmünkbe, mivel értékítéletet 
hordozott. A m űvészi alkotás gazdasági értelemben kimondottan haszon-
talan volt, és ebben a haszontalanságban találta meg kritériumainak egyi-
két. Csak az elismert m űalkotásokkal történ ő  későbbi spekuláció illett 
bele a keresked ő i társadalomba, de ez a jelenség idegen maradt az in-
gyenességet mint lényegi vonást tartalmazó m ű tő l. 

A m űvészi alkotás helyzetét és értelmét (melyet ma neki tulajdonítunk) 
legel őször a szürrealista forradalom forgatta fel és kuszálta össze, majd 
az értékek háború utáni felbillenése, az eredetiséghajszolás ő rülete és a 
mass-médium civilizációjának kiterjedése. A beszél ő  alkotók és a hallgató, 
vagy passzívan befogadó fogyasztök különválasztása Korunk egyik domi-
náns tényét bizonyítja, a kulturális elidegenedést, melyben a fogyasztónak 
már nincs alkalma az alkotásban való közvetlen részvételre. Befogadja, 
elt ű ri azt, és egyetlen megnyilvánulása a „közvetít ők", gondolkodásuk irá-
nyítói, a m űvészet-kritikusok, újságírók, s a sz ű kebb környezet értelmi-
sége által többé-kevésbé irányított nézetek közötti választás. 

Ehhez a felforduláshoz több tényez ő  járult hozzá. Egyrészt az, hogy a 
festő i alkotás magát a képet kezdte vizsgálni: a csodálatos színfelület, 
amirő l Maurice Denis beszélt, a lehet őségek olyan mezejévé vált, melyet 
mindenki kénye-kedve szerint használhat ki. A zenei m ű  időközzé, hang-
közzé lett, melyet bizonyos rend szerint összeállított hangobjektumok 
töltenek ki. Mi fér ebbe bele? Az így felmerült kérdésre mást nem is lehet 
válaszolni, mint hogy ki kell tölteni a teret. Navelson, Tobey, Wols, Ma-
thieu, Xenakis felfedezték a kitöltés tényez®jét, melyet valamikor a ma-
nieristák jól ismertek, de melyet a m űvészek később elfeledtek. Az alak 
és a háttér dialektikája, ami a figuratív forma eszméjének felelt meg, el-
t ű nőben van. A formát a képen felváltja magának a képnek az eszméje, 
mely szemben áll mindazzal, ami nem kép, tehet az őt körülvevő  világgal. 
Ez a keret vagy a talapzat dialektikája. „Felhívom a figyelmet erre a je-
lentős tényre." Hasonlóképpen vizsgálták azt a mez őt, amely a világgal 
szembehelyezked ő  egységes formát elválasztja attól, amit a zenei és a 
vizuális jegyek összefonödottságában bruit-blancnak (fehér zajnak) nevez-
hetnénk: ez a végletet, a lehetséges eredetiség maximumát képezi. Ez a 
választóvonal leomlott: a teljes rendezetlenség, a teljes eredetiség minden 
forma szétesése egyben. 

A régi dimenziókért való kárpótlásként a m űalkotás nagyságának újabb 
statisztikai vonásai jelennek meg: a feltöltés foka, az anyag eredetisége, 
a percepció szintje, a tartalom váratlansága. A „keresés" eszméje valaha 
szemben állott a keresettség eszméjével, a kísérlet pedig a m űvel. A ku- 
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A keresés a m űvész akaratától függ ően m űvé kristályosulhat. Tehát, 
ha eltűnik a forma, a m űvet és a kísérletet valaha elválasztó kritérium, a 
befejezettség kritériuma is elt ű nik. 

A lényegesen újat az új megteremtése képezi. A kutatás aktusa, amely 
önálló esztétikai jellegre törekszik, érdekl ődésre tarthat számot, tehát új-
donságot jelent. 

A m űvész a zenei szólistához közeledve el őadóként vesz részt az alko-
tásban a maga módján igyekszik részt vállálni bel ő le. 
) Végül is a m űvész tudatosan játszik az alkotástól elidegeneaen ю -

gyasztói közönségnek az alkotás mechanizmusa iránt tanúsított kíváncsi-
ságával. Ahelyett, hogy felkínálná neki a képet, ő  a kép el őállításának 
aktusát kínálja fel, titkon és néha nagy sikerrel csapva át a festészetb ő l 
a színjátszásba. 

A társadalom fogyasztja az újat, az újdonságot Az újdonság másolatok 
formájában veszi fel, és hatalmas imaginárius múzeumot létesít, amely az 
esztétikai autentikusság egyetlen menedéke marad, de amely a szüntelen 
banalizálás útján egyben használati tárgy is. A Milói Vénusz már nem a 
Louvre-ban van, mivel varázsát képeslapok tömegében oldotta fel. A 
Louvre látogatóit más érzelmek vezérlik: turisztikai érzelmek. A képesla-
pok tulajdonosait esztétikai emóciók is megragadhatják, de ez is prog-
resszív elhasználódásra van ítélve (hova t űnt el a IX. szimfónia?). A m ű-
vészet univerzuma tehát már nem t űnik örök kincstárnak, hanem in-
kább a Danaidák hordójának, új formák, hangok, mozdulatok tartályá-
nak, melyet a másolatok banalizáló akciója szüntelenül ürít, s amelynek 
ennélfogva állandóan fel kell tölt ődnie, ha az alkotói eredetiség lehet ősé-
gét fenn akarja tartani a társadalomban. 

Mivel a m űalkotás valaha az eredetiség hiteles forrása volt, most már 
ennek az eredetiségnek az állandó megüjulása a probléma. Végül is, az 
új megalkotása határozza meg az adott kultúra dinamizmusát. 

Ezeknek a jellemvonásoknak az egysége tehát a m űvészeti probléma új 
aspektusainak egyike. Nincsenek többé m űalkotások, hanem m űvészi szi-
tuációk, és e helyzetek élesen elkülönül ő  kategóriákra oszlanak: 
— az alkotásra és 
— a fogyasztásra, 
melyekhez hozzá kell adni például a manípuiálás helyzetét, vagy a közve-
títést, melyben az individuum manipulál, transzformál vagy az önmaga 
által el őállított tárgyakat ajánlja fel. 

Az esztéta, aki valaha a transzcendencia filozófusa volt, s akit a m űvész-
nek az anyaggal való harca foglalkoztatott, szerepet cserélt. Válaszúton 
találna magát, és a m űvészet világának lényegi funkciójává vált. Ahelyett, 
hogy a posteriori beszélne arról, amit mások csinálnak, kivonatol, és már 
nem a transzcendens szépségek szabályait definiálja, hanem az üzenet 
átvételének, befogadásának és a fogyasztói tömeg által történ ő  percep-
cíójának szabályait. Világosan fogalmaz: „Ha azt akarják, hogy üzenetük 
célba érjen, az információs statisztikának ezt vagy azt a törvényt kell kö-
vetniük." Teoretizálö funkciót is betölt. A közvetít őnek elméleti megala-
pozást ad a kezükbe, amely lehet ővé teszi számukra, hogy a fogyasztó 
individuumot szemantikai úton esztétikai gyönyörhöz juttassák ei: az esz-
téta egyébként kész az elmélet feladására is, hogy a m űvel szenzuális 
kapcsolatra léphessen. 
Ő  az, aki a gondolat algoritmusait megszerzi, melyek által a m űvész (aki 
eredetileg munkás volt) a m űnél kevesebbet vagy többet alkothat. A m ű  
előállításának módszere ez, mely stílusgyakorlatoknak álcázva több meg-
valósítást nyújt, miközben a manipulálókra vagy a tudósokra bízza, hogy 
közülük az érdekl ődésre számot tartó változatokat kiválasszák. 

1. A fogyasztás eszméje, amely alapvet ő  fontosságú a fogyasztói társa-
dalomban, s mely szerint a szépség a mulandó eredetiség rövid felvil-
lanása csupán, magában foglalja a művészet ellátását is. „A touch of Art." 
A minőség problémája a mennyiség problémájává válik minden fogyasztó 
számára. Hogyan nyújtani megújult eredetiséget a mind kultiváltabb tö-
megnek, ez a kérdés. A megoldások egyike a permutációs művészet. Ez 
egyszer ű  elemek kombinálásán alapul, és biztosítja a lehet őségek sorát 
valamint a kutatás algoritmusát. A m űvész szerepe abban van, hogy ki-
használja az esztéta által szuggerált morfémákat; ez utóbbi egyben a re- 108 



pertoárt is megválogatja, meghatározza a kombinálás szabályait és prog-
ramot konstituál. Tudjuk, hogy a korszer ű  művek nagy része ebb ő l a fo-
lyamatból kerül ki, és hogy az esztéta, ha csak kicsit is ismeri e mecha-
nizmust, a m űvekben meglevő  heurisztikus elemek lehet ő  permutációiból 
kiindulva a m űvész további munkáját is el ő láthatja. A m űvész funkciója 
intellektualizálódott, az anyaggal való valamikori lényeges kapcsolata je-
lentéktelenné vált, és a természetre hatást gyakorló új technikára számít. 
Még pontosabban, a m űvész a maga m ű-beszerz ő  munkáját az alkotás 
ellenő rzött szekvenciáira alapozhatja. Már elég nagy számú m űvész tény-
kedik ilyen módon: munkájuk abból áll, hogy programokat készítenek. 

A fogyasztás fogalma még az újdonság funkciójának rendszerszer ű  ku-
tatását is tartalmazza. Az emberi társadalom kutatása, amit az újdonság 
nyomozása jellemez, nem helyez ődik szükségképpen az alkotás abszolút 
szintjére, hanem a már megalkotott, de elfeledett dolgok szintjére is. A 
szocio-esztéták feladata, hogy a Szép terra incognitójának felfedezéseire 
és ezeknek m űvészi jellegére felhívják a figyelmet, legyen szó akár néger 
maszkokról, 19. századi régiségekr ő l vagy görög amforákról. Az antikvá-
riusok ily módon az elfeledett régiséget is „újnak" titulálhatják. A turizmus 
esztétikája ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik, és nincs kizárva, hogy 
az ultra-mediterrán klubok éppen a régészeti értékek hozzáférhet ővé té-
telével fogják megoldani a m űvészet elidegenedésének problémáját. 

Végül is, a fogyasztás eszméje nemcsak új m űvek, valamint új alkotói 
eszmék keresésére, hanem még inkább új m űvészetek, metakreáci®k fel-
találására, az érzékek módszeres kutatására, tehát a szenzualizáció új 
Utjainak kitapintására irányul. A m űvészi funkció ugyanakkor szemantikai 
gyönyör felkeltésére is számit, mely a világnak a kategóriák által történ ő  
birtokbavétele apollói játékából következik, minek folytán a világ érthe-
tővé válik; a másik oldalon a dionüszoszi szenzualizációból és a koz-
moszba való belemerülésb ő l eredő  esztétikai gyönyör áll. Az esztéták fel-
adata mármost az lesz, hogy a tapintási, szaglási, h ő- és más érzékeny-
ségek fel nem tárt kanálisainak kutatásával eleget tegyenek a fogyasztás 
funkciójának, követeléseinek, miközben az elavult hatások helyébe aszó 
szoros értelmében vett új hatásokat kell meglelniük. Az esztétika az érzéki 
kombinatorika meghatározásaival új m űvészeteket teremt, és rájön, hogy 
a technika ezek el őtt az új m űvészetek el őtt az egyénre való ráhatások 
korábban ismeretlen térségeit nyitja meg. Egy filozófiai magyarázat sem 
indokolhatja, hogy a szaglási-tapintási kinéziának szükségképpen ala-
csonyabbrend ű  m űvészetet kell létesítenie, mivel ezzel meg sem próbál-
koztak eddig, s mert a taktilis szenzibilitáshoz szükséges eszközök eddig 
túl kezdetlegesek vagy túl összetettek voltak. 

KÖVETKEZTETÉS 

Ennek az elemzésnek acélkit űzése, hogy napfényre hozza azokat a rend-
ellenességeket, melyek a fogyasztói társadalomból és a másolatok elter-
jedésébő l következtek a m űvészetben. A m űalkotás valamikor haszonta-
lan volt, most pedig a Boldogság Polgárának „hasznos" értékévé vált. 
A Boldogság Polgárának szüksége van a maga szépség-adagjára, a maga 
eredetiség-adagjára. A m űvészetet művészi helyzetek helyettesítik, melyek 
egymással társulva helyzetsorokként konstruálják meg az emberi életet. 
E helyzetek között a fogyasztó, az alkotó és a közvetít ő  helyzete átmene-
tileg különbözik egymástól: a m űvészet a tiltakozásból foglalkozássá vált 
(Silbermann). A m űvész mint olyan valaha egységes és személyes volt. 
Most csupán „a szép programozója". Saját céljai érdekében az eredetiség 
percepciójával, a szemantikai vagy esztétikai gyönyörrel és ezek kom-
binálásával kísérletez ő  esztéta munkáját is felhasználja. 

Ebbő l két alapvető  szerep bontakozik ki. A művész szerepe, aki érthet ő  
akar lenni, a tömegeknek dolgozik, gyakran csoportokban alkot és abból 
a feltételezésb ő l indul ki, hogy létezik egy meghatározható befogadó, és 
a lényeg ennek kielégítése, hol pedig a tudományos kutatás mintájára az 
abszolút, feltétel nélküli kutatásra esküszik, de ebben az esetben, hogy 
ne legyen végképp elvágva a társadalom egészét ő l, közvetítőkre szorul. 
Valamint az esztéta szerepe, aki immár nem filozófus, hanem szocio-
pszichológus kell legyen, s aki az eredetiség percepciója, valamint szét-
terjedése szocio-dinamikus mechanizmusainak, a kombinatorika törvé-
nyeinek, az algoritmusoknak és a gépi programozásnak a szabályszer ű - 

ion 	ségeit meghatározó laboratóriumi szakember szerepében jelenik meg. 



A m űvészet helyzete a korszer ű  világban a tudomány helyzetéhez köze-
ledik, és szemünk el őtt bontakozik ki a m űvészet és a közönség kom-
munikációjának krízise, mely a tudományéhoz hasonló, amikor az a 18. 
században kivált az általános kultúrából. 

A m űvésznek, mint ahogy a tudósnak is, ha nem a m űvészettudomány 
képvisel ője, ezentúl közvetít őkre lesz szüksége, akik feloldják és továb-
bítják üzeneteit. A m űvész és a tudós ett ő l fogva hasonló szerepet tölt be 
a korszer ű  társadalomban: feladatuk megszerezni, akár kicsiben, akár 
nagyban a valódi eredetiség mennyiségét, a szubverzió adagját, s ezzel 
együtt a kérd ő  jelleget is, amelyre a társadalmi haladásnak feltétlen szük-
sége van. 

thomka beáta fordítása 

Forradalmi tartalom forradalmi forma nélkül nem 
nevelhet, — nem hathat. Csak látszólag. Mert 
ahol e kettőrő l így külön-külön beszélhetünk, —
kénytelenségb ő l tesszük, de sokszor kell ten-
nünk — ott nem m űalkotásról esik szó, mert an-
nak szervessége ezt kizárja. Említettük ezt. Biz-
tos ismérve a m űvészi rossznak e kettő  rögtön 
észrevehető  kettőssége. Márpedig nevelni csak 
műalkotással lehet és hatni sem lehet mással. 
Ha egy írásm ű  nem műalkotás , akkor csak 
giccs lehet . Ez pedig hat , vethetik ellen Igen. 
Hat, de csak látszólagosan. 

sZÜKSÉGLETKIELÉGfTÉs 

Mert miről van szó? Az olvasó felületesen örül 
kedvenc tartalmának. Kényelmesen örül és nem 
veszi észre, hogy átszivárgott rajta és természe-
tesen semmi sem maradt bel ő le. Mert mi is ma-
radt volna ? Régen tudott tartalmat kapott régi 
formában, de rég tudottat. Félreértés ne essék, 
e fejtegetésekben a m űvészet síkjáról indultunk 
el és ott is maradtunk végig. A pártirodalom 
más kérdés, eszközei és céljai — közvetlen 
céljai is mások és azokat a jelenségeket, me-
lyeket itt tagadunk, ott helyeselhetjük, vagy he-
lyeseljük is és viszont. De a m űvészet álarcába 
bújtatott és m űvészetként kezelt termék az, 
melyről itt mi beszélünk. Mennyivel jobb ez, az 
ún. polgári művészetnél, mely a kispolgári tö-
megek szükségletét elégíti ki? Kielégíteni. Ér-
zik a szót? Akkor , amikor nevelni kellene. A 
polgári f иi mjáték is kielégít , mikor befejezésképp 
a vezérigazgató úr feleségül veszi a szegény, de 
tisztességes gépírón őt. Hol itt a különbség? A 
moziból elégedetten távozó kispolgár tudja, 
hogy hazugság . Épp ez kell neki . ® áfiumot ka-
pott, a fent említett irodalom olvasója rég tudott 
tartalmat, rég ismert formában, tehát semmit 
sem kapott. És ez így kényelmes. 

Radnóti Miklós: Jegyzetek a formáról és a vi-
kágszemléletrő l (1934) 
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a 
gobelin 
hazugsága 

A gobelin kézimunkát, az antik gobelin e 
felismerhetetlenségig elkorcsosult utánzatát 
a polgári világtól örököltük; benne mint 
görbetükörben lepleződik le a fejlett tech 
ni:k'ai civilizáció körülményei közt magát 
rosszul érző  kispolgárnak a nosztalgiája: 
a gobelin technikailag könnyen reprodu-
kálható dísztárgy, mely az egyediség il-
lúziójával tud szolgálni tulajdonosának. 
s ily módon a művészi szép pótlékává le-
het. A gobelin hamisítvány, mert csupán 
utánzásra képes, a valahol-valamikor egy-
szer már koodifikált szep fogyatékos má-
solására; tetszetős lehetőség, hogy az egy-
szeriautentikusat a fogyasztás piaci tör-
vényszerúségeinek kiszolgáltassa. Saját 
törvényszerűségei nincsenek, a gobelin 
nem tudott iparművészetté, önértékű  ki-
fejezéssé m'-agasodni, megmaradt csecsebe-
csének, minek értékét a piac, a divat esen 
dőségei szabják meg. 

Mint ilyet örököltük mi is, mint ilyen vál-
ha viszonylagos jólétet elér ő  társadál-
munkban, utóvirágzását élve, divattá, a 
másódrendű  fogyasztói igények illuzóri-
kus kielégítőjévé. Tarsadalmunk kispol-
gára •a gobelinben nemcsak a szép utáni, 
hanem ugyanakkor az antikvitas, a 
gi szép idők" utáni nosztalgiáját is kiél-
heti, miközben a gobelin is megkísérel 
— fennmaradását, kelend őségét biztosí-
tandó — alkalmazkodni a mi világunk 
eszményeihez. S mert természetét illet ően 
gyökértelen, eredend ően hamisítvány, ezt 
minden megrázkódtatás nélkül megteheti. 
A művészi szép meghamisításától még egy 
lépés sincs a társadalmi eszme meghami-
sításáig. 

A Lenin-gobelinben 	első 	pillantásra 
csupán a tartalom és forma antagonizmu-
sából eredő  groteszkséget érzékeljük; a 
forradalom, a forradalmár fogyasztói rep-
rodukálhatatlansága és a bíbel ődő  kéz-
ügyesség termelte dömpingáru között tá-
tongó szakadékot, művészi lehetetlensé-
get. Esztétikai magyarázatunk azonban 
sehogy sem tudja kielégíteni hiányérze-
tünket, a Lenin-gobelin nem hagyja ma-
gát elfeledtetni, hajlamosak leszünk arra, 
hogy jelképpé növesszük. Egy magatar-
tás szimbólumává, —újabb adalékként a 
mucsai filozófiához! (L. Radomir Konstan-
tinović : Filozofija palanke) Hovatovább a 
léte megőrzéséért mindent asszimilálni 
képes kispolgári szellemiség zászlójává n ő  
szemünkben a gobelinkép. 

dnnyi magdolna 

A giccs esetében tehát arról van szó , hogy a va-
lóság visszatükrözését és megformálását —
míndegy , hogy szubjektíve mennyire tudatosan 
— egy objektíve hazug „világnézet" alapján kö-
zelítik meg , úgy hogy az alkotás nem az ember 
lényegéhez akar a világ h ű  ábrázolása segítsé-
gével visszatalálni, ellenkez ő leg, arra törekszik, 
hogy annyira háttérbe szorítsa ezt, tartalmait és 
arányait annyira elgörbítse és eltorzítsa, hogy a 
tárgyilag jogosulatlan kívánságoknak és illúziók-
nak megfeleljen, azokat illusztrálja . A formának 
azt az esztétikai sajátosságát , hogy csak egy 
különös tartalom különös formája , döntően az 
ilyen negatív konstellációk bizonyítják be: épp-
olyan hazuggá és torzzá válik, teljesen függet-
lenül attól , hogy az alkotó mennyi technikai tu-
dást, formalisztikus invenciót stb. halmozott fel 
magában és pazarolt a m ű re . Itt még csak nem 
is jelezhetjük a giccs végtelen konkrét változa-
tosságát , hogy például közönséges -e vagy raf-
finált, „egészséges "-e vagy beteg , formálisan 
jól vagy rosszul, tehetségesen vagy tehetségte-
lenül állították -e elő, hazugságának mi az osz-
tályalapja . N incs is erre szükség , hiszen világos, 
hogy arról az álláspontról nézve , amelyet mi a 
valóság esztétikai visszatükrözésével kapcsolat-
ban elfoglalunk , elvileg egyáltalán nincs különb-
ség és egy reneszánsz vagy barokk palotának 
álcázott bérkaszárnya és mondjuk Courts-Mah-
ler regényei vagy egy olyan film között, amely-
ben a milliomosfiú elveszi a gépírón ő t. 

Lukács György 
(Az esztétikum sajátossága) 
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mák ferenc 

giccsreklám 
vagy 
reklámgiccs? 

Napjaink embere úgyszólván közömbössé vált a rázúduló információrengeteg kö-
vetkeztré ьеn a !hírekkel, eseményekkel sze гnlbeп . Az újság átlapozása, a tévé¢núsor 
végvgnézése, a rádió hallgatálsa csak pillanatnyi impressziókat nyújt számára, tar-
tós élmény csak akkor bontakozhat ki, ha személgével•, egyéniségével, valami mó-
don kapcsolaitba kertel az olvasott, látott vagy hallott hír, esemény. A tudat mé-
lyebb rétegében kell tehát a szintézisnek létrejönnie ahhoz, hogy értelmileg vagy 
érzelmileg mozgósíthasson. 

Nemegyszer lehetünk szemtanúi a frissen felragasztott plakátok közömböls fogad-
tatásának. A plakát nem hívja fel magára a figyelmet, egyrészt mert megszakoittá 
vált, másrészt mert figyehniksk nincs ráirányítva bels ő  személyi motivációk által. 
A pillanatnyi tudomásulvétel határán tehát nem képes tüljutni, hacsak... 

De mi is e motivációk lényege? Egzisztenciánk alapfonmája a folyton бs folyama-
tosan felmerülő  szükségletek aktivizálta cselekvés. Varga István megfogalmazásá-
ban: „Az emberi lét velejárója az a jelenség, hogy az élet és a fejl ődés szükség-
leteket vet fel. A szükségletek ösztönzik az embert, hogy azok kielégíté ére tevé-
kenyen cselekedjék. Anyagi és kulturális életünk alapja a szükségletek kielég~tése, 
a fogyasztás. Tevékenységüxvk tehát 'a motivált reákció, törekvés bels ő  és külsđ  
világunk tudatosodott hiányainak pótlására. Hiány viszont csak létez ő, konkrét 
dolgok révén jöhet létre. Más szóval a hiány közvetlen te кΡ mбke a megszerzési vágy, 
ami létező  dolgokra irányul. Ez a vágy maga a hatóer đ, ösztönzője cselekedeteink-
nek. Napjaink tudománya rengeteget foglalkozik ezzel a 1é4tezést illet ően esszenciá-
lis folyamattal, hisz alapproblémákat, ok és okozati összefüggéseket vél felfedezni 
benne. Az egyéni ,tettek összessége egy-egy személy létformáját körvonadazza, koef-
ficiense egy-egy mikrovilágnak, melynek feltérképezése társadalmilag sem közöm-
bös. A cselekedetek iвdíitékai függnek a körülményekt ől és a személyiségtől is. 

Bizonyos mérbélkig egyfajta „kényszernek" 'vagyunk tehát az alárendeltjei. Tör-
vényerejű  kényszernek, egy bennünk keletkezett feszültségnek, melyet valamilyen 
úton-аnódon Ie kell vezetnünk, ahhoz, hogy a snegbomlott agyensúly újra helyreáll-
hasson. 

Ekkor !kerülünk válaszút elé. Tanácstalanná válunk, vagy mert nem ismerjük sziik-
ségleteink kielégítésének módját, vagy mert a sok mód és módozat közül nem tud-
juk kiválasztani a légcélravezet őbbet. Mitévők legyünk, hová forduljunk iјіformá-
cióézvt? Űjabb, szekundárus szükséglet, amit feltétlenül .semlegesítem keld, mert az 
akció akadálytalansága csak ily módon biztosítható. Ekkor kezdünk el keresni, ku-
tatni. ls ekkor jön létre a feltétel az imént emutett mélyebb tudati rétegiben az 
információk tömegének befogadására. Adott tehát a szükséglet tárgya, a :komkréti-
zált szükséglet, de ismeretlen kielégítés'ének módja, eszköze, fo кΡ mája. 

Ilyen esetben siet segítségünkre a reklám, melynek kizárólagos feladata, e szük-
.ségletfolyamat kielégítéséhez fe đmutaltni, feltárni a lehet őségeket. „A reklám a tö-
гnegek і e akar hatni, oly módon, hogy a tömegben az egyes emberek elhatározására, 
cselekvésére kíván befolyást gyakorolni, az egyes emberek cselekedeteit akarja 
irányítani." (Varga István) Ezzel egyúttal a гeklám társadalmi dimenziója is  rig- 112  



8. reklámkép 10. r еklámkép 

határozást nyert. Célirányos ellenakció, aminek hatása 	paradox módon — vagy 
egyirányú a szükséglet és a szilkségkpt •tárgya aközött kiada'kult akcióval (ilyenkor 
a vevőből indul ki, „tudatosítani igyekszik a vevő  szükségleteit és vágyait") vagy 
ellentétes vele. Az utóbbi esőbben a sztikséglet tárgyának kiemelésével, felunutatá-
sával .próbál sacianális, emocionális motívumokat kiváltani az a'kciófolya гnat elin-
dításához: „...igyekszik elhitetni, hogy a termék alkalmas szükségleteinek kielé-
gitésére". Ilyenkor külső  megközelítésű  araaga a folyamat, az akcióгa .késztetés ma-
gából a reklámbál ered, b đr szintén az egyénre alapozódik. 

Fonitos szerep hárul гtehát az knformációaiyújtás e váltotiatára, és nem mindegy, 
hogyan tesz eleget feladatának. A reklámnak — legyen ez grafikai vagy textuális 
megoldás — mindenkor. képesnek kell lennie hatáskeltésre. Feladata magaslatán 
akkor álli, ha megtereanti az interakckó't, illetve azt megel őzően, az egyén. tudatában 
áklásfagkalásra késztet ő  helyzetet tud teremteni. A figyelem megragadása viszont 
csak anűиészi, tehát nem naponta 'koptatott eszközök alkalmazása által történhet. 
A reklám tehát egyfajta művészet, a ikёrdés csak az, milyen mértékben. A válasz 
röviden megfogalmazva — társadalmi szerepélt és t megbázi ѕбt is figyelembe 
— (következő : a reklám a szépségideálok általános érvény ű  törvényekt alkalmazó, 
és e törvények sokrétű, széles skálájú variációiban megn.y іivánuló művészet. Ismé-
telten hangsúlyozni kell az „általános érvény ű  törvények" kifejezést, hisz a reklám 
tömegeket megmozgató szerepe csak ezáltal, illetve ennek keretein belül juthat 
kifejezésre. Nem alkalmazhatunk elvont muvészi farmákat, esz Кбzöket mondjuk a 
közhasználati cikkek reklámozásakor, mert ez mindenképpen a gazdasági érték 
rovására menne. Vagy úgy, hogy a reklám elvontsága folytán a valódi közlést kép-
telen tavábbítani, vagy úgy, hagy hivallkodó mádon el őtérbe kerül a művészet, ami 
szintén nem felel meg a reklám követelményeinek. Ebb ől következően a reklámnak 
a hđtáskeltés szempontjából a közízlésnek megfelel ő , орtіmбНѕ  művészi fokot kell 
elérnie, megvalósítanka. A reklám kxгtenzitása tehát nem növelhet ő  a végtelenségig, 
anélkül, hogy az aminőség kárára ne menne. 

„A reklámnál a szépség (...) nem cél, hanem egy eszköz a sok közül, és az eszté-
tikai hatás akkor felel meg a reklámcélnak, valamint a гéklámmal kapcsolatos m ű -
vészi feladatnak, ha •a közönség a szépség okozta élvezetet az áruval kapcsolja össze, 
nem pe&tg a művésszel, aki például a művészi élvezetet nyújtó plakáíot alkotta." 
(Varga István) 

Közízlést művészi fokon, ez a lényeges! Sajnos elég gyakoriak az eltérések illetve 
az elhajlások ett ől az elvtői, és mint a művészet annyi más válfajába, a reklámba 
is belopja magát a művészietlenség, azaz a gicos. Sokféle módon próbálták már 
definiálni a művészet e rákfenéjét, álljon most itt Komlós Aladár általános érvény ű  
megfogalmazása: „A giccs mindig igen erzélmes, •s őt mindig a legszentebb erzése-
ket akarja közvetíteni, csak az a baj, hogy túlságosan könnyen jut ezekhez az érzé-
sekhez. Olcsón ad olyan dolgokat, amelyeket csak drágán volna szabad megszerezni: 
mert semmit sem érnek, ha áron alul jutunk hozzájuk." A biztosabb hatáskelités 
reményében nyúlnak a reklámszakemberek a giccses motívumokhoz, a satnya m ű-
vёszi formákhoz, amik sajnos nemegyszer el • is  érik, sőt túlszárnyalják a várt, de 
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kum degradálása ez esetben is éppen olyan elítélend ő, mint ,bármely más művé-
szeti ág esetében. A hamis értékek köztudatba való •belopása egyben a valódi érté-
kek tagadását, sőt megsemmisítését eredményezi. 

A szakemberek előtt közismertek az emberi érzelem sebezhet ő  pontjai. Elegendő  
csak egy ilyenre rátapintani, és máris „lázba" (vásárlási lázba) hoztuk a közön-
séget. Kit ne ragadna magával a képzelet, ha soha be nem teljesedett vágyként 
valószínűltlenül kék tengert lat tarajos hullámokkal, és a számára oly csodála'tos 
vitorlásokkal? (1. ,kép) Ki ne nyúlna a zsebébe, a pénztárcába, csak hogy élvez-
hesse azt az elképzelt tengeri üdeséget, frisseséget, amit a plakát 'bizonyítani 
igyekssik? Еs ha megvette a vásárló az árút, nyerbessé (ahogy a reklám hirdeti), 
vagy áldozattá válik, még ha az valóban olyan jó minőségű  is, ahogy számára pro-
pagál'ta a reklám: 

És :nem giccses-e az a körzővel, vonalzóval élesen kirajzolt nái száj, amint a sej-
telmesen elhomályosított arctól —éppen e kontraszt hatása folytán —ordenáré 
módon elit? (2. kép) A Кé kompozíció annyira rosszul sikerült, hogy alaposabb 
szemlélés után az emberben nem csak az ízlése, de a szépít őszerek iránti esetleges 
vonzalma is lázadozni kezd. A szétmosott színek pedig sokunkban enyhe undort 
ébresztenek a italán jobb sorsot érdemk5 árucikkek iránt. A iszöveg már csak rá-
adás: „A hideg, de izgalmas színek az  On  ajkainak gyöngéd varázst kölcsönöznek" 
(Inkabb szánalma:s, sajnálkozó mosolyt.) 

Szinte átüt a papíron az a szándék, hogy az emberben újraélesztve élete legszebb 
emlékeit, érzelmileg motiválva legyen a Podravka-levesek fogyasztására. Mily ne-
mes szándék! A „min őség 'bajnoka" rózsacsokor közepébe helyezve, fehér szalaggal 
körülcsavarva, és egy pár 'kamikagyűrűvel azonban aligha fog kalóriaszerzésre al-
kalmat adni. (3. kép) A félkész levesek el őnyeit ez esetben a képkompozíció aligha 
méltatja kellőképpen. 

Sokkal mérsékeitebb a „lendiilete" a 4, reklámképnek. Bás kifogásolnivaló b őven 
akad ezen is, korántsem áraszt annyira felfokozott „csillogást", mint az el őző  három. 

De hát mi az, ami egyaránt giccsessé teszi ezeket a plakátdkat? Vegyük sorra: az 
első, ami szembetűnik mindegyiken, az a sablonszerű  beállítás. Más szóval a kép-
komcpozíoió az, ami félresikerült, ami kikényszerített magából a témából. Merev 
elrendezés figyelhető  meg mindegyiken, mintha a dinamika fogalma ismeretlen 
lenne a szakemberek el őtt. Hideg formaegyensúlyt alkot a 'két vitorlavászon, vala-
mint a tenger és az ég csak tónusárnyalaltaiban megkülbnböztethet ő  felülete az 
első, az arc szimmetriája a második, a rózsacsokor, a jeveszacskó, 'a keszty ű  hármas-
sága a harmadik képen. A negyedik kép a színharmónia keskeny skálájú kompo-
zíciója, ami egymagában még nem lenne baj, ehhez jáтúl azonban a megszokott, 
sablonos beállítás, ami 'tőbb strukturális súlypontdt eredményez. Ennek folytán 
válok sztereotip plakátitá, .az el őzőkhöz hasonlóan, ez a kiég is. 

Semmi újszerűség, semmi változás nincs e reklámplakátodban mondjuk század eleji 
Új idők reklámképeihez képest. 114 



2. reklámkép 

Az utábbl száz év alatt a m űvé zet —úgy is mint egész, úgy is mint részm űfajok 
összessége — áгási változásdkon, fejlődésen ment át. E fejlődés jegyében jelent-
keztek íјabb és új'aьb törekvések — sokszor a régiek, az elavultak lerombolasa, 
megtagadása folytán — a képzőművészetben is. Hányszor bontottak fel, s ő t vetettéak 
el például a formát az izmusok heves csatározásai folyamán! De mindannyiszor 
született valami új, valami meglep ő , ami magán hordozta a kor jegyeit. 

ls mi itöлtént a plakáttal? Megmaradt ötven, száz évvel ezel őtti szinten. E tekin-
tetben sajnos a plakát a legkonzervatívabb múvészet. Igaz, a technikai megoldás 
terén 'történt haladas, ezzel szemben a forma, a kompozíció nem tudta túln őni a 
bevált sztereotípiát. A sokszori ismétléš, a bevált fogások teszik elcsépeltté, unal-
massá. Szinte áttetsz ővé koptatott sablonok ezek. 

Nagyon gyakran él a reklám az optikai csalódások által el őidézett kihangsúlyozas-
sa.l, 'kiemeléssel. Ilyen az 5. kép szájr készlete, és a 6. kávéscsészéje. Probáljuk 
kitalálni a reklámtervező  szándékát! Valami „újat", „merészet" alkart ezzel a be-
állítással adni? Valami provokatívat? Vagy egyszer űen csak az áru értékének fel-
nagyítása volt a szándéka? Esetleg próbálkozás a formabontásra? Ha az utóbbiról 
volna szó, akkor sajnos ugyanabba a hibába esett, anüt ől menekülni akart. On-
magát ejtette csapdába, 'hisz a felnagyítás a t йlzásba csap át. 

A technikai fejlettség manapság már lehet ővé teszi a tökéletes műszaki kivitele-
zést is. Bárhely színárnyalat-kompozíció létrehozható, bárhely tónusharmónia 
megvalósítható. E „korláltlansággal" is azután történnek visszaélések. Elegend ő  ha 
itt utalunk a 2, képre. A szív alakú arc émelyg ősen fátyolszerű. Ily mádon az éle-
sen elH tб  száj hideggé, anyagtalanná, elrettent ően giccsessé válik. Ez sajnos csak 
egyik vívmánya a nagyszer ű  technikai virtuozitásnak. Lépten-nyomon találkozunk 
ilyen és ehhez hasonló plakátokkal. 

Allítsunk most egymás melié néhány azonos vagy hasonló témájú hirdetést. A n ői 
haj- és arcápoló szerek reklámjainak sokféleképpen megszerkesztett kép- és szö-
vegkompozíciói ily módon sok mindent elárulnak. (7-12. kép) A nem éppen .hatásos, 
egyszerűségében elsikkadó grafikai ábrázolástól kezdve (7. kép) a mérséke>it inten-
zitású reklárnkepeken át (8-11. kép) egészen a felesleges egzotikumig (12. kép) 
sokféle variáns létezik. Érdemes külön megfigyelni a nyolcadik képet. Ez sem zie-
vezhető  kimondottan sikeres plakátnak, hisz a már emlitett általános érvény ű  
hibáktól ez sem mentes, de v an  'benne egy bizonyos fokú mérsékeltség. Minden 
elragadtatási szándék nélkül mutatja be a termékeket, nem igyekszik nemes érzé-
sekre apellálni. 

Ellenben az ábrándosan kék tenger hatáskelt ő  szándékához hasonlóan a 12. kép 
esetében is igen átlátszó reklámhúzással állunk szervben. A „fent ői táj" varázsa 
ez •esetben csak eszköz, mégpedig igen rosszul sikerült és elfuserált eszköz, a figye-
lemkeltés előidézője. Vele aligha hozható összefüggésbe az arcápoló szer. A két do-
lognak a valóságban nincs közös nevez ője, mégis az ember tudatába harmonikus 
egységet alkotva kerülnek be. Igy nyer értéktranszformálás révén hamis értéket 
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5. reklámkép 

Kétségtelen, hogy az előbb említett hibák megvannak ezekben 'a plakátokban is. 
Egyik esem tud a meglepetés erejével haftni. Egyik sem átüt ő  erejű: Altalános hi-
bája ez reklámképeinknek. Hiányzik belőlűk a frisseség, az üdeség, a,  játékosság, 
ami mindeniképpen dinam7kát kölcsönözne: nekik: A megragadótt, őtletszerű  piІ 'a-
naQfогш  kértékben mindenképpen túlnđnék_ a ikincs, giccses szerkezeteket, szer-
kesztéseket 

Akaratlanul is ide 'kívánkozik a kérdés: reklám-e a giccses reklám; és ha az, mi-
lyen mértékben? Kérdésünk els ő  részére — kissé kényszerédetteв L igenlő  választ 
kell admzn'k. A hamis értékű  reklám =éppen harsány é гtéktelensége által — szin- 
üén képes megteremteni a kapcsolatot a vev ő  éš az áru között. A tavirózsás és 
mezeivirágos, a k'iscsi дΡ+két és fehér galambdt ábrážoló csokoládépapíros „naivi гtásá-
val" képes kétes ér гtékű  érzést kiváltani azokban — sajnos szép száananal vannak 
ilyenek is — akiknek esztétikai érzéke nem éri el a szép kategóriáját, hanem meg-
reked az említett szinten. Nemhogy harcolnánk az ilyen jelenség egyen, még дep- 
szerűsítjük is. 

A reklám, amely a giccset hívja segít ő táгsnak tárgya népszer űsítéséhez, nemcsak 
annyiival vádolhаtó, hagy hamis иll zióka kelt, tehát valászínűltlen dolgokat állíit, 
hanem egyszersmind azza=, is, hogy a művéiszet fémjelzése alatt értékromboi'ó, 
ennek folytán tudatdeformáló jelenségeket ápol. Aprópénzre felváltott érték, ami 
sajnos olykor-olykor túlsúlyba kemülvén súlyosaibb következanény еkkel jár. A mu"-
vészet (törvényei ellen vét, és amivel éppen reklámról van szó, hatása minden-
napi ága révén közvetlenebb. 

A gu ises reklám azonban .mégis — gazdasági és művészi szemszögbđl nézve —  
сѕёКkеnјtеtt intenzitášú. Ugyanis nem azt nyújtja, ami a válóságnak megfelel. Éppen 
ebbe a nagyotakarásba :bukik bele, érzelem-centrikussá válik, így .eltér igazi szán 
dékától. A giccses rekl'ám csak fé) g gazdasági réklám. Javarészt önmagát hirdeti. 

Csak néhány találomra kiragadott példával szerettem volna rá тnutatni egy olyan 
lényeges jelenségre, ami mindennapi tevékenységünk kísér ője. Szükségl`eteink Id-
elégítésé гe törekedvén szándékaink hevében legtöbbször elsiklunk az olyan jelen-
ség fölölt, ami tüzetesebb elemzésnek alávetve jogosan váltja ki ellenszenvünket, 
elégedetlenségünket. A reklám társadalmi szerepe óriási. Tudatformáló, de egyben 
éгtékelđ  is. Еis ha funkciója ilyen összetett, messzemen đen káros a hatása, ha a 
giccs konkolyként gyökeret ver benne. Bevezet őmben említettein a reklám mu""vészi 
fokát és rendeltetését. A hamis érték tehát nemcsak gazdasági, de esztétikai, t đ-
megízlésbeli károsodást is dkoz. 116 
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Bár a reklám a kultúra egyik terméke, mivel ér-
veléseit, témáit, képeit a kultúra lemintázza, nem 
kevésbé igaz, hogy a kultúra aktív teremt ő je is. 
A reklám nemcsak a kultúra meglehet ősen h ű  
képe, de változtatni is képes rajta. Vél еményünk 
szerint ez az első rend ű  fontossága. 

A. Cadet — B. Cathelat 

A giccs mindig igen érzelmes, s őt mindig a leg-
szentebb érzések еt akarja közvetíteni, csak az a 
baj, hogy túlságosan könnyen juttat ezekhez az 
érzésekhez, ©Icsбn ad olyan dolgokat, amelye-
ket csak drágán volna szabad megszerezni: 
mert semmit sem érnek, ha áron alul jutunk hoz-
zájuk. 

Komlós Aladúr 
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1viinden egyes nap vontatott év itt, Еnnálam, 
penészes kriptámban, 
hol még Jézus is „hibbant" kissé, 

's olykor „lopott' gyertyákat gyújt lázálmában. 
Így vagyok Én — viaszk önkívületben, 
akár a szikla, 
démonok ellen kiállítva. 
S bárha természetem láthatatlan 	rmely, 
ütni is tudok, ha kell! 
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A lány fél lábon áll, mint valami gólya. Másik lábát 
kacéran felemelte, és vágyakozó szemeit bódultan rá-
veti Őrá, aki maga az isten, az pedig oltalmazó fö-
lénnyel tekint le rá, személytelen, semmitmondó arc-
kifejezéssel, mintha azon morfondírozna titkon, meg-
csókolja-e, vagy inkább leöntse benzinnel és meg-
gyújtsa. A Lány és a Fiú öltözéke oly illedelmes (akad 
persze kivétel), mintha hamis szerelmi paradicsomba 
tévedt, kései els őáldozók volnának. Ilyen és ehhez ha-
sonló tartalmú képes levelez őlapok tarka sokaságáról 
tekintenek le ránk Ők, nagyvárosok kioszkjaiban épp-
úgy, mint eldugott falvakéban vagy a laktanyai kanti-
nokban. Ezek a levelez őlapok mind úgy vannak meg-
tervezve, hogy a legbanálisabb eszközökkel közvetít-
sék a szerelmi üzenetet, s megszabadítsanak a sokszor 
keserves vesződségtől, hogy mint kedves a kedvesé-
hez, kissé személyesebb szerelmi szótárral fordulj 
hozzá. Igen erősen emlékeztet ez bennünket a katonák 
között valamikor olyannyira elterjedt szerelmi levele-
zőre. A szerelmi levelez őben szerelmes levelek és vá-
laszlevelek sorakoztak, úgyhogy a legény dolga csalt 
annyi volt, hogy kitépett egy levelet az irattömbb ől, 
és elkiildte rózsájának, az pedig válasz fejében a kö-
vetkező  lapot küldte vissza. Teljesen azonos volt 
ugyanis irattömbjeik szövege. Mi sem bizonyítja job 
ban, hagy a szerelemnek is van érzéke a gazdaságos-
sághoz. 

.4z opusi puszi 

Megfordult-e már a fejedben, vajon ki a szerz őjük a 
szerelmi tárgyú képes levelez őlapoknak? A hátoldalu-
kon hiába is kerested volna a választ, mert szerz őik 
valamiféle szégyenkezésb ől rejtőzköđnek azok előtt, 
akik műveiket ízléstelennek, gicesesnek tartják. Egyet-
len név bukkan elő  imitt-amott: foto Banek. Ez adta 
az ötletet, hogy felkeressük azt a fényképészt, aki 
szemmel láthatólag gátlások nélkül vállalja alkotásait. 
A Gračaniban található szép, emeletes ház felé ka-
paszkodva a kő lépcsőkön, a tágas, fenyőfákkal beül-
tetett kerten át egy kovácsolt vassal elkerített terasz-
hoz értünk. Házigazdánk, Stjepan Banek meger ősíti, 
hogy rövidesen virágba borul az egész kert. A tarka 
levelezőlapok nemegy vásárlója, kedvelője nyomban 
felismerné a házat, a teraszt, a kertet. Itt alkot ugyan-
is évek óta „szerelmi" (és másfajta) képes level®z ő -
lapjaink előfutárja, itt teljesíti ki gazdag opusát. Sok 
szerelmespár búcsúzkodott Banek küszöbén, bájos cse-
vegésbe merültek, vagy egymás szemében elmerültek 
ennél a kerítésnél, szemérmesen és gyengéden simo-
gatták egymást a virágos pázsiton... Mintegy tizenöt 
év leforgása alatt err ől a kis területr ől néhány száz 
motívum került képes levelez őlapként forgalomba, át-
lag húszezres példányszámban. 

— Hogyan alkotja meg, választja ki a levelez őlapok 
motívumait? 

— Rám csak a dolog egyik része tartozik: a vállalat 
vagy a kereskedelmi iigynök megrendel egy adott té-
mát, ennek aztán én elkészítem az elvi megoldását. 
Mondjuk, azt kérik, hogy vetessek 1'e egy fiút és egy 
lányt, amint egymás kezét fogják. A szerelem témá-
jára kérik, vagy pedig valamilyen üzenetet is bele 
akarnak vinni. Akkor én kidolgozom a téma elvi meg-
oldását. Van hogy maga a vállalat adja a modelleket, 
van, hogy én magam találom. Valójában legtöbbször 
érett, tapasztalt manekenekkel dolgozom. Ha nagykorú 
a lány, sima ügy — ha nem, a szül ők írják alá a 
szerződést. No de mindez a szül ők és a megrendelő  
megállapodása. Semmi közöm hozzá, az én dolgom az, 
hogy felvételeket készítsek és elvi megoldást adjak. 

— Önhöz az ország minden tájáról érkeznek megren-
delések, vállalatoktól és kereskedelmi ügynökökt ől. 
Beleszólnak-e a felvételek megoldásaiba? 
— Nem, nem! Én egészen önállóan dolgozom. Ezenki-
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van szükségük. Igazán gazdag tapasztalatokra tettem 
szert és jelentősen előrehaladtam a munkámban. De 
ma sem šzégyellem tizenöt éve készült levelez őlapjai-
mat. A megrendelő  megadja a témát, a motívum, á 
kompozíció, a megformálás az én gondom. Nem talá-
lomra készített felvételek ezek, ahogy sokan képzelik, 
hanem az én sajátos alkotói kifejezésmódom. iIgy al-
kotok, hogy minden levelezőlapba, minden kreációba 
egész valómat beleviszem. Egy-egy témát rendszerint 
sokáig hordozok magamban, s csak akkor valósítom 
meg, ha egészen kiérleltem. Többnyire igyekszem áb-
rázolni az ember és a természet összeforrottságát, 
ezért képeimen mindig sok fa van és virág. Mikor 
minden kizöldül és a csalogányok dalba kezdenek, 
idelenn a kertben lefotózok . egy fiatal lányt, százszor-
szép és mákfejek között, és sárga hátteret teszek, pél-
dának okáért. Ez ne lenne szentimentális kissé, ez ne 
lenne vonzó? Mert, ezt meg kell mondanom, a levele-
zőlap csak akkor jó, ha valóban bájos! 

~ 	 

A lány meg a gulya 

—  On  az eddigiek során tízegynéhány kűlőnbőző  mo-
tívumot fényképezett . Melyek a legkeresettebbek? 

— Attól függ, hová szól a megrendelés. A szlovénok 
például szeretik, ha a menyecske az ablakban könyö-
köl, a nagykalapos ipse meg a palánk mögül lesi. A 
keleti országrészekbe sok tájelem kell, népviselet .. . 
A tengerpartiak megkövetelik, hogy a lány a tenger-
ből keljen ki, hullámok közül, s a modell mellett el-
maradhatatlanul ott a pálmafa, a virágok. Egyébként 
a falu részére is dolgozom. Falura a vidék motívu-
mait kérik. Tehát: lány birkákkal, a lány meg a gu-
lya, parasztlány a gazdasági udvar kerítésénél... A 
városnak megint mások az igényei: nem mondhatni, 
hogy a szex a mindenük, de kedvükre van, ha a ka-
mera közelhozza a lányt. Nem is oly rég megn őtt a 
kereslet a hiányos öltözékű  hölgyek képei iránt ... Az-
előtt más volt. Eleinte a népviselet volt divatban, majd 
ahogy a szerelmesek búcsút vesznek vagy szerelmesen 
egymás szemébe néznek, aztán a diszkrét csók, aztán 
meg a kerékpár jött divatba, kés őbb mopedra kellett 
ültetni a párt, majd motorkerékpárra, most pedig autó 
mellett állnak. De mostanában fürd őruhás lányokat is 
igényelnek, olyan szituációkat, amelyekben a test és 
különféle idomai jutnak kifejezésre. Noha nagy a ke-
reslet iránta, én, tudja, kerülöm a pornográfiát. 

— Mit tart ön pornográfiának? 

— Ha valakit nem valamely szép pillanatában mu-
tatunk, hanem amikor nemkívánatos gerjedelmet 
ébreszt, ez a pornográfia. A jó képes levelez őlapon 
minden bájos legyen, hamvas, tetszet đs. Ez a lényeg. 
Semmi más. 

-- Az őn kreációit könnyű  felismerni . Mint mondja, 
sajátos stílust alakított ki. Mire ügyel leginkább fény-
képezés közben? 

— Tulajdonképpen mindenre. Amikor megkaptam a 
megrendelést, várom, hogy jöjjön az ihlet. Ki kell dol-
gozni az elgondolást, össze kell hangolni a színeket, 
tanulmányozni a hátteret, s mindebbe belevinni va-
lamit magamból. Tegyük fel, rám bízzák például, hogy 
egy párt kapjak le. Először is arra kell ügyelnem, 
hogy a kompozíció egészként hasson. Mindig tartom 
magam ahhoz, hogy szőke lány párjául fekete hajú 
fiút.válasszak; ha a lány piros nadrágban v an, a fiún 
valami másik szín legyen található ... Vegyük ezt: 
barna lány sárga ruhában. Legjobb, ha zöld füvecske 
a háttér, s a lányt vörös rózsák övezik. Ez a háttér 
így frisseséget kölcsönöz a lánynak, ugyebár? Mind-
ebbe aztán belekomponálom a tekintetét, kezét, test-
tartását, egyáltalán minden kis részletre nagy gondot 
fordítok. Ha motorozó lányгól készül a felvétel, a haja 120 



A SLÁGEREK HATÁSÁT, PONTOSAB-
BAN: TÁRSADALMI SZEREPÉT AZ 
AZONOSULÁS SÉMÁIKÉNT JELLE-
MEZHETJOK. HASONLÓ FUNKC1O 
EZ, MINT A FILMCSILLAGOKÉ, MA-
GAZIN-KIRÁLYNŐKÉ, VAGY ÉPPEN 
A HARISNYA- ÉS FOGKRÉMREKLÁ-
MOK SZÉPSÉGEIÉ. A SLÁGEREK NEM 
EGYSZERŰEN CSAK A „MAGÁNYOS 
TÖMEG"-RE SZÁMITANAK, NEM 
EGYSZERŰEN CSAK ATOMIZÁLT IN-
DIVIDUUMOKRA. ENNÉL TOVÁBB 
MENNEK: A SZELLEMILEG KISKORÚ- 
AKKAL SZÁMOLNAK; AZOKRA ÉPÍ-
TENEK, AKIK SAJÁT ÉRZELMEIKET 
ÉS BENYOMÁSAIKAT KÉPTELENEK 
MEGFOGALMAZNI, AKÁR AZÉRT, 
MERT SOHA NEM IS RENDELKEZ-
TEK MEGFELELŐ  KIFEJEZŐKÉSZSÉG-
GEL, AKÁR AZÉRT, MERT EZ A CIVI-
LIZÁCIÓS TABUK HATÁSÁRA EL-
CSÖKEVÉNYESEDETT BENNCJK. 

Т. W. Adorno 
(Zene, filozófia, társaűalom) 

lobogjon, töltse be az egész képet! Mint láthatja, olyan 
ez, mintha festene az ember, nem fényképezne. Egész 
tanulmány ez. 

Mély átélés 

— Említette , hogy .  képei gyakran üzenetet hordoznak. 
Miben nyilvánul meg az üzenet , hiszen a képeken a 
modelleken, fákon , virágokon kívül más nem talál-
ható? Hol rejtőzik az üzenet? 

— Levelezőlapból többféle van. Első  eset: sok katona 
küld a babájának szerelmi üzenetet, vallomást. Magát 
képzeli a levelezőlapra. Tehát, olyan képet fog kül-
deni, amelyen a fiatalember elmereng, tekintete a tá-
volba vész, a lány így mindjárt tudni fogja, hogy a 
fiúja rá gondol. Érthető? Másik példa: a lány elnyúj-
tózik az ágyán, elmerülten, s a fels ő  sarokban látjuk 
a férjét, aki külföldön dolgozik. Minden világos! Vagy: 
a katona őrt áll, a kép másik szögletében kedvese a 
messzeségbe révedez, rá gondol, és mintegy felh őcs-
kébe írva küldi üdvözletét: „Szeretlek!" Ma sok nép-
dal szól, mondjuk, az anyáról és idegenbe szakadt fiá-
ról. Mindez tehát dalba van foglalva, most képileg is 
meg kellett formálni, s ez már valami egészen más. 
Ezért készítettem olyan levelez őlapot, amelyen az anya 
látható, amint éppen levelet ír, a kép másik sarká-
ban pedig ott a fia, az „arbeiter" Németországban. Ez 
már a képregények megoldása. De persze érthet ő , hogy 
sokan nem ezt igénylik, a test, a szépség érdekli őket. 
Van aki valami elérhetetlent keres a képes levelez ő-
lapon, hát ilyent vásárol. Szép n ők ... Amazok főleg 
vidéken kapósak, a városokban nem nagyon men-
nek... 

— Mit gondol, miért nem nyerik el sokak tetszését az 
efféle képes levelezőlapok? Miért tartják ezeket gics-
csesnek? 
— Sokak véleménye szerint ez giccs, a vásárlóközön-
ségnek valami újat kellene nyújtani. S őt, egyesek sze-
rint valamikor az Osztrák—Magyar Monarchiában ké-
szítettek efféle képeket. De hát itt van a kutya el-
ásva: az emberek ezeket keresik, és ezek nem kapha-
tók. Meglehet, hogy a levelezőlapok témája ugyanaz, 
mint tizenöt évvel ezelőtt, de nincs ebben semmi kü-
lönös, hiszen ezek örök témák. Ezek nem giccset köz-
vetítenek, hanem világos és határozott üzenetet. Ha 
giccs lenne, nem vásárolnák, ez holtbiztos. Nézze, vol-
tak akik megpróbáltak új, tudom is én, grafikai meg-
oldásokat találni, de belebuktak, nem kellett senkinek. 
Újra próbálkoztak behozatali levelez őlapokkal, de ez 
sem vágott be. Az emberek, hiába, a mi sajátos kreá-
cióinkat kedvelik... És hogy komoly munkát végzünk, 
azt az is bizonyítja, hogy én egy témára öt-hat vál-
tozatot készítek el, azzal végeztünk, különben bizo-
nyosan ismételném önmagamat. Mondom, nekem min-
dent mélyen át kell élnem, szabadjára engedem a 
képzeletemet, akár a kisgyerek, és aztán ezt csupán 
kompozicionálisan kifejezem. 

Mi „villanyozza fel" a férfiakat? 

— Hogyan válogatja meg a modelljeit? 

— Akkor látok hozzá, ha megkaptam a megrendelést. 
Fürdőkád reklámozásához férfi nem jöhet számításba, 
mert egy férfi nem lubickol benne, hanem megfürdik 
és megborotválkozik, azaz férfi módra viselkedik. A 
férfi autóban ül vagy vízisíel. Virág mellé állítani egy 
férfit, ez igazán nevetséges lenne. Nála az er đnek, az 
intelligenciának kell kifejezésre jutnia. Nem így a 
nőnél, a nő  legyen bájos cicus, ehhez csak megfelel ő  
körnvezet kell, melyet a n ő  beragyog. Látja, kérem, 
a férfiak nem válnak be; a n ők csupán a részletekre 
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fiak ezeket a részleteket észre sem veszik: őket va-
lamilyen szex vonzza, ők a dolgokat vizuálisan érzé-
kelik. Persze a férfiak is szépek, de hát a piacnak 
megvannak a maga törvényei... 

— Ezért találhatók elsősorban szép lányok fotói a le-
velezőlapokon? 

— Hát persze! Mondom, a férfi inkább vizuálisan ér-
zékei. Őt felvillanyozza a látvány, a n őt nem. Am 
az üzenet a n őknek is szól, a férfiaknak is. Nem is 
Oly rég a n ők nem nyilváníthatták ki szabadon vá-
gyaikat, mindig titkolózniuk kellett. Tudniillik a meg-
rendelők, a tervezők, a fényképészek mind-mind fér-
fiak voltak. A helyzet azonban megváltozott. Mosta-
nában készítettem egy zsilettpenge-reklámot: a felvé-
telen a nő  a férfira tekint és gyengéden, puhán si-
mítja végig frissen borotvált arcát. Vágyát tehát már 
nem titkolja! 

— Sokak szerint az ön levelez őlapjai kissé ízléstele-
nek, mivel túl sok szín pompázik rajtuk és a mo-
dellek tartása természetellenes... 

— Ízlések és pofonok... látja? Hihetetlen! Nekem meg 
minden gondom az, hogy ne legyenek zsúfoltak, hogy 
a színeket összhangba hozzam, hogy a levelez őlap bá-
josan hasson, szemet gyönyörködtet ően, más szóval, 
hogy olyat kreáljak, ami nem lesz giccses. De hát ezt 
olyan emberek állítják, akiknek valójában fogalmuk 
sincs arról, hogyan kell levelez őlapot készíteni. Egyéb-
ként, ha nem tudná, sokan gy űjtik a levelezőlapokat. 
Vigyázat: nem azért vásárolják őket, hogy elküldjék 
valakinek, hanem díszítésül szerzik meg maguknak. 
Ami a modelljeimet illeti, én pontosan beállítom, ho-
gyan tartsák a kezüket, hogyan nézzenek, ebben aztán 
nem lehet semmi természetellenes. Ügyelek arra, hogy 
öltözékük illendő  legyen, rendesen megfésülködjenek, 
hogy vonzók legyenek és szépek, összeill őek és kedve-
sek. Magam sem tudom, mi zavarja hát azokat az 
úgynevezett kritikusokat... 

bognár antul fordítása 

Ki a sztár? — aki ma török bugyogóban jár, kezében pálma бggal, a 
háremben, holnap rövid szokny бt vesz és selypít, holnapután bem иzolja 

magát barnára, kukoricakór бt köt a derekára, haj бt felborzolja és a 
Húsvét-szigetek szépét utánozza. A közönség mindig más és új szerep-
ben kívánja látni s hallani őt, úgy tűnik, mindig más és új alkalmat ad 
kedvencének a diadalra. Mintha itt korlátlan tér nyílott volna meg a 
sztár számára: tehet, amit akar, személye olyan elragadó, hagy b б rmi-

képpen jelenik meg, ez csak újabb gy őzelem lehet. Igy játszik ruhák-
kal, népekkel, tб jakkal , sorsokkal (...). És nem veszi észre, hogy a 
közönség tulajdonképpen beugratja szerepeibe. Igy forgatja ki és leplezi 
le, hogy végin is megvethesse. A közönség és a sztár viszonyában 
mindig a közönség a gy őztes, mert a sztár nem tud ellenállni nem a 
játéknak, hanem a tapsnak, és nem veszi észre a taps mögött lev ő  iгб-
niát, amivel végtére is lépre csalják. A sztár beugrik, a közönség tapsol, 
csodál, el van ragadtatva, újabb feladatokat ad, hagyja, hogy a sztúr 
ragyogjon, újabb kívánságokkal и ll elő. Igy csinб l az emberb ő l szere-
pet, kosztümöt, poj бcát és így đrli fel azt, aki a tömegb ő l ki akart 
emelkedni. A sztárizmus tulajdonképpen a közönség védekezése a ki-
emelkedés ellen. 

Hamvas Béta 
(A közvélemény anatómiája) 
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dézése a nézőben. A gesztikuláció, az arc-
játék, az éneklés a sztár számára fegyel-
mezetten összpontosított eszközök, melyek 
arra szolgálnak, hogy t űzbe hozzák a né-
zőt, felcsi'gázzák érdekl ődését a sláger, a 
vezérmotívum iránt, amivel az énekes 
csak puszta általánosságként számolhat. 
A sztár munkája abban áll, hogy felol-
dott testiségének minden magaslati és 
mélységi pontján azonasukásra bírja a né-
zőt, az élvezet cserejutalmához juttatva 
őt. 

A sztár választása nem eshet a közösségi 
népénekkésre, s még kevésbé a művészket-
len, kidolgozatlan kndulatiságra, lett lé-
gyen szó akár érzelemről, akár tendenciá-
ról. Az ő  lehetősége mutatványa kellék-
tárámak művészetté vakó fejlesztés•ében 
rejldk. Az eszményi sztár áruként beve-
tett művészi eszközekvel a mesterséges, a 
múnelt felismerésétől s ennek csereérté-
kétől az ellentmondáskg s végül a tiltako-
zasig juttat el bennünket. Művésszé akkor 
lesz a sztár, ha a .grandiózus gesztusokon, 
a pátoszon, a kacérkodáson és :a bel canto 
zálogán át a vezérmotívumi csereértékét 
belülről motiválni képes; ha túljut (az 
ének, a tánc, a szerep, a motívum) pusz-
ta ábrázolásán, szerepér ől megfeledkezik 
s azt újraalkotja, ha é гtelmezni tudja az 
utópiát, s ezt az értelmezést kifejez ővé 
tudja tenni — ami mind a kultúripar 
slágerének, mind az úgynevezett proletár 
iránydakmak a javára válik. Az érzékiség 
és kifejezés e montázsa, distanciával be-
mutatva, eszköz lehet arra, hogy a néző  
számára szakért ői minőségben észlelhető-
vé és áttekinthet ővé legyen a társadalmi 
eszme, hogy igazolja a vágyakat és utó-
piákat, tükrözze ezeket. Az eszményi 
sztár felszabadító eszközökkel él. 

d~atег  prokop 

a 
tőkéletos 
pop-sztár 

A sztár hangját és testét kínálja eladás-
ra, habár ez á hang és ez a test nem ter-
•észetadta adottságai. Néz őközönségével 
nem a mindennapi, természetes szépsége 
által teremt kapcsolatot. Ez csak a 'kis 
naiv debütánsok szemében lehet fontos, 
az ő  visszájára fordult színjátszásuknak 
lehet tartozéka. Ezeknek az énekesn ők-
nek az a rögeszméjük, hogy dinamizmu-
sukról olyan képet kell nyníjtanko'k a kö-
zönségnek, mintha azzal önmagukat fe-
jeznék ki: ha a szerelemről énekelnek, 
úgy tesznek, mintha valóban szerelmesek 
lennének. đrökké azt akarják bizonyítani, 
hogy megkeresett pénzüknek természet-
beni értéke van, holott mennél tempera-
mentumosabbak, annál kevésbé sikerül 
legtöbbjüknek dinamizmusukat érzékiség-
gel megtölteni (s ez a tömegkultúra e kí-
nosan formális tevékenys•égét idegesít ő  
formalizmussá változtatja), vagy pedig 
megbíznak természetadta érzékiségükben, 
s ez nehézkes naturalizmust eredményez 
хáluk. 

Velük szemben a sztár — az eszményi —
nem a maga valójában, a maga szépégé-
ben kínálja fel önmagát; az érzékiséget 
feloldja szerepének küls ő  szempontjai sze-
rint — az odaadó gesztusokban, a tánc-
ban, a szemjábékban, a kacérkodásban, a 
durvaságban és a pá`tosnban. Az érzéki-
ség képe a bámuló néz ő  fejében az ele-
mek kombinációtból áll össze. Halott a 
sztár e gesztusokban nem önmagát rög-
zíti. E gesztusok ugyan fontosak a hatás-
keltés miatt, ám eredendően másodrendű  
a jekentőségük. Habár az ő  hangja és gessz-
tkkuláеiója az eszközei a néző  magával-
ragadásának, ezek mint a mindenestül 
áruvá vált test érzékiségét jelenítő  eszkö-
zök foghatók fel. Az eszményi pap-sztár 
elbűvölő  technvkájával hódítja meg kö-
zönségét; keményen megdolgozik a hatá-
sért, mert mindent annak a szolgálatába 
állít. Az érzékiséget a sztár úgy valósítja 
meg, mint egy tárgy — a tökéletes áruvá 
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r>nladen pleše 

a 
népszerű  
9 9tгоfгta' j ka" 

Milica Ostoji ć , a népszer ű  „Trofrtaljka", akinek 
ez ideig négyszázezer lemeze kelt el, s egyre-
másra jelennek meg újabb lemezei, nem félti 
karrierjét, noha tudomására jutott, hogy giccs 
(ponyva) nótákat énekel. 
... Azt írják , hogy többet keresek , mint valami 
operaénekes vagy micsoda ,  Be...  Beethoven. 
Еn, megvallom , ezt a Beethovent nem ismerem, 
nem is hallottam énekelni. De ha az én leme-
zeimbő l több elkel, mint az övéibő l , az annyit 
jelent, hogy jobban énekelek és az emberek 
jobban kedvelnek nálánál. Mi egyébbel magya-
rázzam , miért vagyok népszerübb Beethovennél. 
— Mint maga is megjegyezte, sokan szemére 
vetik, hogy malackodó nótákat énekel. Hogyan 
vélekedik errő l? 
— Én ezt nem így gondolom , nem egyezem ve-
lük. Nekem is van szemem , én is nézem a tévét, 
és látom , ahogy meztelen nők meg férfiak ezt-
azt csinálnak egymással , és mindezt a gyerekek 
is látják, de senkinek se jut eszébe erre is azt 
mondani , hogy disznósáp . Olvasok én újságot, 
látom, mi megy végbe . No hát , az nem malac-
kodás, Mica nótái viszont az? Hát ha ez ponyva, 
kérem szépen , nem kapkodná szét a nép! 
—. Mit tanácsol a fiatal énekesn őknek, akik 
most debütálnak? Mi kell ahhoz, hogy olyan si-
keres legyen a pályafutásuk, mint az Öné? 
— Bizony sok minden ! Mindenekelőtt , a reper-
toárjuk legyen sokoldalú . Azután nagyon fontos 
a külső  megjelenésük . No hát , én kissé kövé-
rebb vagyok a kelleténél , ezért nehéz vagyok 
és lassú . Mindent elkövettem , hogy lefogyjak, 
kopogott a szemem az éhségt ő l , de nem ment, 
nem és nem. Nem sikerült. Muszáj lesz orvos-
hoz mennem, aztán lesz ami lesz. Az énekesn ő -
nek ezenkívül legyen gazdag ruhatárja. Még ha 
a hangja olyan is, akár a pacsirtáé, ha nincse-
nek szép ruhái, minden hiába! Én, ugyebár, ha-
gyok egy kis dekoltázst , annyit , amennyi kell, 

nemde ? A színek közül imádom a pirosat és a 
sárgát. Csak miniszoknyát viselek . A hosszú ru-
hákat , tudja , lelkileg nem tudom elviselni. Egész 
kazal ruhám van, de hosszú csak egy. A ven-
dégek is a minit követelik. Azt mondják; Mici, 
szép lábod van, miért takarnád el? Еzért lelke-
sedem én is a miniért . De hát a szépség nem 
szégyen. A ruháimat Németországban szerzem 
be, ott , tudja , sokkal olcsóbbak . Nálunk Ćača-
kin nagyon drágák . Hogyha ruhákról van szó, 
nem kérdem , mibe kerülnek . Ha ötvenezer, hát 
ötvenezer , az a fontos, hogy min őségi . Szere-
tem az ékszereket . Tömérdek aranyékszerem 
van. Szeretem, hogy legyen. 
— Németországba csak ruhavásárlás céljából 
ment, vagy fel is lépett valahol? 
— Két évig énekestem egy kávéházban. Nagyon 
tetszett . Nagyon kulturáltak . Sok jugó , sok már-
ka. A mi dalainkat énekeltem és mind ei voltak 
ragadtatva. Mindenki azt követelte, hogy a saját 
tréfás nótáimat adjam el ő. Nem tudom magam-
nak megmagyarázni . Nagyon elkápráztattam 
őket. Sose kérték , hogy valami idegent énekel-
jek. 
— Ön igen népszer ű , sok hódolója van, milyen 
szemmel nézi ezt élettársa? 
— Jóval régebben valóban sok problémám volt 
a férjemmel , aki, hogy is mondjam , nagyon fél-
tékeny volt . Nagyon kritikus volt a helyzet, válás 
előtt álltunk. Én, tudja, megértem a vendégeket, 
nem veszem rossznéven , ha belém csípnek, te-
szik a szépet . És a férjemnek ez sehogyse ment 
a fejébe. No de most már minden rendbe jött. 
Megszokta az ember . Még fellépéseket is szer-
vez a számomra. Azt mondja: dalolj, Mici, 
amennyit csak akarsz ! Fogok is , dalolok, míg 
csak hangom lesz hozzá, ötvenéves koromig, ha 
kell... És lemezeket adok ki, hadd irigykedje-
nek, az a fontos , hogy mindig kelendők legye- 
nek . 	 bognár antal fordítása 	124 



Mindenekelбtt, a félreértések elkerülé e végett, tisztáznunk kell néhány fogalmat. 
Szeкibhorvátц1 'a „narodni, -a, -o" népit jelent, eszerint a „narodna muzika" —
logikus — népzenét jelöl. Népit is, de aiépiest is. A „narodnja čka" ,jelentése népies, 
di inkább népieskedő, az „izvor" forrást, az „izvorna narodna muzika" eredeti 
népzenét jelent. 

dormán 
іéSZ іÓ 

zenés 
falvédő-
szövegek 

„Sve što is narod, to 
Je nvrodno" (MPnden, 
ami a  népnek szól, 
az népi) 

dragon živkovi ć - 
tozovac 

Az újabb keletű  népies, inkább népieskedő  zenére több kifejezés is járja: „tako-
zvan.a nova narodna muzika", „komponovana narodna muzika", „pesme kom!pono-
vane u duhu narodnih melodija" (úgynevezett új népzene; népies m űzene; a nép-
zene •szellemében komponált dalok) stb. Vajdaság zenei b гeváriumában (Anton 
Ebetsit: Muzi čki breviijar Vojvodine, a szerző  (kiadása, 1972) önt népzenei kompo-
nistával találkozunk (kompozitori narodne muzike). A kifejezések és elnevezések 
között, mi a népi, a népies és a népiesked đ, illetve mi nem az, még inkább, haszná-
latukiban, telyes a zurzavar. „Népzenei" életünkben nem kevésbé. 

Az írásom mottójául felhaszn "alt mondat egy tévéműsorban hangzott el, méghozzá 
a legnépszerűbb, legjobb, legnagyobb népi ,Jkentautor" szájából. A műsorvezető  azlt 
kérdezte tőle, bogy mennyi elbten .az új népzenében az igazi népi. — Nézze —
mondta ő  szemét összehúzva, megfontoltan, mint akinek a szavát lesik, met1t attól 
függ minden —, minden ami népnék szól, az népi. (Slušajte, ...) Miért ne hinné 
el 'a nagybecsű  auditórium, ha ő  mondja, kellő  magabiztossággal, s méghozzá a 
televízvában, a rádióban. 

Valahogy igy kezdődött: a rádióval, a lemezekkel, a tévével. A tévé és a nagyobb 
rádióadók ma már mérsékelt mennyiségben sugároznak újkelet ű  népies zenét, 
annál inkább akisebb helyi adók, élűkön az aránylag nagy hatásugarú jugoszláv 
Radúo Luxemlbuгggal, a Sabáci Rádióval. Ennek az adónak a programjában fél-
óгбnként, óránként csak az egyes műsorok címei változnak, tartaltmuk tdbbnyvre 
ugyanaz marad: reklámok és ,a hallgatók alkalmi jókívánságai, zenés üdvözletei 
barátaiknak, családtagjaiknak; számtalan esetben a boldog apa és a sz űkebb-tá-
gabb család gratulál (a rokonsági viszony aprólékos részletezésével) a világ leg-
szebb, legjobb, legaranyosabb fiúgyernnekének, els ő  szül tésnapja alkalmából és 
kíván neki gondtalan, boldog gyermekkort. Hasonló alkatinak még a házassági év-
fordulók ,(ritkábban), a ,sikeres diplomálások, az általános vagy középiskola egy-egy 
osztályának a .befejezése, a hajtási jogosítvány megszerzése, .a bevonulás vagy a 
hadseregből való hazatérés, a külföldi munkavállalásból való hazajövetel (gyak-
rabban) sltlb, stb. stb. ... , de olykor beérik azzal, hogy !kellemes délutánt, estét kí-
vánnak a szeretett családtagnak, kedves ismer đstok, szomszédnak, az önfeláldozó 
doktornak, a nem túl szigorú tanítónak, tanárnak, a kedvesnek. Milyen zenét kínál 
a rádió (hétköznap •30, szombaton, vasárnap és állami ünnepeken :40 ,dinárért üze-
netenként), milyet kér a hallgató, tudjuk. A rádiómíisor szerkeszt ői és a lemez-
kiadó vállalapok vállvetve munkálkodnak annak a gyorsan és biztosan ható lélek-
romboló, ízlésficamító méregnek az elhintésén, amit új n.épzenének , kereszteltek 
el es aminek a (következményeit egyszeri nekifutással föl se lehet mérni. A kultu-
rál2s tekintetben elmaradott területek fejletlenségi foka alighanem egyenesen 
aránylik az újkeletű  népzenei permékek hal đgatottságához. 

A Belgrádi Rádió műsorelemző  ibizottsága 1972-ben megállapítja, hogy a népies 
műdal Jugoszlávia keleti részein a legelterjedtebb: Bosznia és Hercegovinától, 
Crna Goratól Macedónia felé, a Koszovón és Vajdaságban, és a •sz űkeblb 'Szetbiá-
ban kulm7nбl. A bizottság továbbá megállapítja, hogy a Belgrádi Rádió zenei archí-
vumában egyáltalán nincs eredeti, terepen készült népzenei fölvétel Szerbia követ-
kezđ  (területi, illetve tájegységeib ől: Stig, Levice, Bánát, Szerémség, Gruza, Sandžak, 
Takovo, Kačer, Zaplanje, Temni ć, a Nyugati- és a Déli-Morava vidéke és Szerbia 
más vidékei. 

Ugyanez a bizottság, miután egészen leegyszer űsítve elmagyarázza, mi is az eredeti 
népzene, !és az újkeletűtől való különválasztását javasolja, ajánlatot is tesz: a jöv ő-
ben szervezett csoportoknak ikellene járni a terepet, a még föllelh еtő  népzenei 
kincase(t begyűjtendđ . 

Szavakkal ki nem fejezhetđ  istenáldás egy népnek egy Bartók—Kodály kett ős, 
akik kerek hetven évvel ezel őtt megkezdték fölbeosúlhetetlen érték ű  munkáju-
kat, elindítva ezzel világ körüli útjára a huszadik század egyik legszebb, legneme-
sebb mozgalmát, melynek magja term őtalajгa talált mindenültt, Amerikától Japá-
nig, csak éppen itt, pár lépésre a forrástól nem csírázott ki az elvetett mag. Még 
ma sem. 

Kik hallgortják? 

A Belgrádi Rádió műsorelemző  bzottsága szerint „az j népzene jellegzetes fo-
gyasztója a falu és a váras között félúton lév ő  városi lakos (vagy a mai, modern 
paraszt) ... Az új népzenéhez a mi emberünk, a mi kortársunk mentalitásában, 
aki ma és itt él, mindegy hogy falun vagy Belgradban, ami még falusi, az köt ő-
dik." Ez ttöbbé-kevésbé így is van: hallgatják :azok is, akik falun élnek, azok • is,  
akik városban. Bosznia és Hercegov2nában, Crna Gorában, Macedóniában, a Ko-
szovon, Szerbiában és nálunk Vajdaságban. Mi !is hallgatjuk, akarjuk vagy nem, 
kénytelen-kelletlen hallgatnunk kell a távolsági autóbuszokban, a, vendégl ők, kocs- 125 



mák, ital¢némések :kilencven százalékában, a strandon, a :piacon, az utcán; a válla-
latok étkezdéiben, az önkiszolgáló üzletek, .a !boltok ,és áruházak ,pultjai mögül, 
otthon, a saját lakásun.kban, mert á јbhallatszik •a uzarnszédiből, albérleti zugainkban, 
mert a gazda ibömmbölteti a rádióját, :a derék mesteremberek an űhelyeiben, amíg 
meghibásodott gépkocsink javítására. várunk. És ellene, hogy legalábib hai'kítanák 
le, ha már ;nem zárják el, szents еgtörés lenne szólni. 

Még egyszer a Lelgrádi Rádió műsorelemzésér ő l 

Idézek: 

„Vegyük úgy,. hogy az újkelet ű  népdalokról folyó vitmkban felvetődött megk а táro-
zás helyes, ennek a zenének az értéke egyenl ő  a nullával. Elemzésünk és magya-
rázatunk után még nyilvánvalóbb, hogy ez a meghatározás csak akkor érvényes, 
ha egy ilyesféle korrekíciót állítunk fel: nulla értékű  — maximális hatású. Bármi 
módon fogalmazztik  'Is  ezt meg, a lényeg az, hogy a nulla érték még nem jelenit 
totál'is étéktelenséget; ez csak esztétikai érte иеn'ben .véve nulla, ami azért jelölhet 
másféle értélczt. S valóban, az újkeletű  népdal hatása, .szerepe szélesebb, felöleli a 
kultúra majd minden q уetületét .a kulturáltis relativizmus értelmében. Mint láthat-
tuk, ez persze nem az auteniikus kreáció szerepe, hanem szubszti:tu сиотui is és kom-
pozíciós funkció. Nem tartozik „belülre", az esztétikailag releváns magba, ,kívül" 
marad épp ezt mutatja a javasolt képlet ‚Is.  

Ti motiku uzmi  Id  majke, 
A ja ću  cd  us plug. 
Jer to oar 31  sejo mila 
Najveći dug. 

(Vedd a kapát anyád 
[kezébđl, 

Az ekét apámtól én. 
Mert nincs ennél, húgom, 

[szentebb 
Kđtelesség.) 

Dodje leto trideseto, 
God'vna mi žao nije. 
Nije važno šba  ii bib,  
sad ii  važno kako mi  ii.  

(Eljön az év, harmincadik, . 
Nem sajnálom harminc 

[évem. 
Bánom is én, hogyan is 

[volt, 
Fontos, világom hogy 

[élem) 
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Mégis kétségtelen, hogy az újkeletű  népzenének szerepe van. Önmagában véve 
is ;több a semminél, nem hiányzik bel őle minden tartalom sem. Az eddig elmon-
dottakból következik, hogy ennek a semminek, nullának a nihil a tartalrrsa, ez a 
nulla a ivihilizrnusna.k mint modern filozófiai álláspo7vtnak, életszemléletnek a ki-
fejez ője („Ha nincsen isten, akkor mindent szabad", vagy „Az isten halott"). Az 
új népzene egész korunk domináns változására mutat rá. 

Ha figyelembe vessziik, milyen intenzitással ,élik át az ilyesfajta zenét fogyasztói, 
akik számára ez jelenti az első  kapcsolatot vallamivel, akkor a népies műzene szé-
lesebb szerepe, szabadabban fogalmazva: szélesebb kulturális szerepe végső  soron 
pozitív, azaz kevésbé negatív, mint azt gondolni szakás. 

Általa sokoldalúbban megvilágíthatjuk a tömegkultúra egészének a jelent ős.égét 
is. Destruktivitása is megkérd őjelezhető. Ha nem is semleges a hatása, mégsem 
keríti hatalmába ,fogyasztóját olyan mértékben, mint gondolnánk, nem vágja el 
az útját a magas szintű  kultúra és műraészet befogadásának. A legfontosabb kérdés 
az, hogy válhatna jobbá, előadása színvonalasabbá, nem pedig az, hogy hogyan 
kellene ámada'tának végét vetni." 

A folцΡto'lgatáso•k egész sora, és nem Csak itt, úgyszólván ötven gépelt oldalon á гt. 
1s helyesbítenék. A „tzv, nova narodna muziika" esztétikai értéke nini nulla. Még 
csak nini is „telített” nulla. Sokkal több annál, negatív el őjellel. Vagyis: esztéti- 
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Vojnički dani 
Brzo će uroći. 
Araija zove, 
Sutгa ću poča, 

(H,adseregifnk hív, 
Indulok holnap, 
Napjaim ottan 
Hamar elmúlnak.) 

Devojčice, digidigidaj, 
Poljubac  nit daj. 
Ja Cu tebi tri, 
Pa ćemo se voleti. 

(Lányka, lányka, 
(digidigidaj, 

Csókra csókot adj. 
Hármat adok én, 
Tudjuk egymást szeretni.) 

Koga носц , Ijubiću, 
Koga neću, varaću, 
Kad ostarim 
Da ništa ne žalim. 

(Aki kell, megölelem, 
Aki nem kell, megcsalom, 
Vénségemre 
Ne legyen mit bánnom.) 



kai értéktelensége fölmérhetetlen . Szerelpe .szintén. A .selejtárut eldobjuk , ,a meghibá-
sodott gépet megjavítjuk . Az elrontott ízlést már jávai nehezebb helyrehozni. 

A műsorelemző  bizottság, miután :az új népzenét mégsem marasztalta el végérvé-
nyesen, azt a javaslatot tette , hogy a jövđben a műsorokba csak azok az új nép-
zenei termékek keriljenek be, amelyeknek a szövege és zenéje ,kielégíti. az  írás-
készség rés a zenei szakértelem legelemibb követelményeit . A „dilettánsok" helyett 
„igazi" zeneszerzők és szövegírók alikalhnazását szorgalmazza , ha kel , magasabb 
díjazással ösztön ave őket. A leggicsesebb , legízléstelenebb , legpriniitivobb új nép-
zenei remekek nem kapnak helyet a Belgrádi Rádió els ő  műsorában — ez helyes; 
de annál több ilyen lemezt ykoptat .el a sabáci, a futaki és a jó ég tudná megmon-
dani, melyik helyi rádióállomás lemezjátszója . És a lemеzki•adók „nova hit narodne 
muzdke fölkiáltással úgyszólván naponta dobják a piacra újabbnál újabb siúdió-
felwételeiket („a népzene legújabb sikerszáma") — a popzenei sikerszámuk, a slá-
gerek mintájára . S a гбdióhaііgató ,teгаnészetesen mixeriig megtalálja ,a magának 
való műsort , ami annyit tesz, hogy azt hallgatja , amihez ,hozzászokott . Ha nem 'a 
Belgrádi Rádió első  műsorának a hullámhosszán , akkor hát máshol. 

A Zágrábi RTV-bői önigazgató egyezménnyel tdltottá 'k ki az újkeletű  néppzenét. 
A megoldás lehetne ez , ha nem marad elszigetelt , s ily módon eleve kudarcra ítélt 
törekvés. 

Egy tévém űsorról 

Május közepén közvetített a televízió egy új népzenei estet . A műsorvezető  — nem 
arás, mint a már említett műsorelemző  kiadvány egyik társszerz đje azt fejtegette, 
hogy a primitív ember olyan zenét szeret és hallgat , ami tetszik neki . Osak a művelt 
népek szeretnek és hallgatnak olyasmit, amit nem értenek , ami nem tetszik nekik. 
Tehát : ne figyeljünk arra , mit mondanak a nálunknál okosabbak , hallgassuk és 
élvezzük nyugodtan csak azt, ami nekünk tetszik , ami a miénk. 
Elmés, nemde? 

Milyenek ezek o dalok? 

A zenéjükr ől. A zeneiskola első  osztályában , amikor •az összhangzattant kezdtük 
tanulni, és amikor már egy kicsit konyítottunk is hozzá, az els ő  gyakorlataink úgy 
festettek , hogy néhány megadott alaphangra (basszusra) megfelelő  felső  hangokat 
(dallamot) kellett odabiggyesztenünk a kett ős vonalrendszer fels ő  részébe, ponto-
san az alsón elhelyezkedő  alaphangok fölé, mindezt az -alapveltő  összhangzattani. 
szabályok szerint. Ezek az odarakott kottafejek (hangjegyek) ös zegezve dallamok 
alkottak ugyan, de ez még egymagában nem volt zene . Ezeket a kezdetleges bot-
ladozásokat hallom viszont az új népzene szinte valamennyi teлmékének hallgatása 
közben . Vannak két-há готn akkordból  6116, megadott összhangzattani sablonok, ezek-
re írják rá az összhangzattani szabályoknak többé-kevésbé megfelel ő  dallamféle-
ségeket, illetve azok szinte már egy az egyben ismétl đdő  változatait . A dallamnak 
semmi köze sem a népzenei hagyományokhoz , sem magához a szöveghez , a strófá-
kat öеszekötő , rendszerint gombos harmonvkán eljátszotit , valamiféle szekvencia 
szerepét betölteni hivatott hangsoroknak pedig magához a szöveg , •illetve az egész 
szerzemény dallamához . Zeneileg nem kötődik sem .tájhoz , sem néphez, zagyva 
ötvözete a .kocsmai népieskedő  zenének és a legrosszabb európai könnyűzenének. 
Egy-egy éneklési módot (majdnem stílust írtam) rendszerint egy-egy énekes maga 
alakit Ici, đt utánozzák a kezd ők és a kevéslbé tehetségesek . A zenekar összetétele 
híven tükrözi az elektromos áram áldását ismer ő  és élvezđ  mai ember érzésvilá-
gát: a gombos harmonika , a klaгdnét és a hegedű  méllett helyet kapott a jazz-dob, 
a villanygitár , a Fender basszusgitár és a villanyorgona , mindez hatalmas erősítő-
kön és hangfalakon keresztül. 

A szövegekr ől a régi jó falusi faivedők szív- és lélekfájdító szövegei jutnak eszem-
be: hogy azok milyen felemel&k ezek mellett . Tematikailag két csoportra oszthatók: 
szerelmi és alkalmi dalokra. Továbbá : a szerelmei vagy nagyon boldog vagy nagyom 
boldogtalan . Az alkalmi szólhat ,külföldön dolgozó hazánkfiához (ezek a dalok je-
lentik számára a hazát, az otthont — a fogaltnak micsoda lejáratása !), az elsđ  szü-
letésnapját ünnepl ő  fiwgyermekhez és ,az .egybegyűli vendégsereghez, a cukkoló 
regrutához , a szolgálati idejét töltđ  katonához , a leszerelő  hókához , mesélhet a rég-
múlt, idillikus falusi estékről, a végi nagy családokról , a nősülésről, a házasodni 
nem akaró hetyke legényr đl , lehelt az anya intő  szava városiba került lányához, re-
gélhet a múló évekről, az életrđl, a halálról (ritkábban), a sorsról, az iskola kez-
detéről , sőt a belgгбd—bari vasútvonalról is készült már új nóta . A leggyakoribb 
szavak , amelyek nélkiil ei sem képzelhető  egy-egy új dal (errđl több — enyhén 
gunyoros — rádióadást is hallhattunk Hogyan írjunk új népdalt címmel): xivot, 
sudha, ljubav, majko , sejo, sine , drags, tugujesn , bolujem , pacim, plačem , arci pla-
če, hol, vilim, suze lijem stb ., stb., stb ... (élet, sors , szerelem , anyám, fiam, 
kedvesem, .gyászolom, siratom, szenvedek, zokogok, meghasad a szívem, fáj, szere-
tem, hullajtom 'könnyeim). 

A magyarázat : a mai, modern ember életérzését nem Iehet a régi, elavult, idejét 
múlta népdalakka2 kifejezni , újadura , maiakra van szikség . Ez !készteti az új nép- 	128 



zene koszorús ,költ őit az alkotásra. No meg az egyáltalán nem elvetend ő  anyagi 
javak, mint a nép körében élvezett művészi státus velejárója. 

Sírva vigadunk, bohózva jajveszékelünk. 

Coda 

Az írdtt szó, hangzasában ugyan nem, de megközelít őleges értelmében lefordítható 
más nyelvre. A népdalt egyszer űen nem lehet, a hangzást lehetetlen más nyelvre 
átültetni. Megváltozna. Pedig hány magyar nótát és csardást hallunk szerbhorvát 
ford űtásiban, rettent ően rossz cigányzene КјsLéгetében (Moja mala nema mane —
Szép 1a rózsám, nincs hibája; Šušti, šušti ,bagsem beli — Mtt susog a fehér akác 
stb.). Ezekre a „starogradske" vagy „varoške pesme" elnevezés járja. Holott a köz-
tudatban úgy él, mint magyar népzene. Nemcsak itt, szerte a világon. M űködnek 
nálunk olyan énekeseik is, akik kizárólag meх ikói vagy görög „népzenét" énekelnek, 
olyat, amilyen іm г  Mexikóban vagy Görögországban .sem az. Érdekes módon több 
nyelven éneklő  művészeink igazi népdalokat nemigen fordítgatnak. 
A népdal is anyanyelv, olyan ,anyanyelv, ami it ápolni, nem pedig „szebbé, jobbá" 
tenni ikell. Különösen dadogó nyelvújítóknak nem. Nagyabb rádióadóink az utóbbi 
években valóban száműzték műsoraikból az íyjkeletű  ,;népzene" legn1 ј  t, csakis 
jobb hangzású, ízlésesebb szöveg ű  népies -műdalokat iktatnak be programjaikba. 
Nem vagyok meggy őződve, hogy ez a jó megoldás, mert könnyen lehetséges, hogy 
idővel ezek a kevésbé íziéstelen, nem annyira fülsért ő , mérsékeltebben lélekrom-
boló remekművek ravaszul magukra ölthetik az igazi népzene köntösét. 
Még egyszer: a népdal anyanyelv .. . 

ldőközönkint a sárga földig lerészegedni éppúgy hoz-
zátartozott élcűink rendjéhez , mint a reggeli mosako-
dás. Minden ízem tiltakozott e tivornyázások ellen, 
melyekbe szinte mindig akaratom ellenére sodródtam 
bele . De csupán az értelmem , az ízlésem vonakodott 
— az idegeim szomjaztak a bódulatra . Városbeli ba-
rátaim természetesnek tartották az id őszaki részegsé-
geket , én viszont elámultam és megdöbbentem, vala-
hányszor jobb meggyőződésem ellenére b űnbe estem. 
(...) 

Annak az életformának a logikája követelte, hagy 
igyam , melyben éltem , a törvényszerűség erősebbnek 
bizonyult ízlésemnél és akaratomnál . Elégületlensé-
günk főleg abból táplálkozott , hogy állandóan a guta-
ütésig telítve voltunk kihasználatlan er őkkel , a viga-
dás lázadás és egyben orvasság volt nekünk , fradsá-
gai és a nyomában következ ő  eltompultság révén meg-
szabadultunk gyümölcsöz őbb foelalkozásra nem hasz-
nálható erőfölöslegünktől . Ahhoz , hogy ne legyen szűk-
ségem erre a megkönnyebb űlésre , egész életmódomat 
meg kellett volna változtatnom . Később , midőn ezt 
megtettem , ez a furcsa szertartás nyomban fölösle-
gessé vált. 

A sírva -vigadás egyike a legszomorúbb intézmények-
nek, a belső  és a külső  élet csendes és erős őröméi-
ből kisemmizett lelkek intézménye, amivel a szinte 
teljes tétlenség , a végleges eltunyulás ellen védekez- 

nek; életpótlék a valóságos élet helyett , (.. J azoknak 
az életszükséglete , akik nem részesültek az önkifejezés 
áldott adományában , akik hónapokon , éveken keresz-
tül gyűjtögetik magukban a nevetlen , alaktalan indu-
latokat , az érzelmek formátlan nyersanyagát , ami nem 
tisztult se bánattá , se vággyá , se kétségbeeséssé, egy-
szóval semmilyen határozott érzéssé, hanem megma-
radt céltalan, de fájdalmas nyomásnak s mint egy ti-
tokzatos betegség roncsolja , emészti a lelket s mid őn 
a betegek már valósággal őrjöngenék az összetorlódott 
indulatoktól , midőn már -már szétrepeszti őket a se 
cselekedetben , se szóban fel nem oldódó nyugtalanság, 
egy hangos dáridóban megnyílik a szelep , a felhalmo-
zódott lelki tartalmak formát kapnak a m űdalokban 
s a lélek megváltódik , lecsillapul. 

Mint a nép barátai , a nemes művészet hívei, mi is 
megpróbálkoztunk olykor műdalok helyett eredeti nép-
dalokat énekelni . De egy-két népdal eléneklése után, 
anélkűl , hogy észrevettük volna, tovább fújtuk a míí-
dalokat. Ez nem is történhetett másképp , hiszen nem 
műélvezés céljából gyűltünk össze, hanem egy rítus 
résztvevőiként — s ennek a rítusnak megvoltak a maga 
törvényes dallamai . Nekünk hazugságra volt szüksé-
gűnk, a műdal hazugságára , hamisságára , mert sze-
repet játszottunk , tehát életűnknek csaknem minden 
mozzanatában hazudtunk . A népdalok őszinte érzései 
megzavartak. 

Kolozsvbri Grandpierre Emil (Tegnap) 
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zoran 
gluščević  

giccsáradat 
a 
rádió- 
hullámokon 

A giccs összetett sz іcPи l s és kulturális jelenség, ameilyel egész társa-
daimunknu•k meg kell birkóznia 

A giccs rendktvüli mértékben képes alka]unazkodr)Ji minden elképzelhet ő  körül-
ményhez. Egyfélekeppen úgy5zálván sebezіhetetlen:.a giccs nem mítosz, hanem tény 
és való. Jó néhány tényező, jó néhány feltétel összehangolt alakítása szükségeltetik 
ahhoz, hagy egy kulturálчs környezetben a giccset ártalmatlanná tehessük, vÍ і szá-
paranesollha:ssuk reális keretedbe — egyvkük-anáskuk (a .közízlés nevelése, magas 
szintű  kulturáli's đgények .kialakdtása, az aktuális eseményekre való gyors alkotói 
reagálás, ,a csúcstelj!esítдnгények és a ,tömegek igényeinek dsszehangolása stb.) hosszú 
távú, szisztematikus tevékenységet igényel. 

Ellenkező  esetben a giccs automatikusan benyomul a kultúrpolitika hagyta rése-
ken, állandóan újratermelődve saját taгtaiékambál, a meghonosodott szokásokból, 
igényekbб'1, a kulturális elmaradattságból, az alkotó jelleg ű  kultúrpolitika hányá-
ból stb. 

Mi a titka a giccs-versikék h'at ~s6nak? 

A giccs tehát behódol•ás a közízlés önkényességeinek. Definíciójában bennerejlik, 
miért könnyű  a dolga: nem kell hozzá seanmifél'e képesítés, semmiféle ízlésneve-
lés, semmiféle kulturális színvonal, spontánul kialakított közlésformáival, kifeje-
zđeszközeivel és kommun гkációs módszereivel pedig lehetővné teszi az érzelmek 
közvetítését, minthogy érzelmeket vált ki és azonmód le is vezeti őket. Amennyire 
egyszerű  a glees elterjedtségénelk, népszer űségének a titka., annyira nyilvánvaló, 
hogy a leküzdésére irányuló minden prábálkozásra kemény munka vái: a giess 
ugyanis a tömeges méretű  emocionális fesaiiltséget 'kamatoztatja, ti, felkutatja az 
érzehnek kifejezésének legkönnyelbben járható, legközhasználatúbb és legelfogad-
hatább útjait. 

Félelmetes előnye — s térhódításának nem vehetjük elejeét csupán megtorl'ó intéz-
kedéseik foganatosításával, sem pedig másféle rendelkezésekkel — az, hogy csal-
hatatlan érzékkel, , ;tudással" megtalálja a legrövidebb utat a fogyasztók tömegei-
nek aktuális igényedhez, s hogy ezek kielégítésének „felfedezi" ama kommuniká-
ciós módozatait, amelyek a tömegkommunikációs technikában, hagyományokban és 
a kulturális tekintetben elmaradott környezet szokásrendjében való jelenlétük révén 
a szükségletek és :kielégítésük olyan „m űvelőd•ési" körforgását alakítják ki, amit a 
•magas színvonalív kulturális termékek semmilyen megléte, puszta jelenlétük a giccs 
szomszédságában — nem zúzhat Szét, nem tehet kérdésessé. 

A giccs tehát egy önmagáéit való kulturális tudatvilágot hoz létre —attól fiigget-
lenül, hogy ez a szó: „kulturális", a giccs esetében ironikusan hat. Ez mégis való-
ban .külpn ivлбg, rugalmas, kitartó, melyr ől lepattan minden egyéni kirohanás. 
Nincs ebben semmi különös, ha .egyszer egy környezet emocionális és intellektuális 
igényedben •gyökerezik, ha kielégíti annak a tömeges közvetítés és a tömeg тnéretű  
katarzis nívójára emelt életszikáégletedt és ІёlеtргOъlёmбіt. Hiszen, lényegét .tekint-
ve, 7élektani és al'kotó'i szempontból, a giccs a mindennapi ember hatalmas arányú, 
feloldódása, nnegszabadulása gondjaabaja alól, amivel hétköznapjai szakadatlanul 
elárasztják. 

igy a 1atszólag oly •különös, érthetetlennek t űnő  paradoxonra — ti. hogy egy-
ugyanazon Іkörnyezetben párhuzamosan léteznek és töltik be szerepüket a m űvészet 
legmagasabb régióiba emel'ked'ő  alkotások és a minden alkotód fedezet nélküli giccs-
termékek — valójában igen egyszer ű  a magyarázat. Meg kell ugyanis értenünk, 
hogy a giccs nem a közízlés kényellmes és ügyes el őállítóinak, a kultívra kufárai-
na!k lés hamisítóinak holmiféle szüleménye, hanem éppen az a tömegízlés, amei--
ből a giccs spontánul újratermelődne bármiféle külső  támogatás nélkül is, a kultúra 
igénylésére (amit különféle tényezők fokoztak le, közdttük azok a bizonyos a ut velő-
déli székhámosok is, avagy a glees el őállítói és népszerűlsítői) olyannyira ahított 
válaszadás texunészetes kulturológiai légköre. 

A giccsben ezek szerint, tekintet nélkül végs ő  jelentésére, megjelenési formájára 
és a kulturális hagyományok felállította vagy elérte normák degradálására, az 
Igazi, autentikus alkotáshoz hasonlóan alkotói igény pislákol, olyan igény, amely 
a köriilrcnények összejátszása folytán rassz irányiba terel ődött, eltorzult, amellyel 
visszaéltek .és amelyet a 'legsötétebb adás-vétel tárgyává tettek. 

Amikor az ún. „népies" giccsről van szó, azaz az új kávéházi „népdalakról", ame-
lyeket tömegével sugároz sok rádióállomásunk, egy újabb paradoxon szülefásénak 
lehetünk szemtanúi: az a nép, amelyik oly értékes m űvészi аlkotáso'kat hozott létre, 
mint a népi hősi énekek, és általuk !bizonyságot tett arról, hogy képes önmagától, 
önállóan eleget tenni a legmagasabb ízléskx цtériumokn:ak бs esztétikai köetelmé-
nyeknek, tčпΡiegével és tömegesen karolta fel ezeket a sajnálatraméltó és nyomo-
itíságos csinálmányokat, melyek nemcsak az ízlés, hanem minden alkotói képesség 
súlyos elferdüléséről tanúskodnak. 130 



A giccs — visszaélés a kulturális szükségletekkel és szokásokkal 

T.úl messzire vezetne, ha lápésről lépésre végigkísérnénk és megkísérelnének meg-
magyarázni a népi alkotóképesség lehanyatlásának és lealacsanyodásának útját ami 
a közkeletű  népdalokat illeti. Feltétlenül közrejátszott ebben az is, hogy ,továbbra 
is 't&bb tényező  hatása érvényesül, s n+ melyikiíik nem 7!s isnerhető  fel egykönnyen: 
aikallmasint hogy a falu nagymérvű  gazdasagi és szociális átalakulása messzeható 
következményeket vont maga után a kultúra szférájában oly módon, hogy az új-
sütetű  városi lakost egyfajta kulturál'is vákuumba juttatta: a gyors ritmusú városi 
élet kiszakí,tgtta a ,patriarchális életmód és kultúra megállapodott formáiból, ame-
lyeket egyszerűen „elsöpörtek" a rohamos iparosodás folyamatai, anélkül, hogy 
időt, lehetőséget b ztasitоtt volna számára a váras kulturális életébe való bekap-
csolódására. 

Így következett 'be a kulturális sz• оkások és szükségletetk paradoxális visszaesése 
tömeges méretekben. Noha a fejlett urbánus környezet lett a mintája a falusi visel-
kedés іѕ  életvitel kialakításának, a ku ІtыхйІiѕ  tömegszüikségletek tekintetétben 
Ugyanez a környezet maga is olyan fo гnákra tért vissza, amelyek a falu kult&trális 
és alkotói elmaradottságának felelnek meg: a falusias, pat гiагеhális környezetünk-
ben •évszázadok folyamán kialakított epikai ízlés, még ha legértékesebb alakzatai-
ban és tartalmaival maradt is fenn, nem tudortt összeforrni a korszer ű  tudattal, a 
felgyorsult életritmuissal és az új érzékenységgel. Letííndsével rés keletkezik, s a 
városi jövevények tömeges regressziója (valamint azoké, akik évtizedekig nem tud-
nak elszakadn7 a falu „köldökzsinó гјбtál") a „népies" dalia¢n'kép m űvészileg érték-
telen formát s tartalmait hívja életre — nemcsak hogy kielégítse id őszerű  ér-
zelmi szűkségl'eteit, hanem hogy le is rója tartozását a kétségtelenül él ő  nosztal-
giának, ami az életformák minden gyökeres, gyors ütemben folyó, tömeges válto-
zását végigkíséri. Ha mindehhez hozzáadjuk a piac érdekeltségét, a „zeneszerz ők" 
és a dalszövegírók primitivizmusát, a szóban forgó rádióm űsorok, valamint az efféle 
hanglemеzkiadványak készítőinek társadalmi és kulturális felel őtlenségét, akkor 
világossá válhat előttünk, hogy olyan szociális jelenséggel állunk szemben, amellyel 
meggyűlik a bajunk. 

A giccs erőszakot követ el +a nyelven és a szintaxison 

‚re  néhány „népies" hangszerelésű  giocs-versike azok közül, amelyek egyik-másik 
rádióállomásunk műsorát töltik meg. 

A magányos öregasszany természetes óhaja, hogy fia megn ősüljön és utódokat 
nemzzen, a „n.épies" témaváiasztékben efféle giccses, „feldolgozásban" jelenik meg: 

Drhti ruka, drhti Stara, 
Jedno pžsmo dok otvara. 
Dodi,  sine, pa se ženi, 
Jer je posta kuća meni. 
S unucžma lead bž bžla, 
Ne bž majlaa suze lila. 

(Reszket keze, ráncos keze, 
Kezében fia levele. 
Gyere, fiam, n ősüljél meg, 
Nékem ez a ház oly üres. 
Unokái közt ha volna, 
Еdesanyád sose sírna,) 

A megosalt, csalódótt legény babáját más veszi el. Az esküv őn való megjelenését 
„népdal'költo"nk" a hervadó szentimentalizmus ilyenfajta strófáiban énekli meg: 

Digni gLavu ispod belog vela, 
Pogledaj me, ne krij svoje lice, 
Dok ti drugi čestitaju svadbu, 
Tvoje  line šapćem, nevernice! 

(Vesd föl fejed fehér fátylad alól, 
Tekints reám, arcod ne takarja, 
Amíg mások nászodat köszöntik, 
Neved súgom, te h űtlen, te csalfa! 

Nem válogatnak az eszközökben, hogy a szerelem érzésének hangot adjanak —
minden hasonlat jó, amiből rím kovácsolható, s ez olykor egészen képtelen közlé-
sekhez vezet: 

Naša ljubav ne raste na gran, 
Naša ljubav  moms  da se brarúc. 
Voleću te sve dok sunce sja, 
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(Szerelmünk biz' nem termett az ágon, 
Szerelmünkat védjük minden áron. 
Amíg csak a nap süt, én szerétlek, 
Te az enem, én a tiéd leszék!) 

Hogy miféle refrének vannak itt! — kezdve attól az égészen banális sortól, hogy: 
„Ako, aki, •i treba mi гtako" („Ha már, ha már; nekem .bizony ez jár"), melynek 
egyedüli célja a rím létrehozása, ha törik, ha szakad; egészen addig a képtelen 
szófaragásig, hogy: „Ti si ml faj, naj!" („Te vagy a leg, leg, leg!"), amely a leg- 
tömöre'bben példázza a destrukciót, amiit a giccs visz véghez a nyelven, a szin-
taxison és az ízlésen.. 

Hálószobabútor a la James Bond 

A_ „népdalköltők" fenti programja a rádió hullámain továb эb tott üdvözletеlеkel 
párósul, s ezekben ismét csak a giccs, az ízlés megcsappanása az úr. Az érvényesü-
lés, a törekvés természetes szoc јális igénye koпszerűsödött és a korszerű  tájékoz-
taitó- és ku nunykációs eszközök technikai lehetőségeihez idomulva öltött alakot, 
társulva •a kulturális környezet alacsony szín'vonalával. és a piac gátlástalanagával. 

Az elmaradott környezet efféle lehangoló szokása a legegyszer űbb privát esemé-
nyek v!lággá 'kürtölése, , ;nagydobra verése". Amiben azelőtt barátai бs házasság-
közvetítők voltak az ember segítségére, arra most tömegesen használják fel a rá- 
dióállomásokat. 

Amde sem akkoriban, sem mostanság nem őrződött meg semmi erzdend ően érté-
kes az ilyenfajta jákvvánságok közlés ёbeгі. Mert ha valaki arrál értesíti akit illet, 
hogy fia született, •lányát férjhez adta, vagy hogy fia 'kit űnő  eredménnyel érettsé-
gizett — ez még a szocialista erkölcs és ízlés +keretei között is természetes. De ha 
a nagynéni, a nagypapa vagy másvalaki teszi ezt; aki ugyanabiban a helységben, 
vagy éppen ugyanabban a házban él, mint akit rádió útján üdvözöl, mintha leg-
alábbbis kilométerek ezrei választanák el őket, ez már giccs és ízléstelenég. S épp 
ilyen jellegű  „üdvözleteikből" állnak a vasárnap délutáni kívánságm űsorok. Apu 
és anyu születésnapja alkalmából köszönti gyermekét — az els ő  életévét betöltött 
csecsemőt, aki 'közöttük él! A jókívánágak klasszikus 'képlete ez. Az üdvözletek 
így elvesztették els ődleges oéljvkat és kvázi-érzelmek fitogtatásává, ízléstelen hi-
valkodássá alacsonyodtak. S hogy semmi • se hiányozzék a giccsiből, ugyane műsor-
ban hálószobabwtort is reklámoznak „& la James Bond, a 007-es titkosügynök"! ! ! ! 
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harkai Imre 

a hivalkodó hallgatás 

A giccs építészeti megjelenése és olcsó 
tréfáIkozásci 

Az architektúra társadalmi méretekben közös 
tulajdonunk, így az egyéni kezdeményezés a kö-
zösség mércéjéhez igazodik. Társadalmi érdek-
telenségünket legyőző  épületekhez elzarándo-
kolunk, míg a kevésbé sikerülteket szeretnénk a 
„föld alá süllyeszteni", hiszen csak szégyenér-
zetünket növelik. 
Van egy terület, amelyet szintén a boldogság 
utáni vágy, a szépség hite és logikája vezérel. 
De hogyan? Ennél az architektúránál a mér-
téktelenség újabb válogatáshoz vezet: kőcsip-
kék kerülnek az épületekre, falfelületek felesle-
ges kiemelkedése, hangulatos kandelláberek 
modern környezetben, népi építészeti elemek 
silány „visszavarázsolása", a díszítés pénzzel 
felfokozott jövője elhozza a játékos Cupidók 
szobrait, hogy az így megteremtett kerti légkör 
legmesszebbmen ően egészítse ki az épület „ já-
tékosságát". Ez a hazug architektúra, amelyet 
nevezhetünk giccsesnek, nem korunk jólétének 
eredménye, végigkísérte az építészeti korokat, 
kísérő jelensége volt a progresszív elképzelések-
nek. Egyes korokban, ez a felszínes, érzelg ős 
architektúra, kifejezetten népszer ű  volt. Gondol-
junk a barokk és a rokokó korára vagy a ro-
manticizmus idejére. Minden magyarázatnál 
ékesebben bizonyít Abraham Moles szocio-
grammja a giccs és a korok, valamint a többi 
tényez ő  hatásáról és ellenhatásáról, ugyanak-
kor bizonyítja a Bauhaus és a funkcionalizmus 
ügyének igazát. 

A szépség a m űvészetben és a m űértőben rejlik. 
Természetesen a giccs sem mindig kárhoz-
tatható, hiszen az ízlés eltévelyedése is a m ű -
vészet felé fordulást er ősíti. 
A jó ízlés a rossz ízlésen nevel ődik, így lehet 
nevelő  hatású, és jelenthet pozitív sz еm!életet. 
Azok az épületek, amelyek az érdekl ődés gyúj-
tópontjába helyezték a modern architektúrát 
(ezt teszik ma is), kiválnak a háttérb ő l, amit a 
rutinos hozzáért ők és a cifra játék élvez ő i for-
máltak. Így az anyag t!sztasága, az egység és 
harmónia, a funkció nevel és figyelmeztet ben-
nünket, hogy ebben a m űvészetben a legkevés- 

ізз 	bé engedhető  meg a tréfa és az olcsó hatás. 



A giccs így visszahat ízlésünk megformálására, 
de maga sohasem alkotó. Esetleg egy újabb 
„dolgozz szépen" elgondoláshoz adhat bizta-
tást. A giccs és az értékek találkozása történel-
mi jelleg ű , és a kritika által megakadályozza az 
egyéni vágy hivalkodó megjelenését. Az egyéni 
vágy többször ad önelégültségre okot, amire a 
labilis egyén annyira áhítozik. Megteremti kü-
lön világát annak ellenére, hogy nem rendelke-
zik megfelel ő  m űvészeti ismeretekkel. Így építi 
fel „gyöngyszemeit", amelyeknél a fejl ődő  kí-
sérletezés megakad. 
Nem érzi a felfedezés vágyát, hiszen a népi ar-
chitektúra archaizálása számára élvezetesen 
újat, mi több „szépet" ad. A régi, tradicionális 
építészeti elvek és elgondolások átültetése ko-
runk kifejező  eszközei segítségével számára ér-
dektelen, hiszen az imitálás „olcsóbb". 
Az építő  és az épület közötti viszony így válik 
giccsessé, és ezt a tulajdonos önbizonyítással 
igazolja. Mivel az emberek el őbb hisznek az 
egyszerű  és könnyed értelmezésnek, mint a m ű -
vészek korántsem egyszer ű  fejtegetéseinek, a 
szemlélőnél eléri, hogy őt dicsérje, m űvét befe-
jezettnek tekintse. Az épület felfogásunktól tá-
vol eső  világot ábrázol, amely csak pillanatnyi 
hatással rendelkezik, kés őbb ezt levetkőzve 
csak a befektetett összegen, esetleg az épít ő  
kisiparosi türelmén csodálkozhatunk. 
Azon sem lepődünk meg, hogy közben elsza-
kad a felhasznált anyag és az elkészített tárgy 
közötti kapocs. Beton helyett plasztikát, bronz 
helyett öntöttvasat, fa helyett bronzot, cinket al-
kalmaznak. 

Mindezek ellenére a társaktól kapott elismerés 
a fellegekbe emeli és a megtéveszt ő  dicséret 
lüktető  életében szükségszer űvé válik. 
Ez a „feitörés mindenáron" elégtétel vevés az 
őt „kisemberként" kezel ő  egyének ellen, elvi-
szi oda, hogy „virtuóz" tervez ő  válik bel ő le, a 
tervezőmérnök által készített tervet nem tartja 
tiszteletben, az épület geometrikus alakját,vál-
toztatja, és álmában díszítgeti „az én házam az 
én váram" elv alápján. 
Ugyanakkor a versengés és az id őszű ke hatá-
sára a tervez őnél is kiad a kezéb ő l egy-egy ér-
téktelen terméket, eleget téve az építtető  „fan-
táziadús" képzelgéseinek, 
A giccset megfigyelhetjük különböz ő  rendelte-
tés ű  épületeinknél, legjobban a lakóépületek, 
villák, turisztikai épületek tükrözik a jólét jelei-
vel jelentkező  építkezési Iázat. Mindennap hasz-
náljuk, mindennapjaink esztétikájához tartozik, 
az azték tulajdonságú funkcionalizmus ádáz el-
lenfele. A városok mindennapi életében nagy 
fontosságot játszik az architektúra, így fontos- 

nak tartjuk a hozzá való viszonyulást. Id ő rő l 
idő re vélemények hangzanak el a giccs eré-
nyeirő l, azonban jobb lenne beismertetni vele 
hazugságait, lemondani az általa adott boldog-
ságról és elfelejteni Moles egyenleteit: 

Tömeg +Technológia =Boldogság 
Boldogság + Mindennapi = Giccs 

... Ha a giccset ennélfogva mint emberi lehet őséget fogjuk fel, s nem 
egyszer űen mint valamilyen fogyatékos, ál-m űvészeti terméket, akkor 
ismertető  jegyeit az embere tevékenység egészén megnevezhetjük. Nem-
csak giccses ál-m űvészet létezik, de giccses magatartás, közérzet, rö-
viden olyan élet, amely giccses vonásokkal rendelkezik... Az, hogy va-
IamP giccses, nem egyszer űen technikai hiányosság, hanem az emberi 
átélés egész struktúrájának kérd ~Ese . A m űvészeti giccs csak megnyilvá-
nulás, esztétikai objekt?válódása annak, amit — szélesebb értelemben 
— giccsesnek nevezunk . Ludwig Giesz 
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virág ágota 

a műanyag vulgarizálása 

A m űanyagnak egyik legjellemz őbb tulajdonsá-
ga, hogy a legtöbb természetes anyag helyére 
léphet utánozva azok színét, formáját és más 
tulajdonságait. 
Fizikai és vegyi tulajdonságainál fogva f őkép-
pen az építészetben használatos, itt jut legin-
kább kifejezésre az id őjárási viszonyokkal 
szembeni ellenállóképessége. Új anyag lévén új 
formát kíván, nem önthetjük a m űanyagot a fá-
nak, kovácsolt vasnak és betonnak megfelel ő  
formákba. A forma és szín utánzásával az után-
zott anyag ironikus mását kapjuk, de ha a he-
lyettesítő  anyag, esetünkben a m űanyag tulaj-
donságainak figyelembevételével alkotunk új 
formát, acélszer űség és a korszer űség útján 
haladunk. 
A modern anyag és a hagyományos forma pá-
rosítása napjainkban a peremvárosokon épült 
családi házakon a legszembet ű nőbb. Termés-
kőbő l épült alapokan kovácsolt vasat utánzó 
m űanyag kerítéseket láthatunk, az erkélyek fa-
lát fát utánzó m űanyag kárpit borítja, s őt hab-
szivacsból készült kerti garnitúrát is láthatunk, 
ami színre és formára a termésk ő  pontos mása. 
Ezekben az esetekben a m ű anyag A. Moles sza-
vaival élve álruhát ölt, a hagyományos építé-
szeti anyagok formájába bújtatva jelenik meg, 
rejtve maradnak igazi értékei és tulajdonságai, 
csak utánzóképessége érvényesül. 
A m űanyag felhasználásának ilyen módja szük-
ségszerűen az ember környezetének dehumani-
zálásához vezet, hiányzik bel ő le a fantázia és 
az eredetiség, ami ébren tartaná az ember ér-
deklődését. 

A giccs kivonatolt érzelmesség. Űgy viszonyul 
az igazi m űvészethez, mint a kisajtolt limonádé 
az eredeti gyümölcshöz. A s ű rített hangulati ké ~ 

szítményt szükség esetén hozzá lehet keverni a 
m űhöz. Konzervben tárolják. De miért olyan jó-
ízű ? Miért olyan mély és alapvető  szükséglete a 
kispolgárnak a giccs? Az érzelmesség elkülönü-
lése a kapitalista társadalóm életében lejátszó-
dó tárgyiasulás és lélektelenedés kísér ő elen-
séqe. Az érzelem levállk a mechanizált valóság- 
ról... 

boIcizs béla 
(a láthtetó ember) 
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várady 
tibor 

eszmecsere 

Az ember legnagyobb ellensége 
(Egyetemi szinten) 

Axelrod professzor nem csinált kérdést abból, hogy a tábla 
nincsen letörölve. Mielőtt egy határozott gesztussal elvágta volna 
az itt-ott még terjed ő  konverzációfonalakat és miel őtt összefogta volna 
a feléje hajló figyelemszálakat, elvette a szivacsot az asztalról és a 
vízcsaphoz vitte. Magabiztosan halasztotta a kis diadalt, mint a sakk-
] átékos aki nem üti rögtön az elvehet ő  gyalogot, vagy mint azok a 
vendégek, akik előbb nyugodtan felteszik a kalapjukat és megigazítják 
sáljukat, míg a házigazda, vagy a ruhatáros, vagy a pincér tartja a 
kabátot. 
A táblán ott állt a Sarlin lány keze írásával: (aki állandóan türkiz 
pulóvert viselt mert ez szerinte jól áll az egérszürkéhez). 

Ha mi: 
	

Ha  ők: 

SZILÁRD, STABIL 
	

MEREV 
ELVEIHEZ RAGASZKODÓ 

	
DOGMATIKUS 

PONTOSAN ÍGY VAN 
	

FORMÁLISAN NÉZVE ÍGY VAN 
KÜLÖNBSÉGET TENNI 

	
MECHANIKUSAN ELVÁLASZTAN 

TÖMÖR 
	

KURTA (CSONKA) 
NEM ÖRÖKKÉ HALOGATNI 

	
NEM ELSIETNI 

ELMÉLETILEG MEGALAPOZOTT ABSZTRAKT 
RÉSZLETES 
	

APRІLÉKOS 
BUZGI 
	

STRÉBER 
KÖRÜLTEKINTŐ 
	

HABOZÓ,AKADÉKOSKODІ  
EGYENLŐSÉG 
	

EGYENLŐSDI 
TELTKARCSÚ 
	

PUFFADT 
HALOGATÁS NÉLKÜL DÖNTENI ÚGY RIPSZ-ROPSZRA DÖNTENI 
HAJLÉKONY 
	

INGATAG 

Axelrod professzor az Általános és Nemzeti Jegyz őkönyvtörténet ta-
nára módszeresen törölte a táblát, majd az órájára nézett: Alig két perc 
késéssel kezdi majd az el őadást. 

— Nos —szólt és megállt, amíg a 10-12 hallgató teljesen elcsende-
sedett — nos tehát akkor folytathatjuk a Jegyz őkönyv Keletkezését. 
Időszámításunk előtt néhány évtizeddel, amint ezt Caius és Hamburger 
igen szépen vesztik észre, „a felduzzadó forradalom szele megingat né-
hány megállapodott értéket". Ez id ő  tájt a felszólalásoknak két jellegzetes 
típusát különböztethetjük meg: a HIVATKOZÁSOKAT és a HIVATKO-
ZÁS NÉLKÜLIEKET. Egyesek szerint más felosztások is lehetségesek, 
én azonban csak a leglényegesebbre akarom felhívni a hallgatóság 
figyelmét. E felosztás azért is fontos, mert kit űnően alkalmas egy fejlő-
dési vonal bemutatására. 
— Egyre inkább előtörnek és megsokasodnak a HIVATKOZÁSOS 
felszólalások és az törvényszer űen maga után vonja az írásbeliséget, vagy 
pontosabban a JEGYZŐKÖNYVBELISÉGET. Mint ahogyan a nagy 
pénzkibocsájtás maga után vonja az inflációt, vagy az összpontosítás 
hiánya a hibákat, a vigyázatlanság a szerencsétlenséget, a piszkos kéz 
a betegséget, vagy a szorgos kéz a szerencsét. Ki-ki maga szerencséjének 
kovácsa! 
— Igyekszem majd ezt néhány példával megvilágítani. Figyeljenek 
csak ide. Ha például XY amellett kardoskodik, hogy a ten-
gerimalacok felvásárlási árát nem 62, hanem 52 gulvicsban kellene meg-
állapítani, és ezek után valaki hivatkozik XY-ra, gyakran mulasztja el 
(különösen. így volt ez annak idején), szóval gyakran elmulasztja, hogy 
szépen szabályosan feltegye a kérdést: „Ha jól értettem XY a tengeri-
malacok felvásárlási árának csökkentése felé hajlik..." A bólintás 
után nyugodtan folytathatjuk a szöveget és hozhatjuk az ellenérveket. 
Ellenkező  esetben megkockáztatjuk, hogy miután kifejtettük hogy csakis 
a tengerimalacok magas ára szavatolja egyenrangú kereskedelmünket 
Norvégiával, XY így válaszol majd: 
— Nem jól értett engem az imént felszólaló .. . 
Időszámításunk kezdete el őtt néhány évtizeddel lavinaszerűen soka-
sodtak, mondhatnám virágoztak az ilyen indítású szövegek: 136 



— Engem tulajdonképpen félreértettek .. . 
— Igen ám, de én tulajdonképpen nem ezt mondtam... 
— Itt egy kis félreértésr ől van szó .. . 
Ez persze módfelett károsan befolyásolta a vitát, mert sohasem lehetett 
tudni, hogy mit és mire folytassunk. Különösen gyakoriak lettek az 
ilyen indítások a második vagy harmadik ülésen mely ugyanazt a kér-
dést tárgyalja. 
Еs ekkor — Axelrod professzor itt felemelte a hang] át és csaknem 
diadalmasan folytatta — ekkor lép színre a JEGYZ Őк0NYV! A jegyző-
könyv, mely amint tudják — és amint ezt még a Grumm testvérek 
észrevették — nem a gondolatok rögzítésére szolgál els ősorban. A jegyző-
könyv puszta létezésével, ezzel a ténnyel sakkban tartja a vitázókat. 
Nem azért hogy utólag olvassuk és ellen őrizzük, hanem a HIVATKO-
ZAs BŰZAFČSLDJÉT FOJTI GAZT GYOMLÁLJA. 

Axelrod professzor a nem-ex-cathedra tanítás híve volt. 
— „Az ex-cathedra tanítási mód már túlhaladott. A mai atomkorszakban 
a pedagógusoknak is mozdulniuk kell. A léglökéses repül őgépekkel nem 
tudunk úgy lépést tartani ha ex-cathedra adjuk el ő  az anyagot, hanem 
csak úgy, ha ezt KÖZVETLENEBBÜL csináljuk." Többi kollégájával 
ellentétben Axelrodnak konkrét elképzelései is voltak arról, hogy hogyan 
kell kilépni „AZ EX-CATHEDRE VISZONY BŰVÖS KRÉTAKÖRÉ-
BĆSL". 
„A katedra akkor szűnik meg katedra lenni, ha mindenkié lesz!" — Ez 
volt Axelrod jelszava. Ezt követve, órái második részében, amikor a vita 
következett, valamennyi hallgatóját a katedrára ültette. („Nincs már 
messze az az idő  — fejtegette többször is lelkesen Axelrod — amikor 
majd IGY Is KEZDJÜK az órákat.") 

A tanár elképzelésének megvalósítását az is segítette, hogy igen széles, 
csaknem faltól-falig nyúló pódium képezte a katedrát. Igy sikerült 
maradéktalanul meg őrizni az elvet, mert valamennyien egy sorban 
ülhettek, egy kis felindultsággal nézve az üres padsorok és az ajtó 
felé. 
Akkor merültek csak fel nehézségek, ha — mint ezen az órán is —
tíznél több hallgató volt jelen. Akármilyen szorosan is tették egymás 
mellé a székeket (beleértve Axelrod székét is), a két széls ő  széknek 
csak egy-egy pár lába fért a pódiumra. 

„Az új szisztéma még nem találta meg nehézkedési pontját. Még fluid, 
mozgásban van." — mondta Axelród és intézkedéseket tett, hogy a két 
szélső  szék számára a plafonról lelógó fógódzót szereljenek. Egy-két 
hónapi tapasztalatok után úgy döntött, hogy a teljes kiegyenlítés (illetve 
DEKATEDRIZALAS — amint ezt a professzor kifejezte) érdekében nem 
csak kettő , hanem tizenkét fogódzót szereltet fel. Az utóbbi napokban 
azon tűnődött, hogy vajon kötelez ővé tegye-e a fogódzást mindenki. 
számára (önmagát sem hagyva ki), hogy ezzel még következetesebben 
bontsa „AZ EX-CATHEDRA KARTYAVARAT". 
Ezúttal a tömzsi Livingstone és Krumov a kosárlabdacsillag 1. rültek a 
külső  székekre. Rajtuk kívül még Axelrod professzor használta a fogód-
zót, Margit kisasszony pedig kissé idegesen ütögette, játszott vele. 
.Livingstone jelentkezett el őször szólalásra a balszélr ől, szabad bal karját 
a feje elé vonva. 
— Tessék —szólt nyájasan Axelrod professzor. 
— Arra szeretnék néhány szóban rávilágítani, hogy MI AZ EMBER 
LEGNAGYOBB ELLENSÉGE — kezdte Livingstone. 
A sor érdeklődéssel fordult felé. 
Krumov közbeszólt: 
— Teljesen egyetértek Livingstone-nal. Felteszem azonban a kérdést, 
hogy beszélgethetünk-e az ember legnagyobb ellenségeir ől, anélkül, hogy 
a legjobb barátairól is említést tennénk? Anélkül, hogy legalább HIVAT-
KOZNANK — amint ezt a professzor mondta —rájuk is. A kett őt 
szerintem egy dialektikus egység fogja össze. 
— Valóban, — szólt most egy fiú akinek galocsni volt alábán — el 
lehet-e választani a kett őt? Lehet-e izoláltan, önmagában tárgyalni, hogy 
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— Én csak azt gondoltam, hogy most csak igy... csak egyszer űen .. . 
—próbálkozott Livingstone. 
— Igen ám, de ez nem olyan egyszer ű  — kapcsolódott most a vitába 
Eftehari. — Lehet-e az ember legnagyobb ellenségér ől beszélni, anélkül, 
hogy a legjobb barátjáról is szólnánk, legalább említést tennénk róla 
— ez pedig szerintem a kutya. A hűséges kutya. El lehet-e választani 
a két problémát, vagy pedig a kett ő  elkülöníthetetlenül összefügg, mint 
például az állam és a jog, a termel ő  és a fogyasztó, a kivitel és a 
behozatal, input és output, tanár és diák, férfi és n ő , vagy mint Ro-
senkrantz és Guilderstern, Hamlet és Horatio. 
— Vagy pedig Othello és Jágó, — tette hozzá bólintva a professzor 
— Vagy Piroska és a farkas — folytatta valaki a balszélén. 
A türkiz pulóveres Sarlin lány most Livingstone védelmére kelt: — Én 
ezzel mind egyetértek, de feltehet ő  az a kérdés is, hogy lehet-e csak 
úgy mechanikusan összetenni a dolgokat? Gondolom az ember barátait 
és ellenségeit, apályt és dagályt, vagy az inputot és outputot és ezeket. 
Lehet-e, csak úgy mechanikusan összetenni? Mert az se 
— Ismét a galocsnis vette át aszót: — Mindenesetre az igazság mindig 
a középen van. Nem lehet a dolgokat elválasztani, de helytelen az is, 
ha mechanikusan igyekszünk összetenni őket. 
— DE HÁT HOGY LEHET AKKOR EGYÁLTALÁN VALAMIRŐL 
BESZÉLNI?! — mondta most már idegesen Livingstone. 
Ezek után egy kissé felbomlott az egyensúly. A vitázók egymás szavába 
vágtak, és a Pedagógiai Jegyzőkönyv is csak foszlányokat örökített meg 
erről a szakaszról: 
— mert ha elválasztjuk .. . 
— de persze összetenni ... mert akkor ismét .. . 
— vegyük például Othellot és Jágót .. . 
—Hófehérke és a hét törpe .. . 
— ha dialektikusan nézzük a dolgokat... 
— elválasztva összetenni? ... külön tyúkok és külön kakasok? ... 
— mert például az öszvér ... ha a formális logika szerint... 
— mert egyrészt ha elválasztjuk, másrészt ha úgy mechanikusan össze .. . 
—például a cipő  és a harisnya... 
— Desdemona! .. . 
A hosszú keskeny sor úgy ingott a nyurga Krumovval az élen mint egy 
vikinghajó a hullámokon, amíg Axelrod professzor olaj sima szavai meg-
nyugvást nem hoztak: 
— MINDENEKELŐTT AZ EMBERT KELL SZEM EL ŐTT TARTA- 
NUNK... 
Ezek után sokkal csillapodottabb mederben folyt a vita. Livingstone 
még egyszer megemlítette, hogy ő  saintén azon a véleményen van, hogy 
a dolgokat nem lehet elválasztani, de ezúttal csak egy-két szóban szeretne 
kitérni az ember legnagyobb ellenségének kérdésére, és hogy nem 
igyekszik azt kétségbevonni, hogy más vélemények is lehetségesek. 
A Sarlin lány még egyszer intett, hogy a mechanikus összetevés veszélyét 
sem szabad lebecsülni. 
Többen újabb példákkal támasztották alá az összetevésb ől és elválasz- 
tásból eredő  nehézségeket. 
Végül mégis úgy döntöttek, hogy Livingstone el őterjesztheti, hogy mi 
is az ember legnagyobb ellensége. 
Livingstone azt javasolta, hogy a téma jelent őségére való tekintettel 
talán állva adja elő  észrevételeit. Axelrod azonban — a többiek helyes-
lése közepette — arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem lenne összhang-
ban a DEKATEDRIZÁLÁSSAL és biztatta Livingstonet, hogy fejtse 
ki ülve a nézeteit. 
Ezek után már csak Livingstone beszélt, rövid egymásutánban kétszer is 
kezet váltva a fogódzón: 
AZ EMBER LEGNAGYOBB ELLENSÉGE TULAJDONKÉPPEN A 
KIGYO... 

II 
A LEGFONTOSABBRŐL (meghitt tб rsalgás közben) 

Granasztóit aznap választották meg az Intézményközi Tanács tagjává. 
Az ülés után valamennyien kezet ráztak Granasztóival. Legközelebbi 
barátai, valamint az elnöklő  Kavanomoku, kétoldalt meg is csókolták, 
egyesek —átmeneti megoldásként — bal kezükkel vállon fogták gratu - 
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láció közben. Tilden még hozzátette a jókívánságokhoz, hogy „Na 
most..  . ?!" ezzel jelezve, hogy elvárja Granasztói helytállását az új 
szerepkörben. 
(Egyébként Tilden javasolta, hogy Granasztói legyen az új tanácstag, 
miután kifejtette, hogy az Intézményközi Tanács eredményes munkát 
végzett az elmúlt periódusban, habár fogyatékosságok is mutatkoztak a 
tevékenység folyamán. „Ki kell domborítani — hangsúlyozta Tilden —, 
hogy a felmerült problémáknak megkülönböztetett figyelmet kell szen-
telnünk, és itt, érzésem szerint, szükség lesz a tagok odaadó munká-
j ára.") 
Az ülés utáni hangulatban volt valami ünnepélyesség, de egyszersmind 
meghittség is. Kanelakiszné rögtön az ülés befejeztével kinyitotta az 
ablakokat és szokatlanul sokáig maradva — most itt érezték a friss 
levegőt, nem pedig az utcán, mint rendesen. A takarításra kész szoba 
hirtelen olyan közvetlen közelségbe került, mint egy szomszéd vagy 
munkatárs, akivel már régóta nap-nap után találkozunk, és egyszer 
váratlanul a magánéletér ől kezd mesélni. 
Granasztói arra gondolt hogy mennyire emberi, s őt néha lírai is a gyű-
lések világa. Eszébe jutott, hogy hosszan tartó vitákban, amikor sehogyan 
sem akar kialakulni valami eredmény, konklúziö, a végén az ember, a 
természet lép előtérbe, felcserél ődnek a célok, és együttes er ővel az 
értekezlet befejezése felé törekszünk. Ekkor — mintegy titkon végbe-
ment varázslat hatására — hirtelen felötlik, hogy amint azt az elnökl ő  
meg is fogalmazza, a vita tulajdonképpen hasznos és eredményes volt, 
tehát valamihez vezetett és más eredetileg is efelé tartott. Az ember 
ilyenkor úgy érzi magát, mint a költő, aki illesztgetve a mondatokat 
hirtelen és váratlanul felismeri, hogy ami el őtte fekszik a papíron, az 
már vers. Grafitszürke ablaknyílás a végtelen fehérjén. 
A pillanat nem-mindennapiságát érezve, Granasztói meghívta a jelen-
levőket, hogy a szokásos kávét „meg egyebeket" (amint ezt hangsúlyosan 
hozzátette) nem Kavanomoku kabinetjében, hanem „egy kis változa-
tosság kedvéért" az EL ROMINGUEZ étteremben költsék el. A meghí-
vást a többség el is fogadta. 
Az EL ROMINGUEZ-ben vetődött fel a kérdés, hogy MI A LEGFON-
TOSABB? 
Strezovski és Durrel közösen rendeltek („komplementárisan” amint ezt 
Strezovski megmagyarázta), ugyanis Strezovski karajt kért, Durrel pedig 
fokhagymás májat, de azzal a kéréssel fordultak a pincérlányhoz, hogy 
a fokhagymát a máj helyett a karajra tegye. Lehet, hogy éppen e kis 
mellékkörülmény kapcsán fogant Strezovski azon gondolata, hogy „Igen 
fontos, hogy ne eleve csak egy variációt tartsunk örökké szem el őtt". 
A vita fonalát rögtön felvette Kavanomoku, aki nem mulasztotta el 
megjegyezni, hogy ő  most egy talán eretneknek min ősíthető  gondolat kifej-
tésére vállalkozik, majd tömören hangsúlyozta: 
— A DEZALIENÁCIÓ A LEGFONTOSABB! 
— Ez csakugyan kétségtelen — kezdte most Margit kisasszony, miköz-
ben villáját a tányérhoz ütögette, hogy e hangcsík nyomába szoríthassa 
szavait — kétségtelen, de nem téveszthetjük szem el ől az én kivetítésé-
nek a fontosságát. Szubjektív énünket ki kell vetítenünk, hogy helyet 
kaphasson az objektív valóságban. Ezáltal vállaljuk is ezt a valóságot, 
mert nem rejtőzködhetünk örökké a mindenkor jelenvaló konfliktusok 
elől. Szubjektív énünk része lesz a konfliktusoknak és a valóságnak. 
— Mert a művészet valójában nem más — folytatta a gondolatot dr 
Weidelberger — mint az objektív valóság szubjektív tükrözése. 
— Azt hiszem mindezzel egyetérthetünk — próbálkozott most Kis-
márton — csak nekem valahogyan az a személyes véleményem, hogy 
nem a magas filozofia az ami a legfontosabb, és nem is az, hogy ki 
hogyan, milyen ékesszólóan tudja a dolgokat megfogalmazni, hanem az, 
hogy mindenki elmondja őszintén ami a szívén van. Nem annyira a 
magas filozófia tehát a legfontosabb, hanem inkább a gazdasági alap 
és a szívből jövő  szó. 
Ekkor érkezett Hartmann, és miután közölte a pincérlánnyal, hog цΡj 
később fog rendelni, szót kért: 
Egy olyan jelenségről szeretnék csak egészen röviden beszélni, melyr ől 
minden bizonnyal már szó esett, de nem lett eléggé kihangsúlyozva. 
Szerintem nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a m ű  és az 
alkotó egy egészet kell hogy képezzenek. Akár a m űvet igyekszünk 
elszakítani az alkotótól, akár az alkotót a m űtől, zsákutcába kerülünk. 
A kettő  történelmileg, genézisükben és szinte vegyileg is összekapcsoló-
dik. Nincsen alkotó mű  nélkül, és fordítva. Mert... 
— Еn csak röviden két szóban ... bocsáss meg, de csak két szóban .. . 
Mert ha egyrészt a polgári ... — kezdte Kunova .. . 



— Csak egy pillanatra... Csak a legrövidebben ... ne haragudj atok 
hogy félbeszakítalak — szólt az asztal fölé hajolva Kismárton — csak 
azt akarom dióhéjban elmondani, hogy minden alkalommal fel kell 
építeni, de egyszersmind bontani is egy világot. Például érzelemvilágot. 
Megőrizve-megszüntetve. Értitek? MEG ŐRIZVE-MEGSZtTNTETVE! Dia-
lektikusan! — ha sikerült kifejeznem amit mondani akarok. 
— A dialektikát valóban sohasem szabad szem el ől tévesztenünk —
válaszolt Hartmann — én is pont ezért mondom, hogy az alkotó és a 
mű  egy egységet kell hogy képezzenek, és hogy szembe kell szállni 
azokkal a nézetekkel, melyek nem ismernek dialektikus kompro-
misszumot, de meg kell becsülni az egyéni véleményeket is. És persze 
az is fontos, hogy AZ IGAZSAGOKAT A NYELV ELEMEIB ŐL SZŐ -
JÜK. 
— A lényeg mégis abban van — replikált most Lacoste — hogy a 
hamvas GYERMEKKOR csodálkozásait összeötvözzük érett informáoió-
inkkal, E ROHAND KOR ELEKTROMOS MOZDONYAIN ALLVA. 
— Nem akarom hogy félreértsenek — emelte fel most hangját Ljer-
tovszkíj — de én mégis azt hiszem, hogy Kismártonnak lényegében 
igaza van, és hogy a szív a központi. A SZYV. Mindnyájunk szíve és 
egyesek szíve. Akár makro-, akár mikrokozmikus szempontból nézzük. 
— Talán úgy lehetne a nézeteket közelíteni — avatkozott most a vitába, 
Kavanomoku, miközben el őretolta poharát az asztalon, hogy a szorgos-
kodó Durrel neki is töltsön — azt tehetnénk, hogy megállapítjuk, hogy 
a művészet kérdésében és a lét kiteljesedésének ügyében, fontosak az 
objektív, de a szubjektív vonatkozások is, mert csak a kett ő  összefüggé-
sének felismerése mutathat utat a DEZALIENACIÓ FELÉ. — Kavano-
moku ezután körülbelül félig ürítette az egy-decis poharat l ő  maga 
döntött mellettük, amikor a pincérlány megkérdezte, hogy ilyeneket, 
vagy nagyobb poharakat hozzon a fröccshöz), majd felhívta a társaság 
figyelmét arra, hogy AZ ÜNNEPELTET IS SZOROZ KELLENE JUT-
TATNI. 
— Én tulajdonképpen nem is akartam hozzászólni — kezdte Granasztói 
— nem volt szándékomban beszélni, és amit mondani fogok az tisztán 
csak az én egyéni véleményem, én most kizárólag csak a magam nevében 
beszélek. NEKEM AZ AZ ÉN EGYÉNI VÉLEMÉNYEM — ÉS EZZEL 
TALAN MASOK IS EGYETÉRTENEK — az a nézetem, hogy megtettük 
már a legfontosabb lépést, amikor komoly és elemz ő  módon hozzáláttunk 
annak a megvilágításához, hogy mi is a leglényegesebb. AZT HISZEM 
EZ A LEGFONTOSABB A M ОVÉSZETBEN ÉS ALTALABAN IS. 
Ezzel valamennyien egyetértettek. 
A következ ő  üveg bort és szódát Kavanomoku rendelte, felhíva a pin-
cérlány figyelmét arra, hogy kék üvegben hozza a szikvizet, mert ha 
az ember fehér üvegben látja maga el őtt a szódát, azt hiheti, hogy egy-
szerűen csak vizezi a bort. Kehet zöld üveg is. 

III 
UTŐHANGOK 

— Nem amit mondott, hanem ahogyan mondta. 
— Igen, mert ha csak egyszerűen elmondj a. 
— Az egészen más lenne. 
— De a mód ahogyan ezt mondta. A mód. Egyébként én nem kifogásol-
nám. Sőt elvtársi bírálatnak is lehetne tekinteni. 
— De a dolgok mikéntje .. . 

Az ahogyan mondta. 
— Mert ha csak szépen .. . 
— Senkinek sem lenne semmi kifogása. Én vagyok az els ő  aki kezet 
rázok azzal, aki engem őszintén megbírál. 
— De ezt természetesen nem lehet megengedni. 
— Mint a múltkor a Szvatopluk! Ő  is ha szépen elmondja, nem szóltunk 
volna semmit. 
— De ahogyan ezt mondta! Még külön napirendi pontot akart. 
— Tiszta egzibicionizmus. 
— Mert nekem nem lett volna semmi kifogásom  ha...  
— De a mód .. . 140 



... A GICCS ESETÉBEN AZ ÁLM ŰVÉSZET EGY KÜLÖNÖS 
ÉS SPECIÁLIS FAJTÁJÁRÓL VAN SZÓ, MELYET NEM LE-
HET ÖSSZEVETNI SEMMIFÉLE FÉRCM ŰVEL. A FÉRCMŰ  
A TEHETSÉGTELENSÉG ÉS HAMIS ESZTÉTIKAI MÉRTÉ-
KEK ÉS ELKÉPZELÉSEK EREDMÉNYE. A GICCS NAGYON 
IS REÁLIS, AZ ESZTÉTIKUMOT KIFORGATÓ ESZTÉTIKAI 
MÉRLEGELÉS EREDMÉNYE. ALAPJA AZ A PSZICHOLÓ-
GIA, AMELY A LEGSZÉLESEBB OLVASÓKÖZÖNSÉGRE TÁ-
MASZKODIK, MÍG A FÉRCMŰ  VAGY A MEGRENDELŐ  
ÍZLÉSÉHEZ VAGY PEDIG EGY RENDKÍVÜL SZŰK RÉTEG 
VALÓDI VAGY VÉLT, DE ARISZTOKRATIKUS ÍZLÉSÉHEZ 
IGAZODIK. A FÉRCMŰ  ÁLTALÁBAN TEHÁT ANTIDE-
MOKRATIKUS, A GICCS VISZONT DEMOKRATIKUS. EZ 
AZ A VONÁSA, AMELY A SZENNYIRODALOMMAL ÖSZ-
SZEKÖTI. PERSZE NEM SZABAD ELFELEJTENI, HOGY  ITT  
A DEMOKRATIZMUSNAK NAGYON IS IDÉZŐJELES ÉR-
TELMÉRŐL VAN SZÓ. 

hermann istván 

141 



Egy barátom szokta mondogatni, Isogy a natu-
ralista regény ma már éppolyan „giccs", mint 
hajdan az Ohnet érzelmes történetei voltak. A 
képzőművészetben már régóta giccs a natura-
lizmus, s még a Вnstien Lépage Zola- t' modorát 
is ma már mindenki vieux jeu-nek érezné. De 
kétségtelen, hogy a közönség még mindig köny-
nyebben tudja elfogadn? és megérteni a natu-
ralista ábrázolás megszokott konvencióját, mint 
az újabb festészeti modorokat s éppily jól el-
fogadja és megérti m и r az irodalmi naturaliz-
mus szemléletét is, amely különben kit ű nően 

tud témб iban az átlagos közönség mindennvpos 
fogalomköréhez alkalmazkodni. Hozzájárulnak 
ehhez m szexuáks merészségek és politikai bal-
oldaliság, amelyekkel a naturalista író, meg-
tartva a könny ű  klisé és népszerű  metódus el ő -
nyeit, olcsón tudja egyszersmind a modernség 
és forradalmis бg alibijét megszerezni. Ha giccs-
nek azt nevezzük, ami könnyen el őállítható ćs 
nlcsó sikert ígér, ekkor ma a?ncs a naturalista 
regénynél biztosabb giccs az irodalomban. 

Bab its Mihály 
(Naturalizmus és giccs) 

csőnyi 
erzsébet 

a 
mese 
es 
a 
giccs 

Hermann István A giccs cím ű  rendkívül hasznos könyvének el őszavában 
megállapítja: „A népkultúra és a giccs között feszül az ellentmondás nem 
pedig az elit kultúra és a népkultúra között." 
Többnyire elfogadott álláspont, hogy a giccs történelmi jelenség, amely a 
polgári társadalom kibontakozásával párhuzamosan ütötte föl a fejét a 
tömegkultúrában, s a társadalmi fejl ődés bizonyos fokán el fog t ű nni. 
Ezek szerint a giccs á feudalizmusban nem létezett, mert nem szembesült 
egy óriási szakadék két oldalán a fejletlen „népkultúra" a rohamosan fel-
lendülő  „elit kultúrával". A virágkorát él ő  népköltészet mint „népkultúra" 
bizonyos irodalmi hatásokat érzékelt és magába olvasztott, mindenféle 
szellemi-lelki megrázkódtatás nélkül. A népköltészeti alkotásban föl sem 
merül az igény, hogy irodalmi m űvekkel vegye föl a versenyt, megmarad 
önkörében; továbbra is harmonikus szigorúságban együtt él a közösség-
gel. Hermann István Walther Killyt értelmezve írja, hogy a „ giccs olyan 
mese , amely valóságnak akar felt űnni ". A népmese hallgatói a „hol volt, 
hol nem volt" formulával minden mese elején határozottan irracionálissá 
nyilvánítják azt, s ennek a feltételezettségnek a szintjén bonyolódnak bele 
a mese kalandjaiba, annak törvényszer űségeit azonban mélyen magukban 
igaznak érzik. Ezenkívül a mese, akárcsak a giccs általában, kielégíti a 
közönség elvárásait; a boldog kifejlett, amit a hallgatóság nagyon is tu-
datosan várt, a legtöbb mese végén bekövetkezik. 
A másik probléma pedig az, hogy az igazi m űvészet lényege Hermann 
István szerint az olyan katarzis, amely megsemmisíti az ember félelam-
és részvétérzését, nyugtalanít, felkavar és az élet megváltoztatására ösz-
tönöz. A mese katarzisa viszont — a giccshez hasonlóan — „megnyugtat, 
felold és azonosít". 
A népmese mégsem giccs, még csak nem is giccses. Sajátos természete 
indokolja sajátos elbírálási módját. Mivel a népmese ízig-vérig közösségi 
termék, a közösség esztétikai és etikai normarendszere által meghatáro-
zott folklórm űvész alkotása, és a tovább variálódás is közösségivé teszi, 
így annak életérzését, az általánosan elfogadottat, egy összetartó/megtartó 
szellemi közösség védelemérzetét adja. 
Az emberi közösség életérzése végs ő  soron szükségszer űen optimista, a 
negatív és pozitív harcából a közösség csak a pozitív kicsengés ű  vég-
eredményt fogadhatja el, mert az általa kinyilatkoztatott, mintegy szente-
sített tanulság, életbölcsesség pesszimista volta az önmegsemmisítéssel 
lenne azonos. Különösen abban a nyilvánvalóan lesújtó létformában, mely-
ben a népmese egzisztált. 
Létkérdés tehát a mese megnyugtató, feloldó katarzisa, óriási hazugság, 
ami mégis igazsággá válik, amikor hit formájában újra és újra megfogal-
mazódik. 142 



danyi magdolna 

a 
szellemi 
„nő i háremekrő l" 

1976 — a nők éve. Nem tudom, mennyiben 
érezték ezt meg az elmaradott világrészek tíz-
tizenöt gyermekes családanyái, vagy azok az 
afrikai, ázsiai, dél-amerikai asszonyok, kiknek 
bár megengedi a törvény, hogy munkát vállal-
janak, az abbéli döntést, hogy kimerészkedhet-
nek-e a patriarchális t űzhely „melege" mell ő l, 
mégis férjemuramék belátására kell bízniuk. 
Biztosan nem elég helyzetük megváltoztatásá-
hoz a nemzetközi n őév mégannyi manifesztu-
ma, reformkísérlete sem, de miattuk, s a hoz-
zánk id őben-térségben egészen közeli világok 
pislákoló „patriarchális t űzhelyei" miatt — a 
deklamációkat is vállalnunk kell. Sohasem len-
ne azonban szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a nőkérdés sehol sem oldható meg akkor, 
ha azt a konkrét társadalmi-gazdasági helyzet-
tő l elszigetelve tárgyaljuk, a n őt mint olyat 
kasztszer űen tételezve. Keveset tudok azokról a 
reformakciókról, melyeket különböz ő  világré-
szek legkülönbözőbb berendezés ű  társadalmai-
ban ez évben javasoltak, javasolnak a n ő  mint 
társadalmi ember érdekében, — mégis hiszek 
bennük, s ezért hiszek a n ők évének magasabb 
értelmében is. Nem hiszek azonban a látvá-
nyos manifesztumokban, ha bennük az évezre-
des kasztszellem leghalványabb nyoma is fel-
lelhető , —rendezzék bár azokat harcos-femi-
nista nővéreink, avagy udvarias-jólnevelt férfi-
testvéreink. Megalázóak ezek a rendezvények, 
mert — akarva/akaratlanul — kiskorúsítják a 
nőt, a „n ő i különösséget" írva akcióik zászlóira, 
végső  fokon a n ő i nem társadalmi-szellemi ala-
csonyabbrend űségének, másságának a mítoszá-
ra apellálnak. 

És önmagunkról, öntudatunkról kiállított „sze-
génységi bizonyítványok" ezért mindama femi-
nista kísérletek, melyek úgy lázadnak/lázítanak 
a férfivilág ellen, hogy egyszer űen felcserélik a 
szerepeket. Nem forradalmi gondolkozás ez, 
hanem kispolgári anarchizmus; az ösztönlét ön-
tudatlanságának hivalkodó nyomorúsága! 

Napisajtónkban olvastam, hogy New Yorkban 
megnyílt a n ő i olvasók részére egy „n ő i könyv-
tár", benne csupa olyan könyvek, miket n ő írók 
írtak, férfiírók csak abban az esetben léphetik 
át e szellemi „n ő i hárem" küszöbét, ha regé-
nyük-versük-drámájuk h őse minden kétséget ki-
záróan: n ő . A Bovaryné, gondolom, ott van va-
lamelyik könyvespolcon, hiába mondta kritiku-
sainak szegény Flaubert, hogy „A Bovaryné az 
én vagyok"; Shakespeare szonettjei viszont, a 
világirodalom legszebb szerelmes versével, a 
75. szonettel egyetemben, sajnos, bizonyára kí-
vülrekedtek, köszönve sorsukat az irodalomfilo-
lógia — ha egy kis eszünk is van — megátko-
zandó alaposságának! — élcel ődhetnénk, az 
amerikai, a nyugati világ újabb, megmosolyog-
tató furcsaságként könyvelve el az eseményt, ha 
ugyan „furcsaságoktól" a mi szocialista n őévünk 
mentesült volna. Könyvtárat ugyan nem alapítot-
tunk, szerényebb eszközökkel rendelkezvén 
megelégszünk n ő költők antológiájával, nő írók 
irodalmi estjeinek szervezésével. A lelkünk raj-
ta — ha elfogadjuk!, az a különös-titokzatos, 
angyali-hófehér, boszorkányos-csalafinta lel-
kecskénk, ha még örülünk is! A n ő i tenisz, a 
nő i sakk s a nő i futball után, íme, verifikáljuk a 
nő i irodalmat is. Társadalmunk s férfiírókolle- 143 



gáink jóindulatán nem múlik — tapsikolhatunk 
magunknak, míg szende-estélyiruhásan átvesz-
szük „nő i versünk" elszavalása után a megér-
demelt és kötelez ően kijáró virágcsokrot. írók-
nak tartjuk magunkat, tehát: értelmiségieknek, 
s leállunk alkudozni például arról, miért olyan 
ritkák a tipikus, értsd: örök női témák a nő írók 
verseiben. Vajon miért szól oly kevés mai vers 
a házaséletrő l, ez oly izgalmas és összetett lét-
formáról?" — tette fel kissé szemrehányóan és 
igen patetikusan a kérdést egy n ő i irodalmi est 
férfiszervez ője, nyilvánvalóvá téve abbéli ne-
mes igyekezetét, hogy aszóban forgó est minél 
hívebben, minél sokoldalúbban tükrözze n ő köl-
tő ink „tipikusörök" lelkivilágát. S n ő költő ink 
efölött értelmiségi létükhöz nem kevésbé méltó 
lelkiismeretességgel töprengtek el, mint kés őbb 
afölött, hogy kisestélyiben avagy nagyestélyiben 
lépjenek-e fel („Nadrágban mégsem kellene", 
ezt azonnal kimondtuk. . .). 

Ha elfogadjuk, esetleg magunk is szorgalmaz-
zuk e szellemi rezervátumokat, „nőköltők anto-
lógiát vászon_ és félvászon kötésben", hol nyil-
vánvalóan csupán egyetlen biztos „esztétikai" 
mérce alkalmazható, tudniillik: a n ő iségünk, ak-
kor a fönti „szellemi hormonvizsgálatra" hason-
lító kérdés ellen nem tiltakozhatunk. Hisz m űvé-
szetrő l lévén szó, valamilyen kritériumokat el 
kell fogadnunk nekünk is, mégha százszor n ő k 
vagyunk is, minden megbocsájtást, elnézést év-
ezredek óta könnyedén elbírók! 

A valószín űbb mégis az, hogy nincsen „n ő i iro-
dalom”, mint ahogy nincsen „férfiirodalom" 
sem. Irodalom van, jó is, rossz is; mint mindig 
és mindenütt: az egészen középszer ű  munkák 
áradatában néhány kimagasló érték. A modern 
szerb pszichológiai realizmusban, mondjuk, Bo-
ra Stankovi ć  és Isidora Sekuli ć  m űvészete. 

S ha mégoly anakronisztikus is örömünk, ám 
írástudatlan vagy „kisasszony m űveltség ű " 
nagyanyáinkra gondolva örülni tudunk, örülnünk 
kell is, például, az egységes iskolarendszernek, 
a koedukciós osztályok, a lányneveldék let ű -
nésének, s annyi sok minden másnak, minek 
hiánya vagy megléte nagyanyáink, anyáink éle-
tét „tipikus n ő i sorssá" nyomorította, akkor —
minél átgondoltabb ez örömünk, annál éleseb-
ben kellene tudnunk fellépni az évezredes 
kasztszellem ez ittragadt, mindegyre visszatér ő , 
megújuló formái ellen. 

Ez akciók egyik napnál világosabban kitetsz ő  
tanulsága nem más, mint hogy öntudatunkkal 
még mindig bajok vannak; a mi öntudatunkkal 
is, kiknek „kenyerünk" az öntudat magára éb-
resztése, — igazán nem szabadna hát „n ő ie-
sen" érzékenykednünk, ha olyik mai Gyulai Pál 
itt-ott íróságunknak is sebezhet ő  pontjaira akad-
na. 

144 



beretka 
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műfajmeghatározó 
szerepe 

avagy 
mi az, amivel a b űnügyi regény magához 
láncolja olvasбit? 

Lehet, hogy kissé önkényesnek t űnik az írásom 
alcímében megfogalmazott állítás, azonban nyil-
ván van benne némi igazság, annál is inkább, 
mert — mint az UNESCO közzétette — néhány 
évvel ezel őtt még Georges Simenon vezetett a 
világ legyakrabban fordított íróinak listáján. A 
fogyasztói társadalom eme —látszatra veszély-
telen — „betegsége" ellen nyilván nem sokat 
tehet ez az írás. Nem is azzal a szándékkal ké-
szül, sokkal inkább azért, hogy egy találomra 
kiválasztott b ű nügyi regény, Georges Simenon 
A titokzatos lány c , munkáját elemezve rámutat-
hassak arra, melyek is azok a tényez ők, me-
lyek a krimit annyira szilárd alapokra helyeztek 
a legszélesebb olvasóközönség köreiben, me-
lyek is azok a tényez ők, amelyek ennek alapján 
— és nem utolsósorban meghatározó jellegük 
folytán — m ű fajteremtő  erővel rendelkeznek. 
Stanko Lazi ć  zágrábi irodalomtudós összefog-
laló jelleg ű  — és tisztán regényelméleti szem-
pontból is jelentős — munkája, a Poetika kri-
minalističkog romana (Liber, Zágráb, 1973.) 
megtalálta a választ a fenti kérdésekre, ugyan-
akkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a b ű n-
ügyi regény és a regény egyéb fajtái között lé-
nyeges eltérés van, méghozzá fabulatív-kompo-
zícóis szinten, a krimi kompozíciós alapsémája 
tudniillik lényegesen különbözik a regény álta-
lános szerkezeti sémájától. E különbség létre-
jöttében nyilvánvalóan az illet ő  regénytípus (a 
krimi) strukturáló elveinek van dönt ő  szerepe. 
E strukturáló elveknek van alárendelve a krimi 
sajátos szerkesztési formája, melynek — mint 
látni fogjuk — dönt ő  szerep jut abban, hogy a 
m ű faj megszerezhette, s mindmáig sikeresen 
védi pozícióit a köztudatban. 
Lasi ć  lineáris-visszaható narrációnak nevezi ezt 
a szerkesztési elvet, és a sémáját így ábrázolja: 
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Az egésznek a lényege abban van, hogy a vi-
lágosan adott regénykezdetre a szintén adott 
befejezés sajátosan visszahat, magyarán a befe-
jezés feleletet ad a kezdetre. 
Hogy egy ilyen szerkesztési váz követelményei-
nek eleget tegyen, a b űnügyi regény írójának 
az anyag egy sajátos, s a regénytípusra szintén 
Oly jellemző  formájával, a rejtéllyel kell operál-
nia. 
Egyszóval a detektívregény alapjában a rejté-
ly(ek) van(nak). E tényb ő l logikusan következik 
a lineáris-visszaható narráció, mert a kett ő  kö-
zött ok-okozati összefüggés feltételezhető . Ekét 
típussajátság okozata lesz maga a b űnügyi re-
gény is. 



	( NYOMOZÁs 

kiléte 

~--- Julius van Cram 

egyénisége 
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múltja 
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GYILKOSOK 

gyilkosság 

`LELEPLEZÉSI 

Jeanine Armenieu— — — —  

A továbbiakban megpróbáljuk bemutatni e két 
típussajátság érvényre jutását a már említett Si-
menon-regény példáján. A regény szerkezete 
két alapvet ő  kérdésre épül: 1. a piaci de Vin-
timelle-i holttest kérdésköre; 2. a gyilkosság 
kérdésköre. Nevezzük ezeket primáris rejtélyek-
nek, a köréjük csoportosuló anyaggal együtt pe-
dig szerkezeti tömbnek. Megfigyelhetjük hogy 
e primáris rejtélyek kibogozása során a felügye-
lő  és vele együtt az olvasó is újabb rejtélyek 
egész sorával találja magát szemben. 
Ilyenek az áldozat kiléte, egyénisége, múltja, 
hozzá kapcsolódóan Julius van Cram kiléte, va-
lamint Jeanine Armenieu személye, a másik 
szerkezeti tömbhöz kapcsolódóan pedig a gyil-
kosság összes körülményei, valamint a gyilkos-
ság és a már felsorolt tényez ők összefüggése, 
melyet a nyomozás derít ki, s amely a leleple-
zésben nyeri el koronáját. E — nevezzük úgy 
— szekundáris rejtélyek közötti sajátos össze-
függést az alábbi ábra szemlélteti: 

A fentiekbő l világosan kit űnik, hogy a gyilkos-
ság ténye Julius van Crammal (aki, mint ké-
sőbb kiderül, az áldozat, Louise Laboine apja), 
s ennek kapcsán a lány kilétével van összefüg-
gésben, ugyanakkor jól látszik az is, hogy a le-
leplezés ténye els ősorban a lány egyéniségével 
van összefüggésben (Maigret logikai bravúrja), s 
ennek szolgálatában áll a nagyon is releváns 
Jeanine Armenieu-vonal. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a detektívregény írója, 
épp e rejtélyláncolatból következ ően több szek-
vencia-szálon vezeti a kompozíciót. 

a lány (Louise Laboine) - 
Jeanine Armenieu 
Julius van Cram 

1. gyilkosok 
	

II. kompozíč iós tömb, 

Mindegyik szekvencia — Lasi ć  terminus tech-
nicusával élve — jó néhány funkcióból tev ődik 
össze. Ezeket most, a szekvenciák összefüggé-
seinek vizsgálatára összpontosítva a figyelmet 
— elhanyagolhatjuk. A szekvenciák sajátos ösz-
szefüggései adják a lineáris-visszaható narrá-
ció leglényegesebb összetev ő it. Az alábbi ábra 
ezeket próbálja felvázolni. Figyeljük meg rajta, 
hogyan függ össze egy-egy rejtély megoldása a 
különböző  szekvencia-szálakkal, illetve a szek-
venciaszálak középpontjában lev ő  egyénekkel, 
valamint azt is, mennyire érvényesül a lineáris-
visszaható narráс ió kompozíciós elve, magya-
rán hogyan válaszol egy-egy szekvencia-elem 
az őt megelőző  rejtélyelemekre, s azt is, hogy a 

mozaikszerűen megoldódó mellékes tényező k 
hogyan hatnak ki az egész kompozíciót zárttá 
tevő  Bűntény—nyomozás—leleplezés vonalhoz. 
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-- ~ kapcsolódó adatok 

	  a szekundáris rejtélyekhez kapcsolódó .  
	 adatok 

~ )  a leleplezés vonala — A LINEÁRIS NARRACI6 

Nyilvánvaló, hogy az els ő  kompozíciós tömb 
lezárásával a nyomozás során felmerült másod-
lagos rejtélyek sorra megoldódtak. Jeanine Ar-
menieu kapcsán fény derült a második fejezet-
ben felmerült estélyiruha-problémára, ugyanak-
kor fokozatosan arra is, hol járt az áldozat köz-
vetlenül a halálát megel őzően. Sőt Maigret, Jea-
nine Armenieu kapcsán kideríti a lány múltjá-
nak azt a szakaszát is, amely Párizshoz köt ő-
dik. Itt merül fel egy újabb kérdés is — immár 
azért, hogy a meglev ő  adatokat kib ővítse —, 
hogy kik a lány szülei. Az anya személye az 
ügy szempontjából kevésbé fontos, sokkal lé-
nyegesebb a rejtélyes nemzetközi szélhámos-
apa, Julius van Cram kiléte. 
Simenon a 6. fejezet végén „dobja be" Cramot. 
Egész lényére csak egyetlen el őjelzés (a lány 
táskájában talált fénykép) utal. S íme a b űnügyi 
regény újabb bevált fogása: egy látszólag tel-
jesen mellékes személy egyszerre a középpont-
ba kerül. Vele együtt fény derül a lány múltjá-
nak még üres pontjaira, ugyanakkor a b űntényt 
közvetve kiváltó rejtélyes levélre is. A további 
kiderítenivaló már rutinmunka egy Maigret-ka-
liberű  detektívnek. 
A most következő  második kompozíciós tömb 
(utolsó két fejezet) a lineáris-visszaható narráció 

1. kompozíciós tömb 

A VISSZAHATÓ 
NARRACI6 
ELEMEI 
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elvének koronája: sajátos módon válaszol az 
alapkérdésre, azaz a tulajdonképpeni primáris 
rejtélyre. Azzal együtt viszont sajátos módon te-
szi zárttá a szerkezetet, mert egyszerre minden 
rejtélynek megvan a magyarázata, minden oko-
zatnak megvan az oka. Ekkor bontakozik ki tu-
lajdonképpen a narráció lin еaritása is, hogy 
azonnal zárttá váljon az egyid őben kiteljesed ő  
visszaható meseszövés által. 

Sajátosan dialektikus építkezés tehát ez: ellen-
tétek egysége, tagadások tagadása által válik 
meghatározottá: nem mindennapian feszessé és 
szilárddá, s kelti a rend annyira áhított érzését 
az olvasóban. 

Két tényez ő : a rejtély mint alapvet ő  strukturális 
„kényszerít őerő " és az ebb ő l következő  kompo-
zíciós elv, a lineáris-visszaható narráció tehát 
m űfajmeghatározó jelleggel bír, már azért is, 
mert a szokványos értelemben vett krimi lehet ő -
ségei jórészt ki is merülnek itt. Kimerülnek 
azért, mert a b űnügyi regények jobbára csak a 
kompozíció szintjén tudnak valamit nyújtani. 
Hogy mennyire csak a kompozíción alapszik a 
b űnügyi regény hatása, bizonyítható azáltal, 
hogy felbontva a lineáris-visszaható narráció 
sémáját, megtagadva a rejtélyt mint alapelemet, 
a regénybeli temporalitást pedig a szüzsé-
anyag természetes temporalitásával fölváltva, a 
b ű nügyi regény nem képes semmilyen hatás ki-
váltására még akkor sem, ha az akcióregények 
ún. lineáris narrácíójának vázára építjük. 

Természetesen ez esetben funkciójukat vesztik 
a b ű nügyi regényben annyira releváns enigma-
elemek, s ezzel maga a m ű faj is. 

A lineáris-visszaható narráció tehát a rejtéllyel 
mint alapelemmel egyetemben nyilvánvalóan 
m űfajmeghatározó tényez ők. Amellett a rejtély 
—megoldódás—feloldódás reláció befogadáslé-
lektani szempontból sem elhanyagolható, külö-
nösen akkor, ha választ akarunk adni az alcím-
ben megfogalmazott kérdésre. 

Az elemzésünk tárgyául választott regényben 
egyik tényező  sincs sem jobban, sem kevésbé 
kidomborítva, mint a m űfaj egyéb darabjaiban. 
Jóllehet nem tudatosan keresett tipikus példa, 
az elemzés tanulsága szerint maga is a típus-
hoz tartozik, így viszonylag egyértelm űen ki le-
het benne mutatni az elemzett típussajátságo-
kat, mint ahogy ezt meg lehetne tenni szinte 
mindegyik rokondarab példáján. 

Lasi ć  már említett könyvében mintegy száz kri-
mit elemzett, s egykönnyen kimutatta a m űfaj 
szinte minden rétegének sablonszer ű ségét. Je-
len írásunk e sablonszer ű ségek egyikét ragadta 
ki, s próbálta konkrét példán bemutatni más-
részt pedig a konkrét m űvön belüli rokon össze-

függésekre felhívni a figyelmet. Mert annak el-
lenére, hogy a b űnügyi regény rendkívüli mó-
don támaszkodik a már bevált sémákhoz és 
sablonokhoz, minduntalan megpróbál külön Vi-
lágot is teremteni. Ebbéli igyekezetében azon-
ban szokatlanul köt ődik azokhoz, s csak nagyon 
kis távolságon tud egy-egy konkrét m ű  egyedivé 
válni. S ennek is az említett két determináns az 
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A ponyvának, ahogy én látom, három ismerte-
tőjele van. Az első, amit Illyés is hangsúlyoz, az 
író törekvése, erőfeszítése. Nem a legnagyobb-
ra tör , nem harcolja meg mondatról mondatra, 
alakról alakra az író harcát a kifejezésért. El őre 
lazít az instrumentumán, mert érzi, hogy a köny-
nyűt kereső  közönségnél könnyebb sikere lesz. 
Ebben különbözik a ponyva a fércm бtő l. A férc-
mű  írója, tehetségéhez mérten, küzd, er ő lködik, 
a sikertelen harc nyoma ott van a m űben, csak 
az eredmény torz, reménytelen. A ponyvam ű  
másik ismertetőjele, hogy nincs irodalmi értéke. 
Nagy íróknál is be-beáll a szándék lazulása —
Jókai, Krúdy mennyit packáztak a múzsákkal 
—, de a tehetségük, a reflexeik megmentik őket. 
A ponyvaműnek azonban nincs irodalmi fényes-
sége, feszessége. A harmadik kritérium az ol-
vasóban van . Ismerjük azt a mozdulatot , amely-
lyel utasok egy-egy pengős regényt a pályaud-
varon megvesznek . Öt vagy tíz órát bumlizok, 
azalatt nem gyötröm komoly dologgal az agyam, 
megveszem, otthagyom a vonatban ezt. Tudjuk, 
hogy művelt, komoly emberek is rákapnak a de-
tektívregényre mint élvezeti szerre. Egy állam-
férfiról hallottam, hogy kofferszám hozatta a mú-
zeumi könyvtárból a detektívregényt. Az ilyen 
olvasó állapota olvasás közben lényegesen kü-
lönbözik a komoly olvasóétól. Nem az élet nagy 
igazságait keresi az íróval együtt, hanem az ide-
geit akarja elfoglalni . Vagyis a ponyva olyan 
írásm ű , amelyben az irodalmi küzdelmet eleve 
föladó író irodalmilag értéktelen formában ala-
csonyabb olvasói hajlamokat elégít ki. 

Németh László ( Mi a ponyva?) 
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Az újságírás szűkeb+b területe, a sportújságírá's tömegkommunikációs irodalmunk 
azon réglбј át képezi, amely iegín гkádb ki van téve nye] іvészeknk és nyelvművel'őink 
legtdbbször jogos, valamint „nyelvészkedő  a ( еdvelőknk" 1еgtölbbször jogtalan tá-
madásainak Magyarországon és nálunk egyaránt. Ezúttal azonban az egzakt nyelvé-
szeti vizsgálódást mellőzve, figyeljük meg •a sportújságírást más szemszögb ől, a 
közheyesség szemszögéből, mely snegannyi érdekes prdbl'émát rejteget magában; 
ezen belül is ;a labdarúgás, nyelvi közhelyeire szorítkozva. 

A labdarúgó mérkőzés sztereotip szituációk egymásutánja, melynek sztereotip jel-
legét •az alapvető  helyzetek nagyszánú ismétlđdése Ikölcsönzi, annak e41'enére, hogy 
egy helyzeten belül a variációk különfélék lehetnek (kínönben ez az, amii lanka-
datlaavul fenn tudja tartami a јб  mérkđzés varázsát). Például az, hogy a széls ő  lát-
ványos bicikli-csellel húzott el a jobbszélen, vagy egyszerűen lefutotta ellenfelét 
(mindkettő  lehet egyaránt látványos), annak a bizonyítéka, hogy játékosunk több 
lehetőség között választihatott (az eml őtett kettđn kívül az adott esetben Pétezik még 
legalább 'két tucat), mely lehetđség a döntést 'követve, sajátos módon realizálódott, 
azonban a sztereotip séma szerint pl.:  X.  elhayzott a jobbszélen'(elliúzott: az elfutott 
„keltőibb" korrelatív párja). Egy jellegzetes ízelít ő  példa ez a merev sztereotip for-
mula megszokottit alkalmazására. A sportcikkek születésének m űhelytitka a követ-
kezđ : a cikik írója telefonról, vagy teleхrđl — az utálbbi esetben araég ketségbeej-
tđbb a helyzet — „felveszi a jelentést", •ami annyit 'jelent, hagy a már megnyesett 
és sztereotip formákba gyömöszölt mérk đzésképet rögzíti, majd idejéhez, türelmé-
hez, stílusához és іképzelđerejéhez mérten „kipofozza", amint azt a gyakorlat mu-
tatja, né!g jdbba.n megnyesi, és még sztereotipebb formákba gyömöszölk, mert a je-
lentésadó végtére .is nem újságíró, aki képes lenne a triviális formulákat ilyen 
elemi tehetséggel, frappánsan az olvasó eM tárni, így válik alanyunk ballasztot 
tenanelőиé, a fantáziaszegény, kopott, renyhe formulák és receptek ömleszt őjévé. 
Ez különösen akkor jut kifejezésre, amikor szegényes jelentésb ől kel „valamit 
csinálni", Ilyenkor a cikket szülő  igazán nem tud sokat azokr ől az említett saját-
ságokról (nem tudhat többet a mérk đzésről, mint amennyi ínformáciában része-
sült), tehát krivetakezik a sallang, az ezerszer bevált iközhelysz•er ű  töltelékelemek 
sorakoztatása, melyek valószínűleg eredetien hangozták valamiikor, azonban a túl-
zott használat lekoptatta hamgulath вΡrd'ozó funkciójukat, ízességüket, esetleges hu-
morukat, a bárgyú, mindig kéznél levő  klisék szintjére alacsonyítva őket. Ilyen-
kor röpdösnek a labdák zsinóron húa, mintha szemük Lenne, a leggyatrább lövés 
is bomba (ez a jobbik eset, mert olvastunk már egy-egy szerencsétlen kapus köté-
nyét kilyukasztó projektil-r đl is), s rendszerint Ilyenkor meriil •fel a legyeket hajku-
rászó cerberus képzete, mely a szöveg redundanciáját és inadekvát, torz valóság-
fedezését a végs őkig felnöveli. 

Nem mindig születnek a cikkek telefon- vagy tele кjelentés nyomt őn. Az újságíró 
kimegy a mérkőzésre, végigélvezi vagy szenved!, s mire kezébe veszi a tollat, a 
látottak nagy részét már klisékbe gyömöszölte, araég csak pám gondolattal kell meg-
küzdenie, melyeket tetszés szerint ki is hagyhat, s kész az írás, melynek banalktása 
előtt a lel etorвk 2s tehetetlenül állnak —így kerül az végül az alvas б  elé. tme, egy 
ilyen sztereotip formulákra épül ő  klisésorozat: 

„ ... a mezđnybe kidobott labda a remek karmesternek bizonyuló K.-hoz került, 
aki nem sokat tétovázott, hanem súlypontot váltva, 'tűzire küldte B.-.t, aki széilvész-
gyorsan száguldott el a partvonal mentén, s kapu elé ívelte a labdát, mely a meg-
dermedt véd ők feje felett elsuhanva, majdnem meglepte ,a rosszul helyezked ő  ka-
pust, aki csak végsđ  erőfeszítéssel, nagy üggyel-bájjal tudott szögletre menteni." 
Már a mérkőzés folyamán működésbe lép  •tudat alatt a szelektív mechanizmus — a 
hasznosság és felhasználhatóság elve —, mely szükségképpen emel ici bizonyos 
momentumokat (tekintettel kell lenni a cikik terjedeln•ének fels đ  határaira), majd 
ezeket ,a motívumokat normálja, szabványozza, és sokszor sajnos nagyon szubjek-
tíven, anakronisztikusan színezi .ki (egy elbotló játékost fejbe találó labda gyönyör ű  
csukafejes, és fordítva, amennyiben nil is közhelyszerfien humorizálnánk). „A ce1lra 
redukálás a mindennapi tudat szükségszerű  munkamódszere ..." (Hernádi Mkklós) 
— s ezzel a dolgokat nem teljességükben megragadó elvvel l еhetđségeihez mérten 
él a sportújságíró  is.  A játék 'képe tetszés szerint alakítható ici papíron a szelek-
táló, norma иizáló masinéria seg Đtségével, és a megfelelő  nagyságú, színezetű  és for-
májú klisék felhasználásával, melyek erőszakot követnek el a meglevő  Iвfaхnáció-
kan, a legl,azá(b •értelemben vett valóságon, történhet ez fokról' fokra, tapintato-
san, amennyire a sportcikk terjedelme еngedélyezi, ez azonban az esetek elenyé-
szđen kis száma, legtöbbnyire az ellenkez đje tapasztalható. 

Az újságíró rendszerint az immár konvencionális jelentés ű, képzetkörű, hangulatú, 
nyelvünk szellemének többé-kevésbé megfelel đ  spoгtkifejezések szinonimái közül 
a jobban hangzót, a felfokozottabbat használja fel sablonszer űen, nillköaben fittyet 
hány .a kifejezések árnyalatbeli különböz őségére, ezáltal váltoг4tatva• •a pályán le-
zajlott torz képévé a leírtakat. Így szaporodnak a sportnyelv sablonjai — az eredeti 
kifejezések megmásításával, egyoldalú használatával és leredukálásával —, melyek 
kirívóan közhelyszerűvé, a ,sztereotípiák gépies ismétl ődésévé, az elcsépelt frázks•dk 
ismétlбdđ  jellegű  reprodukálásává, a szabványozott nyelvi fordulatok rutinszer ű  
alkаhnazásává süllyesztik a sportújságírást, melynek közhelyei a valóságanyag 
elferdítésével keletkeznek, téves gondolatmenetükkel az inadekvát tükrözés eszkö-
zeivé válnak, mkközben a nyelvhasználat szabályai fellazulnak, öncélúsadnak, csök- 148 



ken a !beszéd (írás) szervezettsége, felduzzad a redundancia, a fogalmak önkényessé 
válnak, színre l,ép a 'bombaszti'kum stb. 

A sportújságírás gyermekkari kifejezései, neologizmusai közül sok ,;egyszeri a1-
vasa'bú" manadt — ezek a m űfaj „hapax legomenon-jai", míg mások általánosan 
elfogadottá váltak, a sportfrazeológia gazdagító elemei közé kerültek. Olyan által'á-
nosan elfogadott metafornszttikus szóképeknek, mint a csuka- és a felh őfejes, vala-
mikor megvolt a jól elhatárolt jelentésük. A csukafejesr ől már esett szó: ol~аn 
fejest jelöl, amikor a játékos a vízb ől kibukkanó csuka módjára bólint rá a lab-
dára. Ёгdеkеѕ  asszociációja j  jó hangzása örökzölddé avatta, olyannyira, hogy ma 
már majdnem minden fejest csukafejesnek tltulálnak, még akkor is, ha a játékos 
egyszerűen csak előrevetődötјt a labda irányában A felhőfejessel is hasonló a hely-
zet: eredetileg a felh őrúgásból származik, rely a jócskán céltévesztett, magasan 
a kapu fölé küldött ibиést jelentette, melyet aztán a rosszul irányított fejeslövések 
megnevezésére is használni .kezdtek, közprédává vállt, vértelmét er őszakkal ki zéle-
sítették, s ma már olyanokat is olvashatunk, hogy X. félh őfejesі  néhány centivel 
süvített ,el a szemöldökfa felett — ennek ,nyilvánvalóan se füle, se farka. Vegyünk 
egy példát arra vonatkozóan, hogy miként szorítja 'ki az er ősebb töltésű  fogalom 
a gyіngébbet, szemet szúró sablonná alakulással! Felvágás •és buktatás ,nyomán (ha 
nincs szó bundáról), a játékvezető  egyaránt szabadrúgást ítél', közöttük azonban 
nagy a különbség — ezt legjobban a földre huppant labdarúgó tudja —: a felvágott 
játékos jóval távolabbra repül, s csak imitt-amott 'szedi össze magát, míg a bak-
tatott nyilvánvalóan nem esik akkorát. Tudjuk, hogy eldurvult a labd агti gás, azon-
ban nehezen hihet ő  el, hogy a felvágás és a buktatás aránya ilyen anértékben meg-
változott volna az előző  javára, mint ahogyan art sportsajtónkban észlelhetjük. 
A kövефkező  problémát egy, a kapufa mellett elröpül ő, elszálló, elsuhanó, elzúgó, 
elsüvítő  kapáslövés képezi, nem is annyira va kapáslövés sablonosítása miatt, in-
kább az utána következő  szinoníanák téves használatára vonatkozóan. A „stílusos-
ságra" törekvő  újságíró ,szívesebben használja a „költőibb" elsuhant, elzugott, elsü-
vített, mint a szerinte köznapi elszállt, elröpült kifejezéseket, melyek nem felelnek 
meg szája ízének. Következik az ebb ől eredő  valótlanság: X. kapáslövése néhány 
méterre süvített (suhant vagy zúgott) e1 a kapufa mellett. Világos, hogy a labda 
elsüvíthet, elsuhanhat, elzúgha;t a kapufa !tövében, 'közelében, azonban ',t őle néhány 
méterre már csak elszállhat vagy elröpülhet. Arra is akad példa, miként lesz két 
helyénvaló kifejezésből egy kevésbé szerencsés harmadik: kapu fölé emélte (a lab-
dát) +átemelte a játékoson =átemelte a kapun. Az átemelés a labda ismételteni 
birtokbavételét jelenti, tehát ügyes húzás, míg a kapun való átemelés és a foto-
riporterek közötti cselezgetés aligha lehet bármelyik labdarúgó célja, hacsak nem 
az egyén formabontó törekvésér ől  van  szó, minekután valószínűleg „sókáig fogja 
melegífteni a kispadot". 

A labdarúgás régebbi szabályai azt feltételezték, hogy két ved őjátékosnak kellett 
állnia a csatár előtt, hogy ne legyen lesen. Ilyen Ikörülmények között a csatárnak 
a védőterületre való betörése logikus volt. Iddközben a szabályok megváltoztak, de 
a sablon megmaradt, noha a büntet ővonal ,krétapora aligha fejthet ki •akkora ellen-
állásit, hogy a esatárnnak be kelljen törnie a tizenhatosba, ezért inkább csak át-
lépi azt. 

Tény és való, hogy a sportnyelv rászorul a  frisseséget hozó ú ј itásokra, azonban e 
téren kevesebb leleményesség tapasztalható, mint egyes sikerült találmány unos-
untalan ismételgetésében, akár fedi az a valáságot, akár pedig nem. Hagy egy já-
tékos például megsárgult, hathat egy ideig az íjdonság erejével, de ha minden já-
tékos, akinek a játékvezet ő  sárga lapot mutat fel, megsárgul, akkor .a kifejezés 
eicsёpeltté válúk. 

Növekedđben  van  a dilettáns újságíró-„irodalmárok” száma (nemcsak a sportújság-
írás szenved ebben), akik kényük-kedvük szerint idézgetnek, leginkább tévesen, 
szépirodalmi művekből, s egy-egy kedvenc kölcsönzött gondolaton beláthatatlan 
időkig lovagolnak. Shakespeare-rel lépten-nyomon találkozunk, Otelló, Ma ćbeth 
és Hamlet az elsőszámú kédvencek. Az élet •és a halál talánya felett elmereng ő  
Hamlet sóhaja („Lenni vagy nem lenni?") talajra talált a zöld gyepen is, és hány-
szor röppent már el a bentmaradásért küzd ő  csapat játékosainak ajkáról — az 
újságíró„dús” (inkább szegényes) képzeletének .jóvoltából. 

Az ordító címek is (az , ;ordító helyzetek" minitájára) általában az újságírás jól be-
vált közhelyei: 

szenzációs fordulatok, happy end-del 
• 
Hernádi Miklós A közhely természetrajza c. könyvére támaszkodva, melynek hója 
neon tér ki konkrétan a „sportirodalomra", a sportújságírást azon a ponton támad-
tuk, ahol bizonyíthatónak véltlik a közhely köv еtkező  aHeghatározását: a közhely 
„olyan sztereotip nyelvi forma, amelynek sztereotip volta feltűnő , ment nem tük-
rözi hűen a hátteréül szalgáló szituációt". 149 



KözT ~ely = sztereotip alkatelemek + inadekvát :tükrözés 

Tér бs ,id&zűke bizonyo5 mértékben a sportújságí,rás mentségéül szolgálhat ugyan, 
de nem lehetünik megelégedve azzal, amit a jelen pillanatban nyújt; amennyiiben 
a közhelyek rutinszerű  ismételgetése tudatos, annál éles еbb bírálatot érdeanel. Saj-
nos, nem sok jót !várhatunk a közeljöv ő+ben sem, mert a 'komformizálódás, a beol-
vadás vágya kitaposott utakra vezérli az újabb sportújságiró nemzedék zömét is. 
Jól állapítja meg Hernádi, hogy „a csoportnyomás a csoport optimális funkcioná-
lása érdekében az egyöntetűség irányában befolyásolja a csoporthoz tartozó 
egyént ... A csoport hangadóit követi ő  žs. Hajlamos lesz rá, hogy a csoport kom-
munikációs stíl'usát, kulcsfogalmait, jelszavait, balső  humorát átvegye, és maga is 
gyarapitsa ... Amint bizonyosnak érzž, hogy a csoport normáž követésre méltók, 
felfüggesztž gyanakvását, nem érzi szükségét, hogy id őről žd őre újraérčékelje a cso-
port stílusát, felhagy felülvžzsgálatával. Normált elképzelése alakul ki a csoportról, 
s viselkedése a csoportban ehhez iaz elképzeléshez igazodik." Egyébként a sport-
új.ságírás !közhelуeit elkerülni állandó koncentrációt igényel egy-egy cikk megírá-
sa köđben, ami sok esetben a lehetetlennel hataras. 

Ahogy az operett egész stábja, 
előállítási módja és zsargonja 
a konfekcióra vezethet ő  vissza, 
ugyanígy maguk a darabok is a 
konfekció-közönségre kacsin-
tottak mindig, ideális publiku-
mukat keresve. (...) Az operett 
onto[ógiáia azonos lenne a 
konfekcióéval. 	~. w. Adorno 
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fülöp gábor 

bájos 
sületlen- 
ségek 

A fűzfaköltészet m űvészetérő l 

Rögtön az elején tisztáznunk kell egy dolgot. A 
fűzfaköltészet nem azonos a rossz, az értékte-
len költészettel. Hiszen a rossz versekkel fog-
lalkozni sem érdemes —számukból kifolyólag 
rengeteg id őt takarít meg magának az ember, 
ha így tesz —, s úgy t űnik, nem is foglalkozik 
velük más a költ őn kívül, aki megírja és a szer-
kesztőn kívül, aki leközli ő ket. Fűzfaverseket ol-
vasva viszont — mi tagadás — bizonyos fajta 
katarzist érzünk, mely tragikomikus, akár ma-
guk ezek a versek. Bájos sületlenségekr ő l van 
itt szó, melyek a dilettantizmus pöszmötölése-
képpen jöttek létre. Szerző ik között az asztalos-
tól és a koporsókészít őtő l a nyugalmazott bank-
igazgatóig minden foglalkozású ember el őfor-
dul, akik felüdülést, nyújtózkodhatást lelnek a 
versírásban, s verseik publikálásában (az ilyen 
kötetek nagy része magánkiadás). 

Pöszmötöljünk el mi is néhány sor erejéig és 
érdekességként nézzünk bele egy két világhá-
ború közötti antológia szerz ő inek fényképpel el-
látott rövid f űzfa-életrajzába. 

Piros pozsgás, jó kedély ű  nénike — Вгandejszné 
Frey Melanie, aki „életében több mint négyezer 
verset írt". Talán csak az ugyanebben az anto-
lógiában szerepl ő  Ádám Éva vehetné fel vele 
termékenység dolgában a versenyt, aki „háború 
alatt, mint haditudósító, a fronton, t űzvonalban 
végzett értékes szolgálatot" és „irodalmi mun-
kái cca fool novella és megszámlálhatatlan 
vers". Vagy a kacifántos nev ű  és szigorú tekin-
tetű  kisgézsenyi és gerzsényi Gegus Dániel 
doktor, nyugalmazott rend ő rfőkapitány-helyet-
tes, aki, miután „magas szárnyalású verseit 
»Oszi ugaron « címmel adta ki", a Hatósági és 
társadalmi gyermekvédelem és a rend őrség cí-
m ű  igen érdemes könyvével lepte meg olvasó-
közönségét. Kőszeghy István nyugalmazott re-
formátus iskolatanító. A fényképrő l sikkesre pö-
dört huszárbajszával döf felénk — fütyül a vi-
lágra. Aztán az univerzális nagycsepcsényi és 
muthnai Wladár Róbert á!lampénztári nyugal-
mazott fő igazgató, aki a rövid életrajz tanúsága 
szerint történész, etnográfus, író, költ ő  és festő-
m űvész egy személyben. És sorolhatnánk to-
vább: Pöcze Erzsébet (a fényképr ő l ítélve csak-
ugyan pöcze; „a réti virágok, az aranykalászos 
búzatáblák, a vérpiros virág, a pipacs, az esti 
szellő, a madarak b űbájos csicsergése tanította 
Pöcze Erzsikét verselni ..."), a Belmondo-áb-
rázatú bánfalvi Orbán J. Erzsébet („Igaz m(- -
vész ... boldog lélek ..."), Csokonyai Erzsébet 
(mennyi Erzsébet, csakugyan !), a Lélekbalzsam 
c. lap szerkesztője, az álmodozó tekintet ű  eber-
hardi Patkó Olivér vagy Mille Ferenc, aki „min-
den igyekezetével a magyar nóta fejlesztésén 
fáradozik" .... 

A fűzfaköltő  tehát, mint ezekb ő l a jellemző  élet-
rajz-kivonatokból is kit űnik, a legtöbb esetben 
nem hivatásos költő . Egy életen át javíthatatla-
nul kergetőzik szabad óráiban a költészettel, 
anélkül, hogy valaha is elérnék egymást. 

Jellemző  ezekre a pimplizőkre a monumentali- 
tásra törekvés, mely sokszor ügyesen elsózott 



tudálékossággal párosul. Jó alkalmat adnak er-
re például a huncutul megszerkesztett hasonla-
tok: 

Miként a stroncium kilencven 
csontszövetem rostja között 
a kalcium foszfátba épül, 
majd lassan öl —úgy jár miattad át 
a vágy sz гilte , utolsó szerelem. 

(Monumentalitást mondtam, s csakugyan —
nem is egyszer ű  dolog észrevenni a minden-
napjaink szürkeségében tanyázó trükkös nagy-
ságokat. A tőmondatok között megbúvó, Igé-
nyesebb spulni-mordatokat vagy a stroncium és 
az utolsó szerelem közti kézenfekv ő  összefüg-
gést.) 
A fűzfaversek technikailag általában szépen 
megszerkesztettek. Szerz ő ik ismerik a klasszi-
kus ritmust (legalábbis annak egyszer űbb faj-
táit) és formálisan a rímeik is szolidak. A leg-
többször azonban éppen ez a technikai tökély 
válik önnön csapdájukká. A sületlenségek klasz-
szikus formába vagy mondókába öntése gro-
teszkké, tragikomikússá válik, olyan paradoxon-
ná, mely döbbenet-katarzist vált ki bel ő lünk, va-
lami hasonló módon, mint ahogyan azt a non-
szensz irodalom teszi. 

Üllő  vagyok, — €alapács, 
magam vagyok a kovács. 
Én vagyok a nyersanyag, 
kalapálom magamat. 

Általában sokkal több az esztétikai értelemben 
153 	vett jó vers, mint a f űzfaértelemben vett jó vers. 

Az utóbbiak lel őhelye változatos: rájuk bukkan-
hatunk egy-egy antológián belül, elvétve rossz 
költők versei között, s id őnként, a zug-terjesz-
tők jóvoltából megjelenik a piacon egy-egy ma-
gánkiadás, mely biztos raktára a f űzfaversek-
nek. 
Egy ilyen kötet fekszik el ő ttem, Zomborban ad-
ták ki 1970-ben. Huszár Sándor válogatott köl-
teményeit tartalmazza Itt a lelkem címen. Errő l 
a Huszár Sándorról ( nem azonos a romániai 
magyar íróval!) nem sokat tudunk, talán rnég 
annyit sem, mint eberhardi Patkó Olivérr ő l. A 
kötet csupán eddigi könyveinek jegyzékét tar-
talmazza: 

Huszár Sándor könyvei: 
MOST ÉN VAGYOK SORON 
Versek. Zombor, 1929. (Elfogyott) 
A költő  kiadása. 
KÖSZÖN6тΡ €V! A SZENVEDÉSEKET 
Versek. Zombor, 1933. (Elfogyott) 
Az „Új  link"  kiadása. 
ISTEN TILINK6JA 
Versek. Zombor, 1939. (Elfogyott) 
Magánkiadás . (Elfogyott) 

Az Itt a lelkem mottóverse is arról a monumen-
talitásról tanúskodik, melyrő l fentebb szóltunk. 
Felcsillantja azonban a f űzfaköltők egy másik 
jellemző  tulajdonságát is, azt az állhatatosságot, 
mellyel haláluk utáni felfedezésükben bíznak: 

Én a költeményeimet 
Magyar nyelven írom 
De a Vllágírodalоm 
Lesz ítélő  bíróm. 



S már hallom az ítéletet 
„Ily költőt ki látott: 
Lánglelkével hevíti a 
Didergő  Világot!" 

A kötetet kinyitva egy szó szerinti értelemben 
vett Ady-epigon pátosza vet hályogot szemünk-
re. 

Uram én voltam vágyak rabja, 
Szolgáltam részeg álmokat, 
S — én, bús mezők vigasztalanja 
Megvigasztaltam másokat. 

Az ilyen és hasonló versek miatt még nem len-
ne érdemes foglalkozni Huszár kötetével. Hu-
szár Sándornak azonban vannak versei, melyek 
egyéniségrő l tanúskodnak: gyöngyszemek, me-
lyekbő l felcsillan a vérbeli f űzfaköltő . Ezekben 
a versekben a f űzfaköltészet teljes technikai 
fegyverzetében jelenik meg. Ritmusa zökken ő-
mentesen csordogál medrében, hasonlatai, me-
taforái katarktikusak: 

A velő  a csontjaimba halni jár. 
Engem mindig kikerült a kaviár. 

(Séta a mezőn) 

Mégis, Huszár rímei azok, melyek felteszik a 
(tüzes) koronát verseire: 

Körülöttem legel néhány tulok 
Nézem, nézem és érzem, hogy 
Versrő l versre pusztulok. 

Aldott ez a kövér zsírú legel ő . 
Valamikor én is voltam 
Sereg élén, — legelő l. 

(Séta a mezőn) 

Vagy: 

Az arató lányok ajkán hopszasza, 
Másutt fenőkőn csendül a rossz kasza 

(Aratás) 

Vagy: 

Verseidet olvasgatván, 
Minden versed izzón hat rám 

(Petőfihez) 

Vagy: 

Legyek én a meg nem érett Fárosz, 
De hallgass rám: Tanya, Falu, Város. 

(Kiáltvány a Világhoz) 

Egy társaságbeli beszélgetés alkalmával valaki 
azt mondta Szittya Attila Bendegúzról, a magyar 
fűzfaköltészet immár fogalommá vált mesteré-
rő l, hogy ő  volt az első  pop-költő , mert lehetet-
len, hogy komolyan gondolta volna azokat a 
marhaságokat, melyeket leírt. Ő  ejtett át ben-
nünket. Lehet, hogy csakugyan így van. Van 
Ugyanis a f űzfaköltők között néhány minden 

hájjal megkent öreg róka, aki rájött arra, hogy 
a fűzfaköltészet napjainkban jóval halhatatla-
nabbnak látszik a valódi költészetnél. Huszár 
Sándor nem tartozik e számítók közé. đ  a le-
hető  leg őszintébben írja le amit ír (ez különben 
verseinek legf őbb értéke), lelke legrejtettebb 
húrjait pengeti, finoman, óvatosan, nem erősza-
kolja az érzékeny hangszert: 

Ma bölcsesség szól belő lem: halga .. . 
Túl jutottam óceánon, csúcson, 
S most látom, hogy minden harcom balga, 
Semmim sincs, bár mindenhez van jussóm. 

(Boldogító temetőt keresnek) 

A filozofálgatási hajlam, alappangó bölcsesség 
Huszár Sándornak úgyszólván minden verséb ő l 
kibúvik. Írjon keserg őt, verssorokba szedett 
naplójegyzetet, születésnapi köszöntőt vagy 
szerelmes verset, Huszár minden hangulatában, 
minden szeretkezésében világméret ű  vagy leg-
alábbis nemzetközi szimbólumot, jelent őséget 
Iát. A csacska dalocska szer ű  (olykor a pesti 
városi dalokra emlékeztet ő) forma és a komoly-
nak szánt filozófia közti magasfeszültség csu-
pán nevető izmainkat robbantja fel: 

Én ott leszek a Terázián, 
Ma estére várj reám babám. 

Pesti fiú, beográdi lány 
Rég megfejtett szerelmes talány: 
Ni már egymást sose hagyjuk el, 
S Pest Beográd együtt énekel. 

(Pest, Beográd: együtt énekel) 

A tartalom és a forma már sokkal élesebb el-
lentétének groteszkje a következ ő  négysoros: 

Kenyerünk az Alkotmány 
Alkotmányunk: a kenyér. 
E szellemben fogjon össze 
Minden dolgozó tenyér! 

(Kenyér és Alkotmány) 

Végül, lássuk Huszárt a h ős, de uszító tanító-
mester szerepében is (a monumentalitás és a 
töretlen önbizalom itt is jelen van): 

Hősiesen taníthatom; 
csak így mint én: jó költőnek lenni, 
mert két élő  milliárdot 
egynéhány száz verseimben 
uszítók pástétomokat enni. 

A „komoly" irodalomtól megfert őzött agy hálás 
az ilyen kötetekért. Tanulhat is bel ő lük: abszur-
dot, groteszket, rímtechnikát. Mert vallom: a 
fűzfaköltészetnek értékei vannak. S talán a köl-
tő  mottóversének is igaza lesz: egyszer a Világ 
is rájön, hogy a zimankós téli hónapokban f ű -
tőtestként használja Huszár Sándor verseit. 154  
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riffle gyеngyi 

miért 
szereti? 

нвпд  иап  itt és tts~ taság ет  vendé  a fustasá i~ .  

— Miért szereti a művirágot? 
F. B. háziasszony (56 évas): Szeretem a művrá-

gát, mert nincs sok baj vele. Dílszíti a lakást és nincs. 
gondom vele. Еlgyszes egy évben kimosom őket. 
Csíptetővel egyszerűen ikia.kasztom a szárítókötélre és 
kész. 

V. T. háziasszony (30): Pral~tikus. 
P.  B.  vegyészvnérn ők (32) — a felesége helyeitt 

válkszol: Nem a feleségem szereti. Az a'n.yásam hozta 
ide, araég tavaly. Aztán nem merjaik 'kidobni. 

A. T. nyugdíjas (70): Mindig van virág a Lakás-
ban. Nézze, .hogy állandóan frisset vegyek, arra ne-
kem nincs pénzem. A férjem nyugdíjából, abból az 
1300 dinárból ketten élünk. Nekem :nincs Ikiddb пΡni való 
pénzem. 

K.  M.  géplalaatos (45): Na de igazán mondja meg, 
hát nem tökéletes? Meg tudja különböztetni az ere- 
detitől? Nem. Hogy szaga nincs? Hát nincs! Már az 
élő  virágnak sincs szaga. Az is amolyan h Јіb¢tidvirág. 

A zombori piacon. 1. vásárló: Miért szép? Mert 
szép. Csák. 

vásárló: Bolond kérdés. Hagyjon engem békén. 
vásárló: Mert örökös, sohasem hervad el. 

Severtrans iautdbusz, M. M. sofőr (40): (viccesen) 
A kolLégám tette ide a kогm ny mellé a virágot, de 
nem dobom ki, lá'ssák, hogy jó ember vagyok, mert 
a virágot szeretem. 

Gy. I. háziasszony (60): Mert sose hervad el, nem 
kielll cserёlgеtni a vizet és télen is virágzik. Nem 
piszkol. 

Művirágárus a zombori piacon: Azel őtt jobban 
ment az üzlet. Mi nem kapunk olyan szépeket, mint 
amilyet az áruházban látni. A narancsfákat érdezi? 
Azt se keresik már olyan sokan. Csak aki ctilkrász-
dát, vagy valami •ilyet akar berendezni. Az ott jól 
mutat a pulton. Hangulatos. 

DfsZPARNA A SZEMЁLYAUTбKBAN 

— Miért tart díszpárnát az autójában? 
N. J. (27): Valami dísz úgyis kell az autóba. Az 

asszony meg is osinálta, horgolta a virágokat. Csak-
hogy nagyon gyorsan piszkolódik. Sokszor 'kell mosni. 

Dehogy használom, ez disz. 



R. N. •tiszívilsel ő  (39): Felviszi a •oesi haл,gul.atát. 
V. R. előadó: Nem tudom, hogy miтe jó. Másnak 

is van. És olyan jól fest ott hábul. 

DÍSZKUTYA AZ  AUTOBAN 

M. tornatanár: A kutya fejének mozgásáról 
tudom meg, ha részeg vagyok, hogy mennyiae hepe-
hupás az út. 

— Miért tart velencei gondolát a szekrényben? 
I. háziasszony (45): A .sógorn őm hozott egyet 

magával és úgy gondoltam jó lenne .nekem is ide a 
vitrinbe. 

Jobban szerettem volna, ha lenne rajta balerina, 
mert az mwnkáisabl (dfszesebb, !kidolgozottab0., mu-
tatósabb). . 

G. K. háziaasszony: H a  már a szomszéd asszony 
vett, háđ  nekem legyen. Еn is jártam Velencében. 

A GOBELINRŐL .. . 

A gobelinkeszít đ, ÍTjvidék: Mert a gobeláne finom, 
szép dísze a lakásnak. Asszonyaink ma лapság újbál 
megszeretik. Ha ibezároan az üzletemet, nem tudom, 
hol fognalk megfelelő  anyagot válsáreni. A Leninkép? 
BIn dolgoztam ki. Külfö1dr đl hoztam a• лцntát. 150 
ezer dinárba került. Nagysága 20 X 30 cent зΡiunéter. 

A legkedveltelУbek a tájiképek, majd a virágok, az 
areképek. 

O. Р. háziasszony (50): Nekem kifizet ődő  gobelin-
ne1 foglalkozni, mert Németországban jó pénzért 
eladom. Négyszáz-ötszáz márkáért tudok értékesiteni 
egy szép darabot. 

AZ ÜDVČSZLŐ  LAPOKROL... 

.Elküldené-e a szerelmespárt ábrázoló üdvözl ő  
lapot? 

G.  K.  tisztviselő  (53): Ne sértegessen! 
Cs. A. mv"szak и  rajzoló (25): Csak akkor kü јdeném 

ha ez lenne .az egyetlen tíz kilométeres körzetiben. 
Trafikos: Mennyit adok el belőle? sokat. Pontosan 

nem tudom megmondani. Talán nem képzeli, hogy 
most odaállok megszámolni. 

Katona (19): Most nősültem. Mennék haza a fele-
ségenlhez. 

VÉLEMÉNYEK AZ ŰDVđZLŐ  LAPOKRÓL: 

21 éves egysteniiuita: Blődség. 
23 éves egyetencista: Kulcsokkal nyitják egymás 

szívét. Ez meg a szerelem dala. A piros szín biztos 
a vad szerelmet jellépezi. Egy húron pendülünk. 
A csajnál apóz jó. Ahogy •kacérkodik, az igen јб . 
A férfis nagyon boldog lehet. 

Második kép: Ez az eszmény7 szépség. A piros 
száj és a szepségеzemölcs. Fogja a vállát, fogja a 
derekát. Qhü! Ez eztán a férfi. S ezt még e•1 is ad-
ják?! Hát hol élünk mi? Nagyon szerethetik egymást. 
Így néz ki egy szerelmes nő, ahogy ez a szeme sar-
kából pislog. Ezt ki fogom prób1ві  A férfi örül, 
hogy a nővel egy tálból cseresznyézhet. 

A KATONAFÉNYKI✓PEKRŐL . . . 

Elsđ  katona: BIn is lefényképeszkedtem, mert az 
egész őrs elment fényképeszkedni. Ezzel is múlik 
az idđ . 

A TITOV VELEs-I PORCELAN TARGYAKROL .. . 
(állatfigurák) 

Elárusítónő  az áruházban: Ezelkből jóval többet 
eladunk, mint a kегáшиábóL Nem tudom, miért. Ez 
is olyan drága, mint a kerámia. Talán ehhez vannak 
szokva az emberek. Nem tudom! 

Vásárló: Lakodalomba megyek. Ajándékba viszem. 156 



A FOTOTAPЁTAR6L, 
MÜANYAG PLAFONBORITOROL... 

42 éves vendéglőtulajdonos: A fotatapéta minden-
kinek tetszik. Én ezt niég Nénietországból hoztam, a 
plafonborítókkal együtt, mág vámot is fizettem rá. 
Mast már itt is lehet (kapni, csak 'a mesterek eltolták. 
Látja, nincs pontosan össze!1iesztve. Azt hiszem, ide 
nagyon jó. Itt az erd ő  mellett ez egy kellemes hangu-
latot ad. Sokat beleöltem ebbe a vendégf őbe. De az 
adótól nem tudom meddig tudolk még dolgozni. 

OLASZORsZAGi DISZбRA . . . 

57 érves háziasszony: Olaszországban vettem ezt az 
órát. Triesztiben egy üzietben csak ezt árulnak. Gyö-
nyörű  darabok vannak ott. Akkor, amikor én vettem, 
még aránylag olcsó volt. A szomszéd• аsszony mast 
nemrég járt ott, a kétszeresét fizette, ha igaz. 

Hagy miért vettem ezt az ágaskodó lovat? Nem 
tudom, nekem ez tetszett. Volt még pávával is. De 
amikor én vettem, akkor csak (két pávával volt, és az 
nekem túl nagynak tűnt. Ez ide pant megy. A tele-
vízióra. Ide is szántam. 

Nem, nem nekem  van  egyedül ilyen a faluiban. 
Én is az ángyoméknál láttam el őször. Az óra kez-
detben járt. Elég 'hosszú ideig jáárt rés pontosan is. 
Egy fél éve romlott el, de nem viszem megjavítani. 
Úgyis csak dísznek vettem. 

PÁSZTORJELENETTEL DISZITETT 
EBÉDLđSZERVPZRđL... 
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. 25 éves újságírónő : De! Nékem ez ide nem kell, 
de hát .a keresztanyáméktól kaptam nászajándékba. 
Majd én is azt csi:náloni, amit az .az ism хerősünk: az 
ajándékozó előtt .törte össze — ,persze , ~véletdenül" —
a szervizt, így •többé nem kellett használnia. 

Kaptam még sok !ilyen „gyönyör űséget". Egyrészt 
jól jön. Nem kell vigyázni ri, ihadd törjön. Az arany-
szélű  csészéket és poharakat kivétel nélkül id őseb-
bektől kaptuk. Hogy mi ezt már nem szeretjük, azt 
ők úgysem értik meg. Inkább a pénzt adták volna 
ide. 1 n tudtam volna mit vásárolni rajta. 

TOROK PAPUCS HđМ1 RŐVEL .. . 

K. M. banktisztvisel ő  (34): A hőmérő  nem műkö-
dlk, mindig 22 fokot mutat. De azért szép, ugye? Az 
ismerőseininek is ezt hoztam ajándékba. Aránylag 
olcsó volt, és a 'határon is .könnyen áthoztam. A dísz-
tárgyakat nem nagyon. nézik. 

SPANYOLORSZAGI MÜANYAG DI5ZBIKА  

I. I. technikus (40): Barcelonában a kikötőben vet-
tem. Bort már nem tudtam a pénzemen venni, az 
aprópénzt pedig nem alkartani hazahozni. Nálunk 
úgysem lehet beváltani. Hogy miért pont ezt a bikát 
választottam, azon nem gondolkoztam. 

A NIPPEKRđL . . . 

T. M. háziasszony: Szépek, szépek •a poreulán 
nippjeim, de már unom dket. Minden héten le kell 
porolni, húsvétkar és karácsonykor pedig lemosni. De 
nélkülük rideg lenne a szoba. Valami dísznek kell 
lenni. Ezek pedig értélkesek is. 

A GICCSRŐL ЕS AZ IZLI; RŐL 

30 éves újságíró: Ahogy eszmei-politikai nevelés-
ben részesülünk, miért nem neveljük az ízlést is? 
Az nem megoldás, 'hogy giccset gyártunk, mert az 
kell, és hogy giccset veszünk, mert az van. Létezik 
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egyáltalán ipartervező? Van itt valami ízlés is? Rá 
vagyunk kényszerítve, hogy giccset vegyünk. Például 
divat a néрпnuvélszet, gyesünk, ćsináluak népművé-
szetet. Sorozatban nyomtatjuk. Igenis van giccsdivat-
hullám, vagy járvány imlkálblb. És az eredmény? Jó 
üzleti érzékkel rendelkező  pasasok aratnak. 
Еmиékszel a vizeeburára? Fei1rázod, hullik benne 

a hó. Vagy az olaszországi nagybabára. Hát szégyen 
volt haza'jönmi nagybaba anélkül. 

Ha én .a lakásomat szeretném berendezni, 'két hé-
tig lejárnám a lábom, míg valami rendesre találnék. 

MI>RT SZERETIK AZ EMBEREK 
A RETUST? 

K. M. fényképész: Amit maga látott az a cralon-
retus. Azt ugyan nini lelhet giccsnek nevezni. Alli-
tom, hogy az авиv sгet. >гzék kell a megrajzolásához, 
hiszen kopott, régi képekről' felerősítik a vonalakat, 
rajzolják a személyeket. Igaz, van amikor jól sikerül, 
van amikor nem. 

Retusálni azért kell, mert az objektív szá7coor 
többat lát. Csak az ero"s vonalakat, ráncdkat szabad 
retusáin . Az ellenkezője már vasalás. A lencse el-
túlozza a hibákat, ezt ki • kell javitani. A fényeket 
wknhgumival kivenni. Ez így helyes. 

A craionretusikészít ők sokszor :szélhámosok Beug-
rasztják a kunosaftot. Altaláiban olyan átutazó félék. 
A megrendelő  pedig az áldozat. Sokan• nemcsak a 
megrendelt képet nem kapjak meg hanem még azt 
az egyetlent sem, amije volt az iget őnek. 

Hogy miért csinálnak Ilyen képeket? Egyféle lelki-
ismeret-furdalás miatt. Ez olyan utólagos tiszteletadás. 

Olyasmit is csinálnak, hogy az illető  lány felöl 
tőztetik a képen menyasszonynak. Menyasszonyt csi-
nálnak a nemlétező  menyasszonyból. Volt olyan is, 
hogy a rokonok a háborwban elesett fiuk képére 
partizánruhát és titovkát retusáltattak. Itt korlátla-
nok a lehetőségék. Aki tudja csinálni, az tahetség, 
persze a legtdblb fusehermunka. 

B. F. grafikus: A retust a fényképezett egyének 
megszépítése miatt alkalmazzák. Ügyes kereslkedelmi 
húzás, iismervén, hogy az emberek nem szeretnek 
csúnyák lenni. „Ide megyünk fknyképeszkedni, mert 
Foto X Y fényképein mindig szépek vagyunk" —
mondják ők és odatódulnak, ahol nem sajnálják a 
megrendélőtől a retust. 

Már a legpіtimitнvebb ember szerette magát díszí-
teni. A mai ember kiakasztja magát, azaz a fényképét 
a falra és csodálja. Az önfiж  ódás egy formája ez. 
Meglepő, hogy az embereknek hogy csökken az íté-
lőképességük, ha önmagukról van szó. 

Például sokszor az Ismerkedjünk rovataltal ta-
láikát beszél meg egy férfi meg egy лΡő, teamészate. 
ser fénykép utáni. Sokszor a párok nem ismerik fel 
egymást, mert a fénykép egy filmszínészt és egy ba-
bбt ábrázol neon két vén szatyrot. 

Ragyás arc, kiretusálva mint az újszil đtt gyerek 
pgpój a. 

A giccses üdvömlő  lapokat miért adják el nagy 
mennyiségben? Mert az üdvözlő  lap val'ójában a leg-
egyszerűbb közlési módszeг. 

Az ízléstelenség az érzékek primitivizmusára ala-
poz és egyben anyagi prosperitáshoz is jut. 

A primitísv earnbernél nincs mérték, hogy n ii a jó 
és mi a rossz. A szobába•, a kék bútorhoz könyv kell, 
akkor veszünk könyvet — kék •könyvet méterszámra. 

Visszatérve az üdvözlő  Topokhoz ... az ember álta-
lában szégyenli érzelmeit kifejezni. A katonák a 
lánynak ilyen üdvözlő  lapokat vesznek, vagy szívbe 
montázsolják a fényképüket. Ezek a fényképek a pri-
máris érzékekre alapoznak. Az érzelmeskedés nyil-
vánul meg ezeken a lapokon — pontosabban az egy-
szerű  érthetđség. Másmilyen lapot nem is fog az ilyen 
ember ktlldeti, mert azokon és azokban nem találja 
meg ezt a számára annyira fontos közlést. 

Sz. Gy, újságíró: A giccsfotók nagyon deskriptívek, 
besхédesek. 

I. G. fotoriporter: Az emberek szeretnek szépnek 
látszani. Ha a fényképész olyan szögb đl fényképezi 
đket, ami nem elđnyös számukra, akkor elégedetle-
nek. Van az úgynevezett porcelá ііretus. Altala annyi-
ra glamur, annyira sima az arc, hagy az hízelg ő  a 
megrendelőnek. Ilyen+kor szűrőkkel lágyítják a vona-
lakat. 

1890-től már jelentkeznek az édeskés íz ű  lapok, 
amelyek a polgárság körében kedveltek. Ezek a ké-
pek romantikus érzelпneket vátitanak ki. Az emberek 
ezt veszik, mert ezt éhtik. Például én a sakkban a 
nagymesterek játékát nem tudom követni, mert nem 
értam. Hogy (bizonyos jelrendszert megtanuljak arra 
fejlődnöm és hanuinom kellene. Hiszem, hogyha éve-
kig sarkoznák, sikerülne. Ezeket az embereket is ne-
velni. kellene. E lapok által ők szerelmet vallanak, 
mert szóban azt nem tudják kifejezni. 

A retust akkor kezdték el đszór alkalmazni, amikor 
még nedves lemezzel (nedves eljárással) fényképeztek. 
Ez kezdetleges technika volt. Sokszor hiányzott 'a le-
fényképezett alany arcának egy része. Azt persze 
oda kellett festeni (a hiányzó részeket). Ezt a kiegé-
szítő  munkát festők végesték. Később hozzá nem ért đ  
amatőrök. ik lelkiismeret nélkül korrigálták a képe-
ket, a megrendelđ  ízlése szerint. 
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Ovaj лав  broj se tematski bavi ki čem, kao kamenom spoticanja 
potroša č kog društva, koji ni naše društvo fi  mote  da izbegne, 
a za č ije ii uništenje — kao to piše Zoran Gluš čevi ć  — ро - 
trebno dugoro čпo usaglašavanje nekolikih društvenih uslova i 
sistematskog rada. Bave ć i se ki čem koji se javija svakodnevno 
i sa stereotipijama koje zasenjuju i itelektualne delatnosti, fi 
pojedini napisi, ni ovaj naš broj  U  svo;o delini ne mogu težiti 
ka savršenosti a ni krajajim zaklju čcima. I ne  sari  zato što su 
saradnici ovoga broja skoro do jednog sasvim mladi Ijudi (ve- 
ć inom studenti) nego i zbog toga što ki č  kao takav, U svojoj 
pravoj pojavi biva mnogofi čan, a U гпасаји  rušilaštva, na prvi 
pokušaj tako re ć i jedva mogu ć  za sagledavanje. Tematika napisa 
nije iscrpljena u opisivanju ki ča koji se ројаи lјијэ  и  predmeti- 
ma svakodnewiice i bave ć i se strukturom kriminaln•og romana, 
fraziranjem novinarskog jezika, vrednovanjem bezvredne „tako 
zvane narodne muzike", s•a ki čem u gradevinarstvu itd. ukazu- 
jemo na konformizam i„intelektualnu površnost" koja nam se 
uvukla u пa č in razmišljaп ja, na malogradansk э  moraine ostatke 
u podsvesti a i ne  U  poslednjem redu na to (naro5ito se to vidd 
u našoj anketi) da se moramo mnog•ostranije i odgovornije od- 
п•ositi prima vaspitavanju socijalisti čkog ukusa — imaju ći U 
vidu  interes obrazovanja širokih narodnih masa — za prepo- 
znavanje razlike izmedu vrednosti i ki č a. 
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Fülöp Gábor 

A RETUSRÓL 

A fénykép márványpillanatokat rögzít. Filmre-papírra-vésett változtathatat-
lan mozdulatlanság. Minden fénykép egy állapot, arckífejezé3, megalvadt 
mozdulat —emlék, dokumentum. 
Az emberek nem szívesen emlékeznek számukra kellemetlen dolgokra. 
Az olyan mesterséges emlékbolygatásoknál, mint egy fotográfia vagy fo-
tóalbum szemlélése-mutogatása, kívánatos tehát, hogy ezek a fotók szép 
és kellemes emlékeket idézzenek fel bennünk. Csakhogy erre már akkor 
gondolni kell, amikor a fénykép eikészül. A fényképez őgép és a film-
negatív a technika hideg objektivitásával fagyasztja meg a pillanatokat. 
Ezért hát az emberi kéznek kell keliemes hazugságokká retusálnia a tech-
nika racionalizmusát. Egy rövid alkalomra átrendeznie a teret, melyet a 
fénykép téglalapja közrefog majd. Néhány szál virág, vadásztrófeák a 
falon. A szőnyegek beszippantják a könnyeket és a lábnyomokat. 
A fényképnek külön m ű faja a portréfelvétel. Ennek is több fajtája van: 
van olyan, melyet az ember falra tesz (az utókor és a vendégek számára), 
s van olyan, melyet a fiókjában rejteget, hogy id őnként, amikor egyedül 
van, el ővegye, összehasonlitsa a tükörképével és gondolkozzék. Az utóbbi 
a ritkább: kevés ember szeret gondolkodni. Az el őbbit általában hivatásos 
fényképészek készitik. A portréfelvétel embert ábrázol, s embert nem olyan 
könny ű  kozmetikázni, mint környezetet. Ezért a kész fotót kell retusálni, 
mert a ráncos és pattanásos igazság idegesít ő . A fényképésznek megvan 
a szakmai felkészültsége ahhoz, hogy ilyen megnyugtató füllentéseket va-
rázsoljon a portrékra. Minél inkább sikerül neki ez a varázslat, annál ke-
vesebb köze lesz a m űvészethez. 
A hazug ábrázolás (nem tévesztend ő  össze a hazugság ábrázolásával) a 
giccs. 

... a „tömegek számára érthet ő  kultúra" jelszava azt a követelést jelenti, 
hogy a kulturális javak termelését olyan színvonalon tartsuk és a m űvé-
szi alkotás olyan típusához idomítsuk, amilyet a tömegek szeretnek és 
szivesen fogadnak. Sajnos, ez a második fajta értelmezés észrevehet ően 

helopózik a kintúréval kapcsolatos különböző  politikai megnyilatkozásokka, 
pedig ez nem egyéb, mint a lefelé való nivellálás programja. A „tömegek" 
nemcsak a dodekafon zenét nem értik , hanem a zene géniuszainak olyan 
halhatatlan m űveit sem értik , mint pl . Beethoven IX. szimfóniája vagy Bach 
Nláté-passiója . Vajon azt jelenti -e ez, hogy hajítsuk a szemétdombra eze-
ket a m űveket , és helyettük emeljük piedesztálra azt, amit a zenei anal-
fabéták is hajlandók elfogadni a zenéb ő l, tehát a könny űzenét, a könny ű  
jazzt, a slágereket, és érjük be ezzel? És járjunk el így sorra az irodalom 
mű remekeivel (a tömegek el őkészület nélkül nemcsak Joyce-ot vagy Kaf-
kát nem értik meg, de Goethe Faust-ját sem), a festészet nagy alkotásai-
val (mi legyen  El  Grecóval vagy az impresszionisták m űveivel , az expo-
náltabb irányzatokról nem is beszélve, és így tovább? 

Adam Schaff 
(A marxizmus és az egyén) 




