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kosztoiányi dezső : 
nero, a véres 
koito 
cím ű  regényérе l 

192E ben látott apviiágot KOSztalkлnyi Nero, a véres 
költő  című  regénye. Ha e regényt az író гegény-apu-
sanak •egészén !belül vesszük sze ig ге, legszembeöt-
lőbb vonása, hogy mindegyikük közül a legösszetet-
tebb, a legtöbb kérdést, és leglényegesebb problémákat 
fölvető  mű. Egy adott szituációm bе1üН  létezés miként-
je lehetséges és lehetetlen lehet őségekie'k nagy kérdése 
áll e mű  központjában. Ez a fusvdamlentá цs, •nagy kér-
dés adja meg gendola:i alaphangját. De nem keVésbé 
jelentősek a regénynek azok a vonatkozásai .sem, ame-
lyek a múиészet funkeiójávai, az abkotds lélektasiával 
foglalkoznak. Joggal nevezhette Thomas Mann a re-
gény rciémet fordításához "irt el őszavában a NerS]t 
müvészregénynek. 

A Nero, a Téres iköltő  című  regény eseményviilága a 
Nero császár ura}onirajutásától •búkásáig :terjed ő  •idő -
szakot mutatja be. S noha altig tér el a tпrténelani va-
lóság 'té¢iyeitől s csak kevés fiktív mozzanatot foglal 
magabah, a  Nero...  m:égsem tö ténelmi regény a ,szó 
klasszikus értelemben véve, Kosztolányi itt a maga 
világlátásának és életérzésének kérdéseit és dilemmáit 
foglalja epikus formába. Ismeretes, hogy ő  maga ho-
gyan vall ihletének forrásáról: „A Véres k őltŐ  b zo-
nyá'ra ifjwkari benyomásaimra vezethet ő  vissza, egy 
kávéházat 1&tфnm, ahol egymás hegyén-hátán nyü-
zsögtek ,a silldő  Iköltők, írók és vérszamjes műkedve-
lők. Sem гmi iköze •ennek a latin történelemhez." E tör-
téлekni kulissza mibenlétét Kőszeg Ferenc kitíinő  ta-
nulmánya határozza meg a legpontosabbaal  (I n:  Kosz-
talányi Dezső : Nero, a veres költő  — Еdes Anna. Ma-
dách Könyrvkiadó, Bratislava, 1974. Utószó: K őszeg 
Ferenc: A csendtől :a kiáltdsig, 483-545 0.): 

„Tudatos elrajzdlásгa alig vdlt szüksége —írja Kő-
szeg —, hogy az antik élet epizódjai aktualitásként je-
lenjenek meg, •hogy a véres költő  sötét partréjához 
hozzáilleszthesse a pesti irodalmi élet karikaturá-
ját. (...) Nero viszont császár •is; hagy nyilvános élete 
szinte kiz&rálag a іn vészvilágban jdlyik, hogy 'lénye-
ges kapcsolatba nőkőn kíviđl csak iköbtőlakel kerti — 
ez az elrajzolás. Az egy •egyetlen, de meghzt бxozza a 
regény akaraterejét." A Nero császárra vonatkozó iro-
dalmlat Itta Іјnхlлуо zzа  Kőszeg felsorol ja a regény 
tényleges fiktív mozzanatait, s arra a megás:lapítárra 
jut, hogy ezek „Mind mind a törtёіъelem anadernizá-
lásának, palitiluai aktu~lizálásának szolgálatában 611-
nak", s  kоnklh zióként hozzáfűzi: „Ha a regényt іlétre-
hívó látomás irodalmi kávéház volt, az íгásі'a ösztön-
ző  indwlatot az 1919-mos és 20-as évek tapasztalatai sű -
rítették össze." (i, m. 490. 0.). 
Elemzésünk körébe nem tartоzгіa szorosan bele az 
ihlet forrásainak kutatása, ha nem történelmi kulflsz-
^zákat használó regSnyrdl lenne szó, s ha a regény 
világképe nem •viselné magán oly sorsdönt ően mind-
azokat az ellentmondásokkal teli tapasztalatokat, ame-
lyeket Kosztolányi az 1919-es és 20-as évek 'idején: élt 
meg. De iazt is hozzá kell fűznünk, hogy ezek az ellent-
mondásos itapasztalatok, s őt nevezhetjük őket gaz „er-
kölcsi normák felbomlását" jelölő  jel:enségekneІk is —
sem Snanagukbain, :sem pedig tisztán filozófiai szem-
pontból nem lennének érdekesek szamunkra; azért té-
rink ki rájuk, mert közvetlenül köt ődnek a regény 
esztétikai érbékeihez is. A N•ero-regény világa, ugyanis 
épp iazáltal válik szűkösebbé, épp azért nem sikerül az 
írástudói felelősség problematikáját egyetemes ér-
vénnyei megragadnia, mert Seneca alakja, akinek az 

írástudói magatartás szükségszer ű  eientmondásossá-

gát kellene megjelenítenie, nem tudja elkerülhetetlen 

szükség•szerűséggé hitelesíteni ,azt. Ez pedig az ábrá-

zolt iltezes filozóf аi, etikai és morális kérdéseivel 

függ össze, s mint ilyen, elváiasztha•tatla.n az író filo-

zófiai és etikai nézeteit ől. Az író szemlélete pedig, 

ahogyan Kőszeg Ferenc írja: „formateremtő  vagy 

fannaromboló erő  — a 'nu""ben is", .(i. m. 495, o.). 

Az ihlet fоrrá.sainak :kapcsán hadd említsük meg azt 

a sokat emlegetett „irodalom örténeti tényt" is, mely 

szerint Nero modellje .S гabó Dezső  volt. Ennek вΡlem- 

293 	zésünk számára nincs semmilyen jelent ősége. 
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A Nero-regény, mint elknondt~rk, egy adott szituáción 
belül 'lehetséges létezés miként ј•ére keresi a vállaszt. De 
miviel a regénynek azok a vо  natКоzás аá, amelyekkel 
Nero és 5eneca kapcsolatának tükrében a sze жem és 
a hatalom párharcát ábrázolja az író — hitel nélkü-
liek maradnak, a mű  egyetemes tartal тnaіit csak Nero 
alakjának képrendszere faglal ј JзΡ magában. Nero lét-
éЖnéлyének rendkívül magas m љѕі  hőfokú ábг  zo-
lása miatt tekinthetđ  jelentősnek ez a regény. Hogy 
seneca alakjának hdtelnélkülisége nem tisztán az áb-
rázolás hdányossá,gaából ered, arra ugyancsak к&zeg 
Ferenc tanulmánya mutat 'rá meggyőzően: „Koszto-
lányi emberképe nem illett össze világképével: az esn-
beri eselekvést, determinált lévén, mindenarcon indó-
kolni akarta, vitlágot viszowt (kaotikus, rend mélküli 
zűrzavvrnak fogta föl. De a világbál, amely Nerót és 
a többi főszereplőt körülveszi — és Nérótól fi ggetle-
nül is 'étezik — nem láturrJk sókkal többet az »irodal-
mi kávéháxmdl« •  Nem reprezentálhatja Seneca pálroti-
loai 'leckéjének valóságát." (á. m. '508. o.) 
A regényben megadott saituáció els ő  lényeges mozza-
nataként azt tudjuk meg, hogy a rend megbomlott, az 
addig érvsény Іes értékek _ elérvénytетenedtek. A regény 
a továbbd.akban töiblbször јгг té ]ј5dđ  hőségmotívummal 
indul. Ez a motívum Kosztolányinál minden alka-
lcіnиnal a bomlás alöjеlelcént szerepel. Rekkenő  h&ég 
van, Claudius császár vizet ;kér, iszik, s a következ ő  
percben holtan esik össze. Ez az az esemény, amely 
egyszer és mIndenkarra meghatá гozza Nerának, a re-
gény fdhősének az életérzését. Olaudiust a szeme 
láttára mérgezik meg. Egy pillanat alatt vége szakad 
az Jéletének. „Ha ez lehetséges — ösгzegezi a ,történte-
ket Nero —, akikor felborul mindem, és ő  egyedihl var. 
a földöm." Claudius halála azonban nem meggyi5lko-
lása miatt döbbenti mag Neró't als ősorib'an, a g iиikos-
ság anyuban lényeges hogy erőteljesebben eszméltetd rá 
a halál tényéra. Ha az ember életének báa еnelyák per-
cében meghalhat — Nero szerint értelmetlenné válik a 
létezés. A regény következ ő  fejezeteiben Nerón a Kđ-
ZđNY, az IDEGENSÉG és az UNALOM •Lesz úrгá, 
váltakozva a halál tényének feliеmeг~ése okozta alak-
talan fáj'dalonnmal. A regény töгtéлelmd5égének •ku-
lisazajeilege itt válik először nyilvdnvalovL  Nero  eső-
szám-volta Itt еLsösarban arra szolgál, hogy az ember, 
minden ember 'kiváltságos helyzété•t magától értet đdő-
vé tegye, hiszen nem a történelmi фéлyek a fontosak, 
ezek csak eszközök egy adott létezésnek  mint  alap-
szátuáк ának a felállításához. 
Тöbb taznuInх .nybaп  oiivashatumk arról, hogy Nero 
életérzése jónéhány vonásában megegyezik az egaisz-
tenciasldzmus hirdette létélmémnyel és világszemlélettel, 
amelynek, mint ismeretes, egyik tétele, hogy az ember 
szalbads(ágra ítéltetett jegy kiisrnerhetetffan, kaotikus 
Sálágban, mely értel¢nezhetetlen lеvén maga a semmi, 
ezért választanü kényszarul, .s hogy autentikus életet 
élhessen, önmagát kell váasztaniay önnrnaga megvailó-
sátásara •kell törekednie vagy lébe inautentikus marad. 
Kőszeg Ferenc ііdёzеtt tanulmányában Camus Caligulá-
jával veti össze Nerót: „Nerc és Calligula vészterhes 
szabadsdgukыіm shбгak rokonok — irja —, Vmindkett ő-
jilket az érrtékek puszty dá a teszi szabaddá (...), de 
hiába Јk náljе  a tema, a Nero .a maga egészében nem 
valósítja meg öгеnagát, nem lesz a :szaibadság szoron-
gató kaland)ána(k і,egényév.é" (i, m. 503. o.) Igy vé'1-
jük, Nero alakjának Oamus Calmgulájával való össze-
vetéseikor csak akkor jutunk közelebb a Kosztolányá-
hqs meghatarozásáhaz, ha a Ikett őjük közötti alapvet ő  
kiilönhséget is megfoga]mnazzuk. Camus Ca іligu1áj -
nak esetében ugyanis di nt ő  fontosságú az a tény, hagy 
Ca+ugula császár. A drámában Caligwla végig császár-
kéлt valósítja meg önmagát. Ő  eleve úgy lép színre, 
mint „Tömény". Kosztolányii Nerój.a számára a ásá-
szárság Іёnуёщ  képességeiüől Idegen, KÜLsI Kđ-
ЕđLМ] NY. A császárrá válás benne a közöny, az 
idegenség lés a eédtalanság érzetét ébreszt ц, csak sene-
ca politikai leckéje után éli meg császár-voltáiból ere-
dő  koгlát1an, „vészterhes" szabadágát, csak attól kezd-
ve él igazán császárkánt. Eddig azonban, tehát a re- 

gént' cselekmiényének háremnegyedrészében az em-
berek ,között. A halál tényéra vaк  гіѕzmёІёѕ  Nero 
számára nemcsak hogy mély, elementá гls élményt ii-
lentett, hanem, mint dátів i fogjuk, egyetlen autentiki.is 
élményét is a létezés гőlb egyetlen biztos tuđását a vi-
1•ágról. Mert a ihal.i megmásí'thatatlan té лΡyét ki'гéve 
Nero ettől kezdve csak KIVÜLRđL képes szemlélnfl a 
létezést, a maga létezését is, melyet á(11andóan veszé-
lyeztet a hadát. De ezt az ái1(a вdó veszélyeztetettséget 
csak semmiként tudja megélni, nem ismeri fel a sem-
mivel ellentétes lehetőséget: önmagásnak valam&ként, 
tehát autentikus személyiségként való választrasának a 
1ehetőségét: „Fájdalma valamit tompult, de elfogta 
helyette egy új szenvedés, az el őbbinél még tűrhetet-
lenebb és oJlagctabanmbib: az una'iam. Ennek nem volt se 
eleje, se vége. Szinte meg se lehetett ragadni, azt se 
lehetett tudni, jelen van-e vagy nincs. Asemmi volt 
ez, mily mindig sajgott" (i, m. 23. o.) Ez az egzdsz-
tenoialisták által szorongásnaik nevezett áltapat előzi 
meg Nero  választását is. Az egész létezes kívUlr đl va-
ló szem јélđdйsbőll ered, hogy Nero csak eszköznek te-
kinti a választást +és nem célnak, küls ő  szempontok 
alapján váfasszt, ianélkül, hogy felmérné, vagon személy 
szerint az ő  számára autentikus megvalбsulást jJelent-
hetne-e. Lényegében nem választ, csak „varázslato-
kat" keres léte eílviselhetövé tételére. 
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„Uulnmi varázslat kellene" —ötlik fel Nerában szen-
‚гedése asúasán. Amikor választása a művészetré esik, 
vele együtt nem vá(lucztja önmagát is, hiszen mint 
mondtuk, önmaga választásának a lehet ősége fel sem 
merül benne. Nem a maga bels đ  lеhetöségéd után ku-
tatva keres valamályen varázslatot, hanem végág, az 
egész regény folyamán ,mindig tiisztán külső  szempon-
tok alapján mérlegeli önnön menekülidsének lehetősé-
geit. (Más kérdés, hogy melyik azok a kösül тnények, 
amelyek objektíve gátolják, hogy önmagát választhas-
sa. Erre a kérdés гe a későbbiekben bővebben kité-
rünk.) Minкi'abbđl következik, hogy nem válhat ibelđle 
művész, csak dilettáns. És ezért teljesedhet Nero alak-
jának pszLсhdlagiafi rajza önmagán túlmutató tarta-
lommá a regényben.. Ebből követleezák, hagy a Nero 
nem egy dilettáns sorsának a (története, a m űvészet, az 
írás a hős számára nem cél, csak eszköz az őt körül-
fogó semmi takarásáгa. 
Amikor Nero a míívJé zetben, az alkotásban keresi a 
„vaгбzslatót", mely ilfeledtitá vele a lét celitalansági t 
és értelmetlenségét, az alkotás eszközként felfogott 
voltát ját példázzák sűrű  magatartásváQtozásad: tehe-
tétlenеégének tudása és az önámítás között ingadozik, 
aztán belső  tudása mint akadály egyszerre kihasad 
magatartásából: „Már tudta, hogy mesterre nem tartja 
jónak a versét, mindenkinél jobban tudta. Ez ellen 
ravaszul védekezett. Csak félt füllel hallotta meg el-
ismerő  szavait, nehogy Ikihívja az igaza bíróhatót. Fömm 
akarta tartani érzése bizonytalanságát, mert utána úgy 
rémlett, csak a semmi jöhet." (i. m. 38-39 . o.). Nem 
véletlen, hogy már ekkor aibszolu мzál egy, az alkotás 
szeаnpantjából még(áscsak másodlagos mozzanatot: má-
sok véleménylét, .pontosabban: a siker mozzanatát. A 
belső  bdzonyosság külsőse váltása: a siker hajszolása. 
seneca és Brltannicus szerint az alkotód folyamat 
egyik elkerülhetetlen velejárója a szenvedés. „Én is 
szenvedtem — mondja Nero. — Most is 'szenvedek. 
(Igy mint senki. De nem akarok szenvedni, és nem lá-
tom, miért mindez." Nero azért akar írni, hogy aIak-
talan szenvedйné'töl megszabaduljon. Az iгбsbaл  nem 
önmaga és a világ teljiesabb megdsmerését keresi, épp 294 



ellenkezőleg: az önmagáról és a világsál való elfeled-
kezés állapotát. Amikor nem keres varázslatot, meg-
nyilatkazásai elevenek, mert feloldódnak az akarás 
görcse alól. „Amit lát és mond, az kétségtelenül friss 
és eredeti" — ápia-pítja meg ,ráta• S•eneoa elismeréssel. 
Egy alkalommal például így vall mesterének: 
„— Te — mоa сita Sem,ecán lk :bzalrmasm —, trnúltkor, 
hogy készem -lett, kikocsiztam. Vágtató lovukkal. Olyan 
szép és friss volt minden. A nyár velem száguldott. 
Mintha lángokban repültem volna fölfelé. 
— Igaz Iköltő  vagy — szálat Seneoi. — Csak azok be-
szélrъek így. Lásd, ezt ird meg. 
— Ezt? 
— Ezt  is,  mindent, •amit gondolsz." (l. rn. 42, o.) 
De Nero már túl van kétségein, nem akar önmagába 
néziіL Ezért válik a továbbiakban elkerülhetetlenn: 
az alkótással járó külsőségek _hajszopása. Kudarca ma-
kaccsá teszi. Rrtkaruxicus ,leköti benne a Italt", tehát 
meg kell ölnie. Brdtannicus meggyiikoitatásávap kez-
di dik el a rosnbol'ások és pusztítások hosszú sorozata, 
amelyek mind azt a célt sszo1gállják, hogy Nero mes-
terségesen megteremthessen egy olyan világot, amely-
ben jól érzi magát. S mert másként nem megy, Ne ro  
a világot akarja , ;rossz varázslat" áldozatává tenni. 
Nem véletlen', hogy életének legnagyobb élményét, 
amikor valóban téljesmek érezte boldogságát és ma-
radéktalanul át tudta magát adni иlánényeinek — egy 
ad aibsurdum mesterségesen létrehozott szituóniéba-n 
éli meg. Ajkkor, amikor fellépett a költészeti versenye-
ken, amiikor nemcsak a babérkoszorú elnyerése volt 
előre biztos, hanem még a tömeg tetszésnyilvánitásá-
nak a rituáléja is: tapsoncok ezrei hetekkel el őbb gya-
korolták már, hogy ésmikor tapsoljanak a 
nak. đ  pedig gyermeki, elementáris, mély bol+dógság-
gai oldódik fel ebben az ízig vérig hamis, mestersége-
sen előáиitоtt szitwációba хі : 
„Nero aг ézte iaz őrjöngő  emberóceánt, szemébe köny-
nyek tolultak, a gyermeki .meghatottság őszinte köny-
nyei. 

— Ah —nyögte 	köszönöm, nagyon köszönöm — 
és sírt —, nem érrdermlаm meg. 
— Te isteni — ordított egy tapson. 
— A nép az isteni — mondta a császár és térdre esett 
a nép fönsége ellőtt, ikitárea ikarjait, csókot hajított 
mindenkinek." (d. m. 135. o.) 

boldog 
boldogtalanság 

ilyen élessen egymástól: az egyik belejátszik a másik-
ba. Csak a hangsúl!y :tevődik át az események folya-
man egyikről a másikra. A cselekmény els đ  részében 
az írással való prábáLkózáson van a hangsúlly; amikor 
Nero tragikomikus költői lükerét aratja, az írás lé-
nyegében már nem jelent számára tényleges lehet ősé-
get a semmi takarására. Nagy-nagy önámítások áran 
megélte ugyan „ködt ői" létének kiteljesedését, de mint 
a szenvedélyes kábütószerelvez ők, meg sem engedi ma-
gának a 'kijóтlanodást, újabb, erősebb narkotikum 
után kap. Ez az új kábítószer Poppaea iránti szerelme. 
Ebben a szerelemben megjelenik egy olyan mozzanat 
is, amely az írással való prábápkozás élményköréből 
még hiányzott: ez a boldogság, a beteljesedés ásandó 
hiányának a regisztrálása. Nero szerelmének alapvoná-
sa a hiányként ,megélt boldogság. Ezáltal válik a csá-
szár számára ténylegesen autentikus élmén лΡyé, ellen-
létben az írássaü, melyminden mozzanatában a csá-
szár létének inautentikusságát hordozza csupán magá-
ban. Az autentikusság mozzanatit teszi egy más si-
kon valószínűvé az, amilyennek Nero Pappaeát látja: 
„Szép vagy — vall Nero elcsigázva — baba, fáradt, 
beteg baba. Azaz nem is vagy szép. Különös vagy. De 
nekem épp ezért tetszed. Hagy nevettem én mindig 
Venust, hogy lenézterm, hogy utáltam a szépség hiva-
tásos istennőjét. Sohase tetszett. Se ő, se a többi. Mi-
nerva meg Diana. Ik a tömegéi. Ami szabályos és 
egyenes, nem Telhet szép. Az csúnya. Csak a szörnyű  
és a ferde a szép, a rendellenes. Ti  is ilyen vagy." 
(i, m. 111. o.) 

Ennek a szépslégeszménynek a teljes jelentését majd a 

regényben megjelenő  értékrendszer tárgyalásakor fog-

juk kifejteni. Nero negatív boldogsága is szoros össze-

függésben áll a regény ёгt@kmegjelenítő  sfkjával. 

Egyelőre hadd idézzük Nero bokldogságfogahnának 

meghatározását, minit a szerelem élményének autenti-

kus mozzanatát: 

„— De nem akarok boldog lenni, érted? Ha boldog 

vagyok, boldogtalan vagydk. (... ) 

— Hát ez a bdldogság? 

— Ez — mondja szamorwan a császár. 

— Az, hogy nem szerethetjük egymást? 

— Mit tudom én, talán az. Ha nem vagy itt, akkor is 

itt vagy. Soha se hagysz  el.  Mindig vettem vagy. Ürök-
kévaló. Koplaltatsz és táplálsz vele, üres poharat adsz és 

abból itatsz, nem csákdlsz és perzseled a szájam. Nem 
lehet betelni veled soha.  Ami nincs, azzal nem lehet 

betelni." (i. m. 113-114. o.) 

A hiбnynaik, a nincsnek, mint legf&bb értéknek a meg- 

jelenésével már előbb is találkoztunk. Amiikor a re- 

gény éгtekmegjelendtő  síikját fogjuk vizsgálni, döntő  
fontosságú lesz helyénepc kijelölése. Britannieus és 

Nero utolsó beszélgetése is a hiány, a •nincs lrtoklá-

sának kérdésével hág a tetőfokára: 

„Minden az enyém — kiabált Nero, dühös еn, magán-
kívül és dobogott. 
— Az is, ami nincs. 
Britannieus mintha rázta volna a fejét. 
Ezt gondolta: 
Nem, az az enyim.. A semmi nem a tiéd. Csak a min-
dem." (i. m. 76 .o.) 

Kétségtelen, hogy Poppaea Saibina színreiépёsétől 
kezdve .ez a nő  iгányítj'a Nero cselekedeteit, di ennek 
neon önmagában van igazi jelentése, nem szabad füg-
getlendterai a császár képrendszerének egészét ől. Hiszen, 
aki önmaga msgv іapósitása helyett varázslatot kiires 
csupán a tulajdon létének elviseiiésére, ugyanakkor 
nem tűzhet maga elé biztos célokat, abból szükség-
szerűen hiányzik a szülárd belső  tartás, létiének szer-
ves tartozéka a bizonytalanság. Tehát befolyásalható, 
szeszélyes és kiszámt&iatatllan is. 

„A britannicus-jelenet után, ahogy megindult a pusz-
tulás felé, Nero egyre kevésbé cselekv ő  hőse a saját 
történetének — írja Kőszeg Ferenc — (.. J mind-
inkáb'b Poppaeu akar helyette (• . •) a csetiekiményt csu-
pán a női nagymavágyás lendíti .ellőre." (i. m. 503. o.) 
A regény csel еkménysí'kján mindez pontosnak tekint-
hető , de érzésOnК  szerint e megálllapítá еbál kimaradt 
egy fontos mozzanat: Nero Poppacához f űződő  kap-
csola'tSnak jellege. Fgгsz másról van 'itt szó, mint ar-
ról az „örökzöld helyzetről", hogy „a nagyravágyó, 
nő  hiú és gyámalta'lan férfima bukkant" — ahogyan 
Kőszeg Ferenc határozza meg. Nero Poppacához f űző-
dő  kapcsolatában• ugyanaz ismétlűdmk meg, adni a csá-
szárnak a művészethez való viszonyát jellemezte. 
Poppaea éppúgy Darázslat, 'ha akarjuk: kábítószer, 
mint atz íirás. A Nevo-lPoppaea viszony tehát a regény 
egyik aliapmotívuma, amely SZEMANTIKAILAG 
RIMEL a császár költőként vale szereplésével, íцgy-
szintén a versenykocsizás jeleneteivel végül pedig a 
törvényt megtestesitő  császár képeüvei. Mind a mégy 
részletnek azonos funkciója van a regényben: varázs-
lat akar lenni, arra szolgál', hogy a föh őks megmeneküll-
jön a léte allapélményekéл t megélt semmi okozta ezen- 
vedéstől. Nero bukásának egy-egy állomását jelenti a 
költészettel való prábálkozáз, a szerelem, a verseny-
kocsizás és a törvénykеzкs is. Mivel a bukás folyama-
tát ábrázoltja a regény, az egyes állomásak szemanti-
kailag nem lehetnek teljesen azonosak, a bukás más- 
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a 
versenykocsi 

Amikor Nero versenykoasiгni kezd, túl• van az anya-
gyi,lkosságony Yo,ppaea is célhoz ért: császárné lett vlég-
re. De túl van azon a koms•zakán . amikor az írásiban 
kereste a „Varázslatot", és amikor a szerelem nydj-
totta boldogtalanság le tudta kötnfl đ ényét. A verseny-
kосsiizásnak már eleve lényege az, amivlé Nero a köi-
tészetet is degradálta. Egyetlen célja: a gy őzelem el-
érése. Kezdeti sikerein felbuzdulva kés őlbb már erő-
szakkal vívja ki győzelmeit. Az ёiunagával vall őszК  -
te szembenézés ekkor már éppúgy hányzliik tetteib ől, 
mint amikor lénye rejtekében mádi ben arra, hogy so-
ha sem Lett belőle költő . 

nero:. 
a 
törvény 

Nero bukásának utolsó á!1•lamása a törvénykezese. Ami 
ezt követi, mám holtpondnak számít, :személyisége ek-
kor már teljesen dezargani záládik, világosabb pilla-
nataiiban már Csak arra képes, hagy utánémzésként 
megidézze egy-egy rövid időre azokat az élеtlihetősé-
geket, amelyeket mám elpocsekolt. Nero törvénykezé-
sének a Lényege a pusztítás. S ,a esaszár, aki értékek 
megvalósítására nem volt .képes, a pusztításban magá-
ra talált, ekkor ,;végre tudta, amit kell tennie". Ebben 
a fázisban teljesedik ihi léte, mely mindvégig mnauten-
tikцs lévén ,nem lehet rá:s, mint énj éneik negehváj a, 
„negatív önmegvalósítás" — alhogyan Beidhorrszky Pál 
meghatározza•. (Belohorszky Pál: A „szép" morálja. 
In: Irodalomtörténet 1975/3, 522-5J0. o.). Mint tudjuk, 
Seneca hívja fel Nero figyelmét híres Politikai leoké-
jében osászársá:gaból következ ő  jogaira. Olvassuk most 
el Seneca politikai leckéjénelk egy fontos részletét a 
tanítvány sгemszögéből figyelve: 
„Mi az igazság? — ,kérdezte Nero imohón. 
— Az igazság? Jaj, nžnas igazsc g. Azaz .annyi igaz- 
ság van, aháxmy ember van. Mindegyiknek igazsága 
van. Ezek nem juthatnak érvényre, ellentmondanak 
egymásnak. De ebből a sok igazságból meg lehet al- 
kotni egy _ csillogó, hideg, dkos, mcúrványszerű  hazug-
ságot, melyet az emabe гek igazságnak neveznek és en-
nek megalkotása a te feladatod. Еrtsd meg, mi böl-
esélők nem hídjuk határozottan, hogy mi a јб  és mi a 
rossz. Firldálrunk róla, oktatjuk o'tasóžnkat, hogy meg-
szelídítsük őket, de mi mг  аgurik is kételkedüo Јk. Ke-
resünk valakit, aki gondolkodás nélkül cselekedjen, a 
politikust, aki bátran vállalja a gyilkos tettet, mely 
nélkžil egyik • ember  megölné a másikat. Tedd meg a 
szükséges rosszat, és a legnagyabb jótevője vagy min 
den.kinek. Minden szabadság tiéd. Nincs törvény. Te 
légy a törvény. Еs nincs erkölcs. Te nagy az enikö4cs." 
(i, m. 198-199. o.) 
Nemcsak Seneca alakjának értеkelеs!e szempontjából 
fontos az imént idézett. mészlettel 'kapcsolatban elmon-
dani, hogy „igazságát" csak az fogadhatta el, aki a 
bukás mélypontján álba túl volt azon, hogy bárd-
féle értékafílrmйib tettet praduká иljon. Nero létezésé-
nek teгmészetéből egyenesen :következik, hogy hiata'l 
mát egyedül .a pusztításra képes f еLhasználni. 
A hatalmas gy lko:sságsorozat az összeesküvók kivég-
zésével kezdődik, későbúb mar lépiezetlenii Іј  folyik: ma-
gáért a pusztítasért, végül már maga az élet elég ok-
nak.bizonyui a haló büntetés •gyors meghozataláma і : 
„Esténként néhány katona kíséretében (kiment az ut-
cára, mint va4aha fiatal 'korában, és megál:ižtottá a 
a járőkélőket. 

Az e(bső  ember elé lépett: 
— Halj meg — szólt —akárki vagy és szívébe döf-
te •tőrét. Az ismeretlen., porba hullott. . 

— Artatlan vagyok — mondta haldokolva. 
— Tudom — feledte a császár —, annál érdelkesebb —
és nézte figyelmesen, hogy múlik ki az ismeretlen." 
(i, m. 225. o.) 
Elmondtuk már, hogy amikor Nero gyilkolni kezd, én-
jének negatúváját „vaiásítja meg". Nero léte oly vég-
érvényesen imautentikus, hogy a pusztídás e  lét auten-
tikus mozzanatává válik, sőt nem csupán negatív ki- 
teljesedésé, hanem egyfajta morbid esztétikai élve-
zetté is: „Minden halott az  616 szobra — mondja szin-
te eszelős szarkazmussal. — Nem gondolod, hogy jaki 
öl, az szobrász?" 
Egyedül a gyilkolás tudta maradéktalla лul felloidani Ne-
ro örökös •belső  bizonytalanságát, ezért az ölés nem 
varázslat számára, nem is „barbár i74g tószer", hanem 
a császár visszájára fordult ,személyi *géne'k az esszen-
ciája. 

a  
rTi áS f k 

A .gyilkosságsorosat után, mint mondtak, Nero sze-
mélyisége rövid idő  •alatt széthullik. Mintha „kütelje-
sedése" után megszűnt volna a kohéziós ez ő, amely 
eddig •egybefogta. Éledének utolsó fážsában annyira 
elveszítette tájékozódását a küls ő  világban éppúgy; 
mint tulajdon bensejében, hogy nincs szüksége többé 
varazslаtra. Magatartását a széls ő sёgek, a végleték 
még sűrűbb váltakozása jellemzi. B•ár mindaz, amit 
tesz, teát гállsan hat és valászеrűtlen iás, mégsem ,ti'sztán 
szereplés, .Amit utolsó óráiban kapkodna: újra le akar 
játszani, létének eltévesztett 'lehet őségeшbál áll. AmI.-
kor Epa:pihroditusz érte megy, hagy meneküljenek, ki 
tört •a háború, „Galbát emlegetik császárul" Nero így 
fogadja: „Gyászbeszédet írtam — és várta a hatást. 
ČSnmágárál egy végteilenül megln&itó kis gyászbeszé-
det. Holnap fölolvasom a népn еk. Odaállok, Iköitnye-
zek és muindent .megértenek. Hallgasd meg, elég jdl 
gördül? Nekem tetszik. Búcsúzom tő letek, ó római-
ak ... (i. rn. 247. 0.) 
Idézzük még •a jelenetet is, :amikor a menekül ő  Ne-
ro Phaon kertjében felébred: 
„— Hol vagyok? —szólt az alomtól imák0nyo4san. 
Végignézett •a koosisn hán, a kardján és nem ismerte 
fel többé önmagát. Resztketve mondta: 
— Ki vagyok? 

Epaphroditusz nézte, de ő  tovбbb beszélt: 
— Nem értem — rebegte — semmit se értek — és 
mosolygott. Ki. ez, aki most beszél? Valaki beszél be-
lőlem, és hallom a điangját. 
Phaon megsajnбlta. 
— Jaj — mondta Phaonmak, és elkapta kezét, lázass іin 
szorongatva -, đ  beszél. Az, aki mindig. Te beszélsz 
a mellcnгbő l és a szájammal, :kinek a hangját, gondo-
latát nem bírom el. Valaki mds. Halgasson el: Tegye-
tek nralámit. Minidig csak ó." (i. m. 252-253 0.) 
Ennek a jelenetnek kulcsfontosságú jelentése van  Ne-
ro  a•lakjána:k képrendszerén belül. Els ő  pillantásra 
csak a teatralitása t űnik 'a szemilnkhe. De nem hihe- 
tünk annak az áról kőzlésnék, аmетy szerint is császár 
„nemi ismerte föl •tábbé dumagát". Ugyanis épp annak 
a kivételes pi'Llanatnak leszünk e jelenet során tanú, 
atnikor Nero beismeri veréslégét: valaki MAIS élte ben-
ne végiig az életet. I autentikus létének pontos meg-
határozását tartalmaaza ez .a rövid monológ. 
Nero képrendszere as emberi vértékek negatívját iei- 

jesíti ki. Ezek szerint halálának ,a feszültség oldódását 
kellene megtereгntteзiie is regényiben. Nero halála azon-
ban nem egyértelműen felszabaditó hatású. Nyere-
ségnek, de veszteségnelk is érezzük egyidej űleg. Ho-
gyan éri el ezt az író? 
„Mondjátak meg,  ml  ez az egész? Mert az egészet nem 
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jó. Kezed 'liJktet, szemed él, mint az •enyém. Maradj 
meólettem c ~kdгki vagy, .ne engedj el saha. Mert akkor 
végem. Beléd 'karok fagódzni. Vagy ha elszaladsz, 
akkor egy íkut уdt küldj legalább, annak .a fülét szorí-
tom addig, míg meg nem halok. Csak éljen az is." 
(i, m. 253. o.) 
Megfigyelhetjük, hogy a császár itt nem személyi ég-
ként éli át a halláiifélellmet, hanem „tíaijutva minden 
jón és rosszon: fiziológiailag, a teste fél, a teste vá-
gyik egy másik teszt életet jelantő  melegére, érintésére. 
Ez •a jelenet az ábrázolás :réуé.n felüliemelkedik önma-
gá:n nem Nero halldoklasánalk a megjeslenítése, hanem 
a haldoklasé. Nerot az iró itt már kilépteti saját •ép-
rendszerébбl: hadálféleleniben reszket ő  anonim test. 
Ez .az ábrázolásban végbemen ő  aspektusváltás ad Nero 
halálának :tragikus végkicsengést. 
Van Nero személyiségének m'ég egy fontos megnyirat-
kozási fomnája: 'a játék. Nero játékai ugyanis létének 
autentikus mozzanatait faglaijak magukba. Ez nem 
mond ellent •annak a megállapításunknak, hogy léte 
önnön negatívájában kiteljesed ő  'lét. Sőt még •egy sí-
kom igazodja. Hiszen a jat•éknak épp az a lényege, 
hogy nem jár komolyabb követk еzményekkel, a ját-
szás, mint 'nyaigatartásfo шца, a FELELđтLENSЁGET 
szentesíti. 
Nero valiamennyi јбitékának közös j,ell!emzője, hogy a 
rend összeza:va ггб siát .idézi elő . Ahogyan a. császár ki-
lé.ptzti a dolgokat és jelenségeket a maguk megszokott 
rendjébő l .és jelentéséb ől, ráébreszt képtelen, abszurd 
voltukra. A dolgok, •s a. lét mélyén rejll ő  értel7netlen-
sé:g ébresz4t benne egyfajta grotesJk játékélményt. 
„Szánakozott járó.kelílk, fáradt esti hazatér ők b,átbagtшk 
az úton. Zodicus és F,annius azzal ;kezdte, hogy min- 
denkinek •alázatos tisztelettel teljesen köszönt. Gaz-
dag kalmárok, Ikelme- vagy f еstékgyárosok szívesen 
viszonozták 'a .köszönését. Majd pár dépés múlva óassí-
tották járásukat, visszatekingettek, azon t űnődve, ki 
lehet ez a két ismeretlen. Ha'sztalan kеresgéltek emlé-
kezetükben. Aztán gyanakodva tová'bibmentek. 
— Nem érdekes? — kérdezte Nero, akinek könnyei is 
potyogtak nevettében. — Akár a bábok: minden em-
ber." (i. m. 48. o.) 
Az eunberekben és jelenségekben felfedett e'lltárgyia-
sult, mechanikus vonás, is meglévő  rend vékony fel-
színe alatt húzódó elementáris ёгtelmetrenség leleple-
zése Nerót lénye legmélyéig hatoiló örömrner ,tölthette 
el, hiszen számára a világnak ez az egyetlen tetten-
érhető , megismerhető  vonása, aninden más csak taka-
rás. Ezért telítődhetnek önmagukon túlmutató, lété-
nek .autentikus snozzanatait magukba fo•gladó tartall-
makká ezek a j átékok. 
„— Te — mondta Senecánalk, egészen elázva —, most 
valami eszembe jutott. Az emberek feje hasonlű  a 
diához. Nem gandalod? Vagy a tojáshoz. Föl ikellene 
törni és muegnézni, mi van benne — és nevetett." 
(i. m. 51. o.) 
Az eltárgyiasodo.ttság felismerése képezi  Nero  embe-
rekre vonatkozó tudásának maximumit. A továibl alk-
ban idézendb kérdéssorozat pedig a császár világ'látá-
sát fogalmazza meg. Mert ha a világot meghatározó 
rend csak látszat, s Nero csak ennek felisaneréséig •tú-
dott eljutni, akkor mlindennek, ami csak létezik, jo-
gosan megkérdőjelezhető  megszokott helye és jelen-
tésé: 
„Miért van úgy minden, amint vlan? Az 'ég miért nem 
piros és .a csillagok mért nem zöldek? A tenger mért 
nem sárga? Az oroszlánok mért nem tudnak гдр iilni? 
Mindenekel őtt pedig .mért nem szülnek .a férfiak is? 
A férfiék férfiakat, a nők pedig .nőket?" (i, m. 51, a.) 
Van Nero megnуilatkozás:ának még egy olyan formája, 
amely többször megi•smlétlődik a regény folyamán, és 
öПmаgán túlmutató jelentéssel rendel ezik. Egy olyan-
fajta viselkedésformáról van szó, amelyet •az egymás-
sal ellentétes magatartasok s űrű  váltakozása jellemez. 
Sokkal többet .jelentenek ezek az éles magatatásvál-
tások,  mint  egyszerű  szesxélyességе t, Nero képrеndsze-
rén belül ezek a mozzanatok teszik talán a legközvet-
lenebbül hitélessé a császár létének ínautentikusságát. 
Azt is megfigyelhetjük, hogy a regény valamennyi kulcs- 
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tartásváltásai teremtik meg. Vhzsgáljvлk meg néhányat 
azok közül 'a síkváitasok 'közül, amelyek Nero maga-
tartását jellemzik. A császár viselkedését a cselekm й:ny 
folyamán Britannicuaszal szembeni magatartásában 
jellemzi dLőször gyakori síkváltás. A testvérek című  
fejezet kezdetén, amikor Nero Cs Brit'annicustissze-
tal бlkozik, a császár ,hosszú mondatai vá?ltakoznak 
Boitannicug rövid vál'aszanval. Nero puhatolózik, keresi 
a kettőjük közti komгnuи ikáaió módját, s közben ha-
zudik. Bri:tannieus nem hazudik, de mindem szava be-
szédes csönd, elzárkózás a csaszár szavai elél. Így Nero 
magatartása, aki a közeledésre tesz kiserietet, 'taszí-
tássá minősül, rés Britannicus viselkedése desz a von-
zás, aki pedig imerb tartózkodás. Ennek a ta:lálkozás-
nak a feszültsége a következ ő  fejezet végén robban: 
„Britannicus — ordította [Nero] —, szeretlek téged. 
Csak te nem szeretsz. 
A f& dörn kotorászás hallatszott. Egy tál'a't ragadott 
meg valahol és teljes erejéb ől a falhoz vágta. 
Te dög — hörögte —, te dög." i.  m.  88. o.) 
Azt a heves, elviselhetetlen bels ő  feszültséget, amit 
B.ritannicusszal szembeni egymással ellentétes érzel-
mei teremtettek a császárban, csak гnеgö'betésével tud-
ja feloldaná: 
„— Végre — kiabált Nero, hogy egyedül maradt —, 
végre, végre — és fölkacagott és jajgatott, és ment, ks 
jött, és állt ás ült, és mosolygott és sírt, és érezte, 
hogy szabad, hogy többé senki sem árthat neki, hagy 
iruirndeivkit óegyőzöti." (i, m. 99. o.) 
A császár visel!kedését ugyanilyen éles síkvá'ltások 
jellemzik a költé,szette:l való próbálkozása során is. 
Belső  hizonytalamságanak !legvég:lete.sebb formáját az 
a jelenet foglalja magában, amikor betegségében 
gyógykúraként a következ ő  mondatokat kell fenn-
hangon olvasnia az elé rakott viasztáblákról: Nagyon 
nyugodt vagyok. Enyém minden er ő . Apolló геáin mo-
solyog. Gyönyörűen énekelek. Nagy költő  vagyok. 
Ennek a anagatartásnak .az ellentétér ől már részlete-
sen szóltunk. Anyjáihoz, Agrippimához való viszonyát 
is a  vonzás és taszítás közötti ide-odawáltás határoz-
za meg. Azt a heves feszültséget, amely érze']meinek 
kettőssége folytán áll elb, gyilkossággal oldja fel, épp-
úgy, :mint Britannicus esetében. Poppaea iránti érzel-
mei egyértelműek, egy alkaronvmall azonban kilépve 
abból a szituációból, amelyet kett őjük kapcsolata te-
remtett meg, hirtelen így szól az asszonyhoz; „Azon 
nevetek, hogy bármikor leüttethetném a fejedet" Ne-
ro snagat ,rtásváitasai abban a fejezetben lesznek még 
hasonlóan gyakoriak, amely meneküllését és halálát 
foglalja magában. Itt egyfelől az élet minden áron 
való akarása és az öngyi'lkosságra készill ődés, más- 
felől az őszinte szarnib•enézés és gaz önamítás közötti 
ide-odaváltan formájában jelentkeznek. 
Végűr, hogy Nero képrendszerének •áttekintését teljes-
sé tegyi k, azt kell megnéznünk, hitelessé, pontosab-
ban: szükségszerűvé tudott-e válni a regényben a csá-
szár létének nyilvánvaló ínautentikussága. Ezen múlik, 
hogy túlmutat-e ez a sors örnnagán vagy megmarad 
egyszeri, egyedi esetnek. Elemzésünk ;sarán m еgálla-
pítottuk, Nero császárrá várása lett az a körülmény, 
amely megfosztotta attól hogy önagát valasztha•ssa, 
tehát autentikus életet él m jen. Ugyanis, amikor császár 
lett, ugyanakkor Claudius (halála ,révén egycsapósra rá 
kell döbbennie, hogy mindaz, ami körüllveszi, a rend-
nek csak látszatra, a világ kiismerhetetlen és elfogad-
hatatlan. Caliguslávai ellentétben Nerát nem tette sza-
badldá császársága, ő  azt ismerte fel, hogy „minden 
út bezárult elő tte": 

„ — Mit tehetek? — kérdezte .a császár, hatalma ma-
gasán, szédülve a csöndben. 
Mert a ,lármát csönd 'követte. 
Erre azonban nem kapott választ se önmagától, .se rná- 
soktól." (.i, m. 22, o.) 
Nero létének inauteп tikussága azért hiteles és szük-
ség.szerű  a regényben, mert mint császárnak nem ada-
tik meg neki .a  LAZADAs lelhetősége. 0, aki felismer-
te a világ lenyegét, amely körü2.vesži ,, császársága 
folytán egyszer és mindenkorra kí van rekesztve ab-
bol a lehetöségböl, 'hogy vártoztas.son rajta. „Nero 
nem áđlhat bosszút, ,nem szervezkedhet — írja Beli- 



horszky. —, nem esküdhet seisk*n,ek és senkiért mert 
elsđnek maga ellen kellene esküdnie, hiszen az isten-
joggal felruházó szó :lhaгgzása wtán m~inden,ért csak 
ő  a felelős, smindennek ő  a forrása és végoka." (i. rn. 
560. o.) De épp azi&t, merít döntő  'körülmény a főhőš 
császár volta, .egészében aiem foglalhat magában ez a 
sors önmagán túlinutaató tartalmakat, nem emelkedhet 
egy •adott szituánión belül lehetí)éges ébe гlés példáza-
tává, nem adhat v~чΡФaszt  a  Tétezés mikéntjenek a kér-
dés~ére. Következetesen véglgvezetett és mélye дΡ hite-
les — mégüs egyedi sors marad a Nea`óé. De ebben az. 
egyedi és egyszeri sorsban számtalan olyan vonást 
iѕmerhetaünk feli, amelyek az eigyetemesség jegyeit vi -
seliж  

a 	 seneca 
szellem 	 képrendszere 
és 
a 
hatalom 
Mindeddig a regény egészének csak egyetlen voriula.-
tát vyzsgálituk, azt, amelynek Nero a központja. Most 
Seneca aalakjának képгendszerét keli szemügyre ven-
nünk. Az ő  magatartáзának kellene az írói sy хn3ék 
szerint a szellem és a hatalom párharcát példáznia, 
tehát a regény dega'ktuá1 јsа  b vonatkozása гit kifejez-
nie. Seneca képrendszerében  a  művészet es politika v ii-
szолуyáгa vonatkozó időszerű  problémákat akart az 
író ábrázolni. Ahogyan Boni Imre írja Kosztolányi De-
zső  regényei, án: FrkZoltn és testvérei [tanulmáдΡyok]. 
Forum, Újvfidék, 1976, 3З5—»369. o.): „Kosztolányi De-
zs ő  tehát egy véres korszak leza аódása után pillant 
vissza, s veti fel az írásbudólk helyenxek és szerepének 
kérdését az ilyen korszakban az íi-ó és ,a hatalom oly 
éles konfliktusokat rejtő  konfranttóciójámak síkján. Jog-
gal tarthatj°wk tehhát Sеnecát •legalább olyan méríék-
ben főhősnek, mint amilyen módon Nero az. Koszto-
lányi alapvető  'élménye agyanncs nyilvánvalóm rabban 
a kérdésben fagla.lható össze, hogy miit csinálhat az 
írástudó a fékiiket vesztett karok 4ndu'latai .között, mi-
lyen a sorsa, ha kiszaig~úlja (mint ő  akarta egy ideig), 
s milyen, .ha ,ellenáll vagy ellenállást kezd tanúetamh." 
(i. •m. 342. o.) Minderre azonban, mint •már kifejitettúk, 
nem kaphatunk hiteles választ a regényben. Seneca 
alakja ilyen vonatkozásban nem válik meggyőzővé. Az 
első  ellentmondás, amelyre Kőszeg Ferenc tanulmá-
nya figyelmeztet, abban van, hogy Seneca agyad di-
csekszik, Nero az ő  szellemi nevdьtpe. Kőszeg elemzése 
meggyőzően bizonyftpa: „nemhogy inem irányíthatta, 
formátumában nem is versenyezrhetett vele. Az еlsđ  
jelenetekben, amikor még nevel őként lépett fim, Nero 
volt fölényben. A fiahal császár kérdéseire .kitérő  vá-
laszt adott, nem is értette, mi gyötri Nerót, és  Nero  ál-
látott rajta." (d, an. 506. o.) Ugyancsak fontosak további 
megáliapntásad is: „Senеса  karikatúrája a hatalmat, no, 
csöppet sem formáló, osШk К$a zalgáló szellemnek. (...) 
A bdlcs figurája a regény sodrában, tetten éгhetően 
átalakul: nem a jelleme fejlődik,  a dimaenzioi változ-
nak meg." (d. m. 507. o.) 
Nyilvánvaló, hogy az, aki az .írásrál a következ őkép-
pen vall, nem adhat hiteles választ az írástud ők  f lie-
lбsѕёgёnеk kérdéésére: 
„Csak írni akart, tragédiákat és verseket, hosszú, re-
mekbe készü'bt monulatoloat, melyek ikervényeik és csil-
logóak, mint a márvány, bdks mondásokat ékeltről és 
halálról, ifjúságról és öregségről, melyek Vapasztalatát 
foglalják magukban, örökkévalóm, s azzal, ami ezen 
kívül állt, nem törődött. Más •hite nem volt, mint az 
írós, s meggy őzódése, mely ,a folytonos gondolkodds-
ban és tépelődésben végképp megitngott, mindig aafeié 
hajolt, akivel beszélt, és a kdkieükez ő  pillanatban 'már 
ékesebben, viddgasabban fejezte :ki azt, amit vitatkozó 
ellenfelei óhajtottak." (i, m. 25. o.) 
Seneca halála, amely valamennyi mélt аtája szerint a 
regény .legszebb és legmegrázáb ь  jelenete, nem tud 
szervesen kјapcsolódr јі  alakjának képrendszerébe. „Ki- 
fesl гk a  regény szdvetéből — ahogyan Kőszeg Ferenc 

írja 	gyönyörű  mondataival hirtelen és önkényes 
módon tragikus hőssé aranyozza Senecát, A búcsú re-
zignált pátoszán áthallatszik Kosztolányi hangja, Se-
neca monológjában ő  igazolja önmagát, ő  utasítja visz-
sza a kétfeiái záporozó vádakat, s ez az ön4gazdlás egy 
regényben, amelyi akarva-akarattarn. emberi magatar-
tásokat szervbesit, épp a különféle magatamtásnnódok 
különbségét sern`misíti meg. Ha Britannieus volt a 
tiszta művész, Seneca, aki birtokait nyerte el, nem. 
lehet éppúgy az." (ii.. m. '508. o.) 
Seneca alakja nem válhat tragikussá egyrészt azért, 
ment soha. Sean tett egyéni érdekein túl egy lépést seren. 
Másréstit pedig, mert mindaz, amit 'híres politikai lec-
kkjében Nerának elmond, az •ábrázolás szintjén nem 
alapszik saját tapasztaiataki, csak önigazodás. A Nero-
regény tehát  Seneca  alakjának hitelnél'küllaége foly-
tán adósunk marad a művészet egy fontos von'a:tkozá-
sának a felvetiésével. 

a 
nero 
mint 
művészregény 

Mi az, amit a •művészetről e  regényben tenylegesen 
megtudunk? A művészet, pontosabban az alkotás kér-
dése már 'a negyedik fejezetben felknerül, és kisebb-
nagyobb ,kihagyásokkal végigvonul az egész regényen. 
Itt a negyedik fejezetben vallja meg Seneca; ,mit je-
lent számária iaz írás, és ekkor ötlik fel Nerában az 
írásnak mint gyógyító varázslatnak a tehet ősége. Ha 
összevetjük a literátor Senecának és a dilettáns Neró-
nak az íráshoz való viszonyulását, 'azt vesszük észre, 
hogy .a császár yndtékai mélyebbek, nvint nevel őgének 
motiváclói, hiszen Seneca•, aki a szenvedésr ől papođ, 
eleve kirekeszti az alkotás folyamatából a mélyen 
megélt élményt mint írásra késztető  Indulatot, ment 
mindaz,, ami magán az íráson kivid  611, nem lényeges 
a számára. Nero annyiiban áll közelibb a saját meg-
élt, megszenvedett élményeinek körében, hogy ez az, 
amitől az írás segítségével meg akar szabadulni. A 
császár alkotás utáni nosztalgiája nemcsak a jellegze-
tesen dilettáns művészetšelfogast fejezi ki, hanem 
megadja a műиészelt negatív meghatározását  is,  azt, 
hogy mi nem lehet művészet: „Ha énіkelsni tudna, 
vagy legalább Ikidltani. Olyan nagyot •kiál'tani, hogy 
mindеruki meghallja, a föld alatti szellemek is és az 
égben az istenek is, s hogy mindenki, aki alszik, fel-
riadjon és ide jöjjön., és csak rá figyeljen, ne a csá-
szárra, hanem atlrra, aki énekel, kiált, ordít, a nagy 
hangra." Qi. m., 31. o.) 
A dilettáns Nero az Indulat művészi áttktele ѕség nél-
küli kifejеzéaét tekinti műalkatásna'k, holott áttéte-
leség nélkül a legmélyebb élmény és indulat sem vál-
hat művészetté. A dvl Тettáns pszidhоi јбgfiájáдΡak rend-
kívül találó rajzán :túl a lkotáslélektasi szempontbál is 
jelentős az imént ,'idézett részlet: az alkotási folyamat-
nak azt a fáaisát jeleníti meg, amikor az élmény aralég 
nincs írásrakész állapotban. 
A csömör című  fejezetben ugyancsak a művészet al-
kotá5lélektani vonatkozásai .kbzüil iеnіerünk meg egyet: 
a kételyt: „Milyen kongó és üres minden sora. Az 
eszme kopott, a jelzik lógnalk, a. sanek zagyarák, ösz-
sze nem ültők, unalmasak, Faképp az unalomtól bor-
zadt meg. Elviselhetetlen, leírhatatlan, kiordíthatatlan 
unallorv lappangatt .a költemény m%nden zegében-zugá-
baan. Egyszer, rviwт  lázas volt, azt álmodta, hogy for-
ró homokot eszik, mely felitta inirnden nyálát, és az-
tdin a homok es őkorgott, harsogott fogai között. Ehhez 
hasonló lidércnyomás kínozta most." (i. m. 40. o.) 
Eknosidhatjuk, hogy .a regény számos, alkotáslélek-
tani szempontbál jelentős mozzanatot jelenút meg Nero 
dillettantizmusának ábтázolasa során. Az életlény és 
indulat művészi gondolatrendszerré szervez ődésének 
a hiányát megmutatva —éppen annak hiánya folytán 
— sikerül Kosztolányinak hitelessé tennie: a költ ő  az, 
aki egészen hatalmába k егithéti a világot. (Ez a né-
zet egyébként Kosztolányinak nemcsak m űvészetfel- 298 



fogását, de egész vllágnёDetét is alapvetően meghatá-
rozza. A késábbiekben e ггal még bővebben szólunk.) 
Ugyanez .a tartalom azonban nem tud hitelessé válni a 
tehetséges, vаббdü .művészek á:brázolásában. Seneca 
csak írja a vülágot, Britannicus kívül van a világon. 
A művészet, mint legfőbb érték tehát éppúgy, mint 
az autentikus Lét, csak HIÁNYKÉNT való megjelení-
tése által képes kifejezni •ezt a tartalmat. Ezt a hiányt 
foglalja magában maga a cím is, pontosabban a költ đt 
minősítő  jelző. A véres a rossz szinonímája. A művé-
szet és a megélt élmény közti viszony Kosztolányi 
szerinti felfogására ugyanis alapvet ően jellemző  a 
kettő  éles különválasztása . Nero alapvetđ  tévedése, 
amely egyben tehetségtelenségének biztos jele is az 
író szerint, az, hogy „átélte, amit csak álmodni lett 
volna szabad". Az „igazi poéták" viszont csak „meg-
álmodják, amit nem élhetnek át". 

Mint mondtuk, Kosztalánуdлn аk az írástudók feleiősslé-
ére vonatkozó á1Qáspontlját Seneca magatartásának 

kellett volna példáznba, s egyben igazolnia, s ez az, 
ami a literátor képrendszerén belül :nem .tudott hite-
lessé válni. De meggyőző  lesz ott, ahdL a művészi tar-
tás teljes hiányaként .realizálбdik. Zodicus és Fanninzs 
magatartásában. E két alak ábrázolasában, valamint 
a Római Citerások Egyletérmek L еírásában tárul •elénk 
az az Irodalmi Kávéhoz, amely a regény tisztán fiktív 
réstileteként a legélesebben veti fel nemcsak az írás-
tudók feilelásségének kérdését egy bomlott korban, 
hanem egyben tőle szokatlanul nadiká•Lis 'bírálatát ad-
ja •annak a kornak, amelyben ilyen emberek képvisel-
hetik a Szeblernet. Ezek a fejezetek már túln őnek a 
művészet helyének és szerepének h'atásk бrén, a tár-
sadalombíráló mozzanat lesz a hangsúlyos bennük. 

a 
regényben 
megjelenő  
értékek 
rendszere 

A test többé nem mozdult. Mintegy azonossá vált a 
földdel, mindennuel, ami körülötte volt, az arc elsápadt, 
talán egy ijedelemt ől, a fül іnйгv йnуоѕѕй  lett, az orr 
hegyessé, csak a haj, a nagy, szüІlke haj maradt a ré-
gi, meg a sze+möldök, mely b:aljás nyugalommal ёs kö-
zönnyel íveit ennyi titok fölött." (i, m. 16. o.) 
A halálnak ezt a CLaudiustál már elvonatkoztatott, ál-
tal•ánasított képét minnősíti Nero csodának, „mely a 
születésnínl is érthetetlenebb". 
A műben megjelenő  értékek következetes végigveze-
tése értékrendszerré teljesedik. De nem pozitív érté-
keket affíгmál ez a regény, hanem az értékek nega-
tívban kiteljesedő  rendszerét adja. Bonyhai Gábor je-
lentős tanulmánya, Az értékeik rendszere Thomas 
Mann „A kiválasztott" című  ,regényéb•en azt mnitatja 
ki meggyőzően, hogy A kiválasztottban a szellem és 
az élet kapcsolata képezi a m ű  értékrendszerén belül 
az értélkek maximumát, s ennek az 'értéknek a birtok-
lása felé vezet a mű  cselekméлysíkja és értékmegje-
lenési síkja egyaránt. Kosztalányi regényében, mivel 
itt negat±vban kiteljesedő  értékrendszerr ől beszélhe-
tünk, az „értékek maximumát" minden érték teljes 
hiánya, azaz megszüntetése képviseli. 
Felmeriжl a kérdés: hogyan állítható fel az •értékek asz-
sгeftiggésÉnek rendszere ott, ahol az értékek h іányuk-
ban 'teljesednek .ki? A továbbiakban ezt fogjuk meg-
vizsgálni. Térjünk vissza a cselekménynyitó esemény-
re: Claudius meggyilkolására. Ez az esemény, mint 
már kifejtettük, a mű  értékrendszerén belül egyszer-
re tekinthető  pozitív és negatív értéknek. A követke-
zđ  lá•ncsгem az értékmegjelenés síkj,an Nero trán гa-
lépése. Ez az a momentum, amely dönt ően negatívba 
fordítja a műben ki:bon•takozó értékrendszert. Ezt kö-
veti a varázslat-keresés állomásaink sora. Vegyük 
most szemügyre őket a bennük •k&fejeződő  érték szem-
pontjábбl. Nero költészettel való prcdbállkozása ér бk-
megjelenés szemponjá'ból Claudius haláálával rímel: 
egyszerre képvisel pozitív és negatív értéket. Nega-
tív: 1. mert a császár önmegvalósításának téves, 
inautentikus formája; 2, mint ilyen értékmomboló; 3. a 
művészettel vaiLó visszaélést jelenti stb. Pozitív érték: 
1. mert ha ménkiülés formájában • is,  de .a főhős ónma-
gára eszлíélésének a következménye; 2. bizonyos szel-
lemi színvonalat képvisel; 3. a művészet erejének és 
nagyságának felismerésébеl fakad; 4, a regény egé-
szének s гintjén  is  jelentős, mert a mű  egyik legfon-
tosabb üzenetének a hordozója: a művészet a •legfőbb 
érték, as alkotás jelenni a világ meghódításának leg-
teljesebb farmáját; 5. nagyszámú hatásianfpuizust fog-
lal magában (tehát esztétikai .szempontból iás jelent ős) 
Ugyanis az imént em ftett tartalom az alkotói készség 
hiányaként nyer ábrázolást a műben, s ezzel egy má-
sik síkon végbemenő  ide-odabiиenést kapcsol rá a 
meglévő, m•ár „aktív" síkra. 
Tovább haladva a regény csé1ekményж kján Nero já-
tékai egyszerre tartalmaznak pozitív és negatív pólu-
sú értéket. Pozitivat: mert a. látszattrend fölborwlásat 
idézik eló, s ezzel közelebb jutunk a f őhőst körülvevő  
vilag lényegének megiwmeréséhez, de negatívat is, 
mert a játékok alkalmával Nero válogatás nélkül tár-
gyakká d•egradálya az embereket. Tisztán negatív ér-
téket képvisel a császár megbetegedése, Britarinicus 
megöletése, majd Nero nyi'lvános fellépése. Ambivalens 
érték Nero szerelme, de egyértelm űen negatív az 
anyagyilkosság, egyszerre •pozitív és negatív a ver-
senykocsizás és Seneca megöletése, •ez az utóbbi azért 
tekinthető  pozitív értéknek is, mert a politikai lecke 
következetes alkalmazását kégvís еli, s mint ilyen az 
utolsó előtti lépés az értékek rendszerének negativ-
ban való kitejesedésének vonalán. A kiteljesedést, 1-
letőleg a mélypontot a forradalmat követ ő  gyilkosság-
sorozat képviseli, amely ёldbklésben valló tobzádássá 
fajul. Az értékek rendszerének negatívban való kitel-
je edése után a regény értékmegjelenési síkja újra 
emelkedőben van. Tisztán pozitív értéket egyetlen 
értékmegjelenítő  mozzanat sem mutat, de a regény 
végéig már csak pozitív-negatív értékek jelennek meg, 
tisztán negatív egy sem. Ezek: a császár személy8ségé-
nek széthu1lásátabrázoló képek, Nero halála és a m ű  
záráképe. 

A regény aselekméлysora halálesettel indul és a fő-
hős halálával zárul. A regényt nyitó és záró halálese-
teknek azonban nemcsak cselekményszinti funkciójuk 
van, hanem értékmegjelenít ő  értelmük is. A regény-
ben felállított szituáoió mozgástendenciája .körforgásos 
irányultságú. A -regény a halóknak mint rend'bomlasz-
tó elemnek a megjelenítésétől rendteremtő  momentum-
ként való fellépéséig terjedő  mozgását fejezi ki. Ez-
zel a kör bezárul. Úgy is mondhatjuk, .hogy e  Nero  a 
halál funkciójának két egymástat szé'Lsaségesen kü-
lönböző  jelentése közötti váltást foglalja magában. 
Claudius halód "antik tehát, amellyel a cselekmény in-
dul —értékmegjelenít ő  értelme is van. Az йrték-
megjelenés síkján Claudius halála nem tisztán negia-
tív, hiszen ez az esemény ébreszti rá a f őhőst a léte-
zés végesrégére, s ezzel önmagára eszmélése el ő tt nyit-
ja fel a zsilipeket. Claudius, halála értékmegjeleníés đ  
síkon ambivalens, tehát egyszerre képvisel pozitív és 
negatív .értéket, pontosabban e két pólus közötti ide-
odabillenést idéz elő  az olvasó tudatában. Ez az am-
bivalendia :az á'brázolás szintjén pontosan tetten ér-
h•еtő. Az író ugyanis nemcsak Claudius halálának ese-
ményét jeleníti meg, hanem a cselekmény fonalát 
megszakítva egy képet is — már nem Claudius halá-
láról, hanem magáról a ha đálгбl: 
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Kosztolányl prózájával kapcsolatban általában a ha-
gyamányolchoz való ragaszkodást szoktak emlegetni. 
S ha stílúsát és cselek+inéвyvezetésёt tekintjük át, va-
lóban így is van. Az értékmegјеlевés módja m:ár, mint 
láttuk teljesen eltér a hagyományo;stál. De a regény 
legmodernebb vonása 'kétségtelenül a nyitottság es 
zártság poétnkai síkján ragadható meg. Ez pedig szo-
rosan kötődik a főhős képrendszеréhez és a műben 
még.jеlenő  értékek rendszeréhez. Nérónak a regény-
ben ábrázolt •létezéséről elmondtuk már, hogy elejétől 
végéig iл:autesдtikuз, főhős önanegvalósításának 
HIÁNYAT •éll csalk meg, ezért jelenthet torz, végs őkig 
negatív személyiségének a halal a poтütív éгték mel-
lett negatđvat is, hiszen a halál végérvényes,en pontot 
tesz e sors végére, lezárja annak Mehet őségét, ahogy ez 
a végsőkig negatív képrendszer feloldhassa önnön ne- 
gativitását. Az aldás mozzanatának a hiánya folytán 
a regényben nincs katarzis, ezért a m ű  egészében 
nyitott marad. 
Figyelrjük meg, hogyan zárul a regény. 
„Ecloge nézte [Nerđ] élettelen are'$t. 

Mi lett 'belőle? — mondta nagyon bnísan és mélyről. 
Epa fоdлtvјѕz és Phaon kivnenut •  A dada meg a ha-
lott császár egyedül maradt. 
Most Ecloge vialamit keresett a keblében. Katorászva 
kisvett annan egy rozsdás obulust. A pénzt bedugta a 
halott száђáb•a, a nyelve alá, hogy Charon, az alvilági 
hajós átvigye őt azon a vízen, mily felejtést ad v n-
denre, leanos5.a a lázat és göresöč, mily itt fönn gyötör 
benmüniket és aztán egyenlővé .tesz nindnyájurivkat" 
(i, m. 259-260. o.) 
Az utolsó mondatiban ellhangzó megbocsájtás, a csá-
szár vétkek alóli feloldása inkább az oldás lehetet-
lenségét erősíti fel az d7vasóban, hiszen a kérdés: mi 
lett belőle? inkább a fahős megvaQósula'цLanságána іk a 
végérvényességét emeli ki. 
A feloldhatatlanságot példázza a mű  egésze is. A má-
sodlagos j,elenhesek szintjén ugyanis a• létezés minden 
zegét-zugát átjáró HIANY gazdag vonatkozásrenüsze-
rének megjelenítéséből .óli ez a :regény: a ktllső  érté-
kek hiány "abál, a belső  értékek mеgvalós thatatlansá-
gáјból, az autentikus lét hiányából, a világ lxirtoklásá- 
nak lehetetlenségéből, sőt még a teljességet is a hiány, 
a nincs ígéri. A regény amiden mozzanatában benne-
rejlb feloldhatatlan hflány, mint ok, oél vagy takarás 
teszi katarzis néilkülivé Kosztolányi Nero, a veres köl-
tő  című  regényét. 

A 
regény 
legaktívabb 
hatássugárzó 
csatornái 

Dolgozatunk jellegénél fogva nem adhatunk teljesfel-
mérést arról, hagy melyek mindazok, a „csatornák", 
amelyek a mű  hatásirnpulmuвait 'sugáгozzák. Annyi 
azonban elemzésünk alapján is nyilvánvaló, hogy a 
regény legerőteljesebb ha іtáсimpulі zsait a mű  érték-
rendszere foglalja magában, amelynek, mint k'imuta.t-
tuk, a pozitív és negatív értékkategóriák közti állan-
dó .i'de-odaváltál a .leglényegesabb vonasa. Ugyancsak 
erőteljes hatást sugároz a mű  kata.rzisnélküldsége, il-
letőleg nyitottsága, amely a felgyülemlett feszültség, 
megmaradás t, továbbhatását eredményezi. Egyes je-
lenetek feszültségét Nero s űrű  magatartásvá1tása.i te-
remtik meg. De intenzív hatást sugároznak a regény 

szemantikailag rímele elemei is. Említsük csak meg a 
legеrőtelj еsebbeket: Nero varázslatkereséseit, a h đség-
motívumot. Ezek az ismétlődő  moitívwmok szemantikai 
rímelésük révén periodikussá teszik a :látszatra lineá-
ris szerkezetű  cselekményt. Az egyes motívumok egy-
másranyitása újabb hatásimpulzusokat teremt, s ezzel 
jelentđsen megnöveli a mű  összhatasát. 

• 
Elеmzésiink során megállapítottuk, hogy a regényben 
ábrázolt sors egészében nem tartalmaz a létezés mi-
kéntjére vonatkozó egyetemes tartalmakat. Nero kép- 
rendszere az (öп)рusztítás állomásait foglalja magában, 
a mű  чrtékrendszere pedig az értékek negatív њnсaba-
tát. A hiányok gazdag vonatkozásrendszerét jeleníti 
meg ez a regény, s ez nem etegendđ  ahhoz, hogy bár-
miféle világnézetet kiolvassunk bel őle. De kiolvas-
ható belőne egy következetesen kibontakoztáitott élet-
érzés. S ez raz egzi5zteniia1iata életérzéssel mutat leg-
közelebbi rokonságot. Kosztolányi egzisztenrialicta vo-
násaka többen fellhivták a figyelmet. K őszeg Ferenc 
a következđképp határozza meg: „Kasxtalányi egzisz-
tencilalizmusa — irja — belső  keletkezésű, nin ha-
tására, hanem az élmény és szemléleč  hasonlósága 
nyomóm alakult .ki píalhuzamosan a filozófiai egzisz-
tencializmussal, (Heidegger Sein und Ze'Lt-je 1927-ben. 
jelent meg.) A ftilozófđai rendszer bonydlult gondolat-
építmroényevvel szemően Kosztolányié comzrm-on-sence 
egzisztencializinus" (i, rn. 497, o.) Kosztolányi megsejti 
az egzisztenenallsta életérzést, de nem építi világszem-
léletté, mint utódai. A kiilönbségеt találóaai érzékel-
teti Nero alakjának Camus Mersault-j.ával való össze-
vetése. Nero és Mersaubt is inautentikus életet él, és 
mindkettőjük énje negatívban teljesedik ki, de a Kö-
zöny hőse elput önmaga vállalásáig, Nero viszont min đ-
végig inautentikus marad. 

A Nero, a vére5 kdltő  több és  kevesebb egy kbvetke- 
zetesen vé.giggondolt világlátás reg.ényformába transz- 
ponálásánál: negattiivtba•n hagyott látomás a vilá.gróil. 

(Részlet egy Kosztol бnyl Dezsđ  regényeivel 
foglalkozó hosszabb ta Пulmбnyból) 
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Addig senki sem mondta a Doktornőrol, hogy el-
ragadó jelenség. Fanyar mosollyal nézték az em-
berek, ahogy végigment a falun, az érzelg ősebb 
vénasszonyok olykor sóhajtottak egyet: szegény. 
A Doktornő  olyan volt, mint egy kisértet. Agyon-
gyűrött századeleji ruhákban járt (senki sem tud-
ta, honnan szerezte 'őket), mindig abszolút szalon-
készen. Sohasem hiányozhatott a retikül, sohasem 
hiányzott a kesztyű . Sohasem hiányzott bárgyún 
csücsörített ajkairól a rúzs, sem a bross száraz 
mellérő l. 
Mindenki tisztában volt vele, hogy a Doktorn őnél 
bajok vannak. Amikor aztán váratlanul gyereke 
született, az emberek gondolkodni kezdtek. Az 
asszonyok csak legyintettek, s megüt'közv е  mon-
dogatták, hogy lám, van, akinek még ez is kellett. 
A Doktornő  pedig, mintha semmi sem történt vol-
na, tovább járta az utcákat. Es őben rózsaszínű  
esernyő t nyitott a feje fölé, száraz id őben piros, 
fehér, sárga sapkák alá rejtette furcsa lényét. A 
gyerek növekedett, az emberek nem sokat tör őd-
tek az egésszel, a Doktorn ővel sem mindaddig, 
arcig valami szenzációs dolog nem történt: a Dok-
tornő  izgatottan rohant a községházára, a helyi 
közösségbe, a rend őrségre, lelkesülve magyarázott 
az utcasarkon. Az emberek nevettek rajta. A Dok-
tornő  váltig bizonygatta, hogy most már gazdag 
lett, nem kell tovább nyomorognia, mert az olaj 
mindent helyre hozott. Neki most már annyi pénze 
van, hogy az egész környéknek összevetve sincs 
annyi. Az emberek meg csak legyintettek. 

— Annyi az olaj, hogy folyik mindenfelé —
mondta a Doktorn ő  itt is, ott is. — Meg a pénz is 
folyik mindenfelé. 
Kérđezték a gyereke fel ől, azt mondta, most már 
rendeződött a sorsa, biztosítva van a jöv ője, ő  lesz 
a leggazdagabb a faluban. 
Azt még ekkor sem mondtak róla, hogy elragadó 
jelenség, leginkább csak legyintettek, de azért 
volt, aki reggelente, amikor először ment az ud-
varba, húzott egy vödör vizet a kutból, nézte, sza-
golta, volt olyan is, aki meg akarta gyújtani. Plá-
ne azután, hogy jártak a Do'ktorn őnél hárman a 
községbő l. 
Mindaddig tartott az egész ügy, amíg valamelyik 
rendő r vagy községházi tisztvisel ő  el nem ejtette 
az igazságot. Aztán az emberek tovább nevettek. 
Többé már senki sem merített vizet próbaképpen 
a kútjából. Az asszonyok meg továbbra is azt haj-
togatták, hogy szegény. A Doktorn ő  pedig egyre 
csak magyarázott az olajkútról, ami az udvarában 
van. Arról, hogy az ásott kútban víz helyett olaj 
fakadt a földb ő l. 

Később gyászruhába öltözött, egy ócska vasda-
rabból sétapálcát csinált magának, s fürkész te-
kintettel járta az utcákat. Az emberek meglep őd-
tek azon, hogy nem a járdán megy, mint koráb-
ban, hanem a villanypóznák között. Meg azon, 
hogy némelyik pózna tövében lehajol, fölvesz va-
lamit a földről, nézegeti, aztán a retiküljébe teszi. 
S nap-nap után csak ezt csinálja. 

Egyszer aztán egy ember megkérdezte t őle, mit 
szed. Mire a Doktorn ő  hosszan és bizalmasan ma-
gyarázkodni kezdett, gyakran megjegyezve azt, 
hogy magát becsületes embernek látom, ezért 
megmondok mindent, maga az els ő  és egyetlen, 
aki megtudja az igazságot. S magyarázott az olaj-
kútról, ami az udvarában van, a gazdagságról, ar-
ról, hogy micsoda finomítót épített ő  otthon. Most 
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benzint, kenőolajat meg egyebet. Most egy újabb 
részleget akar üzembe helyezni, ahhoz gy űjti a 
szükséges berendezést. S megmutatta a táskáját, 
mely félig volt kiégett biztosítékbetétekkel. 
— Ezekből csinálom — mondta a Doktorn ő  —, 
ilyenekből csináltam amazt is, nagyon jól m űkö-
dik. Ha eljön, megmutatom, de csak magának. 
— Kíváncsi vagyok rá — mondta az ember. 
— Jöjjön el — mondta a Daktorn ő  —, akár indul-
hatunk is. Mára már van elég alkatrész. Majd dé-
lután beszereljük. 
— Nem egyedül csinálja? — kérdezte az ember. 
— Nem — mondta a Daktornő  —, van itt egy 
mérnök, az segít. Nemsokára a házhoz értek. 
— Már érezni az olajszagot — mondta a Doktor-
nő . — Ugye, érzi maga is? 
— Érzem — mondta az ember meglepetten. 
— Meg ez a füst is onnan van — mondta a Dok-
tornő . — Ha megcsináljuk emezt a részleget, ak-
kor meg jobban érzik majd az olajszag, meg több 
lesz a füst is. Ha kész lesz az új részleg, nem 
győzik majd a tartálykocsik a szállítást. Muszáj 
lesz valami vezetéket fektetni Űjvidékig. De abból 
lehet, hogy nem lesz semmi. 

Az ember akkor vette észre, hogy gyászruha van 
a Doktornőn. Elő tte kizárólag a szemeit nézte. 
— Tán gyászol valakit? — kérdezte. 
— Hát ez az — mondta a Daktorn ő  —, Újvidéken 
sokan meghalnak mostanában. Őket gyászolom 
meg a vezetéket. Mert a sorsa rajtuk múlott. De 
ők meghaltak. Kérdés, hogy más akarja-e. 
— Biztosan akarja — mondta az ember tétován. 
Odaértek a házhoz. 
— Ugye, mennyivel melegebb van itt? — kérdez-
te a Doktornő . — Ez bentről jön. 
— Tényleg meleg van itt — mondta az ember, s 
levetette a zakóját. 
A Doktornő  kinyitotta a kaput. Az udvaron a kút 
mellett nagy rakás kiégett biztosítékbetét közt ült 
a Doktornő  nagyocska gyereke, s játszott. 

— Jó napot, mérnök úr —köszönt neki a Doktor-
nő . — Meghoztam a szükséges felszerelést, holna-
pig talán összeszereljük, aztán beindul az új rész-
leg. 
— Holnapig? —kérdezte a gyerek. —Kész lesz 
holnapig? 
— Ha szükségük van segítségre, szívesen mara-
dok én is — mondta az ember, aki már ott ült a 
nagy rakás patron között, ide-oda rakosgatta őket. 
— Vegyünk fel új munkaerőt, mérnök úr? —
kérdezte a Doktorn ő . 
— Ha megfelel, itt-tarthatjuk — mondta a gyerek. 
Az ember meglepő  ügyességgel rakosgatta ide-oda 
a betéteket. Néhányat vékony dróttal egymáshoz 
is erősített. 
— Úgy látom, megfelel — mondta a gyerek. 
— Munkába léphet, uram — mondta a Doktorn ő . 
— Akár rögtön — mondta az ember —, csak 
előbb valami munkaruhát kérnék, mert máris ola-
jos lett az ünneplőm. 
— S kezeivel porolni kezdte a nadrágját. A Dok-
tornő  bement a házba, s egy agyongyűrött, régi 
ruhával a 'karján jött vissza. 
— Ezt vegye fel — mondta az embernek —, ez jó 
lesz. 
Az ember belebújt a dohos köntösbe, begombolta, 
majd nagyot kurjantott: 
— Munkára fel! 
A Doktorn ő  elégedetten nézte, majd nemsokára 
megjegyezte: 

— Maga igazan jól dolgozik, hasznát vesszük a 
mérnök úrral. 
Amikor letelt a nap, a Doktorn ő  örömmel konsta-
tálta, hogy jóval határidő  előtt elkészült az új 
részleg, indulhat a termelés. Az új ember húzott 
egy vödör vizet a kútból. 
— Éjjelre próbaüzem — mondta. 
A Doktornő  az ajtóban állt, karján egy századele-
ji komplett férfiöltöny, sétapálca. 
— Vegye fel, bizonyára jól áll magán — mondta. 
— Ezt nekem hozta? —kérdezte örömmel az em-
ber. — Doktornő , maga igazán olyan elragadó je-
lenség! 
— Holnap elmegyünk mind a ketten — mondta a 
Doktornő  —, hátha be tudunk indítani még egy 
részleget. Most már vagyunk elegen. S nincs kizár-
va az sem, hogy megnyerjük magunknak az újvi-
dékieket is. Holnap levetem a gyászruhát, szinte 
biztosra veszem, hagy meglesz az a fránya veze-
ték. 
Másnap már kettesben járták az utcákat, s keres-
ték a kiégett biztosítékbetéteket, mialatt a gyerek 
otthon a finomítóban dolgozott. Vizet húzott a kút-
ból, s komoly képpel az összedrótozott, összesze-
relt patronokra öntötte. 
Az emberek tágra nyílt szemmel néztek a Doktor-
nőt meg az embert, az asszonyok csóválták a fejü-
ket, volt, aki rögtön egy másik gyereket is kilátásba 
helyezett. Sokan furcsállották az ember viselkedé-
sét, az azonban igaz, hogy néhányan titkon ismét 
húztak egy-két vödör vizet a kútból, nézték, sza-
golták, s talán olyan is volt, aki meg akarta gyúj-
tani. 
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A Vesztegl ő  vonatok a sötétben és a Marionett-kert 
c. látomások összevetésével, eltéréseik és hasonl б-
ságaik megállapításával szeretnénk választ adni a 
kérdésre: milyen elemek segítségével bomlik ki a 
vízió mint megformálási alakzat, továbbá rámu-
tatni azokra a karakterisztikusnak mondható je-
gyekre, amelyek Szirmai vízió-irodalmában az 
egyes látomások közötti alapvet ő  hasonlóságok 
meghatározóiként szerepelnek. 

A Veszteglő  vonatok a sötétben történései a térrel 
és idővel szemben vonalvezet ői fölényben vannak 
s ezért irányíthatják a valóság rend-viszonyainak 
tiszteletbentartását. A tér és az id ő  végtelensége, 
határozatlansága a fiktív én inkognitójából ered, 
amely végeredményben csak nyelvileg tökéletes 
rejtőzés. A narrátor ugyanis nem klasszikus érte-
lemben vett „cselekményen" kívül álló szerepl ő . 
Meglepően érzékeli a látomás bels ő , élményi való-
ságát. Grammatikailag azonban nem öltheti fel az 
alkotóval azonosuló „én" formát (a szöveg igealak-
jai nem utalnak egyes szám els ő  személyű  alany-
ra), mert szerepe tulajdonképpen kett ős. 

Egyik részfunkciója klasszikusan narrátori: a ku-
pékból kifelé irányuló mozzanatokat és a tér ha-
tározatlanságába nyúló környezet összképét rögzí-
ti. Második funkciójában viszont nem csupán szem-
léli, hanem éli is a „sápadtságszívó szemek tapa-
dását", és önfeláldozóan laelevész az id őtlenségbe. 
Ebben a részfunkcióban a grammatikai alaptól el-
szakadva kitapinthatók az ,;én"-nel való azonosu-
lás jelei, tehát minden valószín űség szerint a l .to-
más szubsztanciális rétegét képezi. A látomás gyö-
kerei az említett réteg expresszionizmusába ka-
paszkodnak. 

Feltöltik a szerepl őket valami rendkívüli szellemi 
feszültséggel, minek folytán azok szellemi meg-
formáltságot nyernek, amely persze csak a pilla-
natnyi lelkiállapot-rajz felvázolására korlátozódik. 
Az így konstruált szellemi alkatok legmélyebb lé-
nyegük szerint szorosan egyetlen témához köt őd-
nek, tehát lényegüket tekintve egyoldalú jellemek. 
A látomás valóságából, kivonva csonkák és értel-
metlenek lennének. Mivel azonban a látomás fel-
tételei között formálódtak, annak szerves részei-
ként alkatuk egészével a látomás érzékletes hite-
léhez járulnak hozzá. 

A szóban forgó „valakik" — „mindenkik" sajátos 
együttmozgására figyelhetünk fel. Kivétel nélkül 
egy bizonyos irányító kéz intésére mozdulnak, 
éreznek, egyszóval egyetlen emberként vesznek 
részt a cselekményszövésben. Felmerülhet a kér-
dés, miért nem íródott akkor a látomás egyes szám 
harmadik személyben. Mert az általánosítható 
„mindenki", a tömeg magában hordja az ábrázolás 
lehetőségeit. A teljes válasz a téma mélységében 
rejlik. Haladjunk tehát sorjában. Gondoljunk arra, 
hogy a vízió kibontakozása tartalmi síkú feszültsé-
gi vonalon halad: 

Az e világon túli „csend" még a kezdetek kezdetén 
beszabadul a lényegileg belsővé vált színtérre. 

„Valahol kupéajtókat csaptak be, utána ismét 

csend támadt ...", „ ... valaki kikiabált a csend-

be". A szöveg elején a „csend" mint szó jelenték-

telennek tűnik, vagy legalábbis nem hordoz olyan 
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a „csend" az •els ő  narrátori funkció által is re= 
gisztrálható. 

A „csend" egyre erősödik: fokozatosan elöli a ese-
lekvéseket, történéseket, s a zajokkal együtt meg-
bénítja az időt: „De mindenki érezte, hogy ez az 
éjszaka nem fog többé elmúlni, s fejük fölött ott 
lóg fönnakadva az IDŐ ." Az idézett mondatban az 
eddig használt _igeidővel ellentétben jelenidejíí a 
„lóg". A legvalószínűbb valóságot, a jelen valósá-
gát tükrözi, érzékeltetve, hogyan lesz a fejek fölött 
fönnakadt időből halálfélelmet szül ő  időtlenség, 
amely többé el nem múló örök sötétséget őriz. 
„Sokáig nagy csend volt" — amelynek el őidézője 
az imént említett halálfélelem döbbenete. Az ok te-
hát közvetlenül belső , és olyan jelentős, hogy a ke-
letkezett „csend egyszerre bels ő  is, külső  is, 
vagyis rátelcчpszik a látomás teljes világára. 
Az első  részfunkció hatáskörén kívül eső  belső  szi-
tuáció-rögzítés átruházódik a második részfunk-
cióra. 

• 
A tér és az idő  a történéseket úgy építik maguk-
ba, hogy a közlésegységek mint a vízió bels ő  va-
lóságának „eseményrészei" izoláltságukban szem-
lélve ,többnyire tiszta logikai szervezettség űek. 
Csak elvétve fordulnak elő  a látomásra mint meg-
formálási alakzatra jellemz ő  jegyek: pl. a távoles ő  
dolgok meglepő  jelzős szerkezetbe vonása vagy a 
„hirtelen" határozószó mesei természetesség ű  be-
illesztése: „A száguldó vonatok hirtelen megtor-
pantak ..." A száguldás ilyenfajta „hirtelen" meg-
szűnése már víziói valószínűségű . 

Ha viszont a közléseket egymás közti viszonyuk-
ban szemléljük, kiderül, hogy a kapcsolódásuk ál-
tal kialakuló történés-sor egész képtelenné, csak 
elvontan valóságossá lesz. A közlések mindegyike 
továbbviszi az el őzőnek a vízió kibontására irá-
nyuló progresszív részét. A múltból a jelenbe ve-
zető  s ezen .túl a logikai jöv őbe mutató időfolya-
mat figyelhető  meg (amely inkabb csak értelmileg 
konstatálható, nyelvileg már kevésbé mutatható 
ki). Tehát a kibomlási folyamat állandóan el őre-
mutató vonalú. Ezek szerint a kibomlás a csend 
erősödésével, hatalmasodásával párhuzamosan ha-
lad. A víziói feszültség tetőfokán (amelynek bekö-
vetkezését legszembetűnőbben a jelenidejű  kifeje-
zésmód j,elzi) a csend mint szójel gyökeresen más 
jelentést hordoz, mint a szöveg elején, mert meg-
terhelődik mindazzal, ami a műben kifejezésre jut. 

• 
A látomás tárgya az ember halállal szembeni ki-
szolgáltatottsága, a halál törvényszer ű  volta. 

Ettől a törvényszerűségtől még a „többes szám", a 
tömeg is visszaretten. A többesszámú vonatok, 
mozdonyok, amelyek roppant erőt képviselnek a 
halál közelségét tudomásul véve megtorpannak. A 
mozgások, zajok tehetetlenek a halálos csönddel 
szemben. 

A többesszám használat, rendeltetésének megfele-
lően érzékelteti, milyen félelmetes hatalmú lehet a 
halál (konkrét esetben a csend, mint a végzet szim-
bóluma), amely térdre kényszeríti a tömeget. A 
„menekülési lehetőség" kizárt fogalom, hisz a ku- 

pékat „ijesztő  végtelen" pusztaság, a kísértetiesen 
visszhangzó („Hahó! Hahó!") semmi veszi körül. 
S a helyzet egyre kilátástalana!bb, mert a víziói 
feszültség fenyegetően közelít a csúcs felé. 

„Mindenki egyszerre kifelé fordul. S iszonyatba 
torzuló tekintettel mered :a fekete ablakra, mely-
ről üvegre tapadó sárga arccal néz be reájuk a ret-
tenetes CSEND". 

Az itt megjelenő  kibomlott formájú nagybetűs 
„csendet" már csak a második narrátori funkció 
képes érzékelni. Ebben a képességben nyilvánul 
meg és 'bizonyosodik be a fentiek során kimondott 
állításunk: a második részfunkció a látomás szub-
sztanciális rétegét képezi. 

Néhány szóban meg kell említenünk azt is, miért 
olyan tökéletlen az alakok fizikai megformáltsága. 
Egyetlen teljességében abrázolt emberrel sem ta-
lálkozunk. A kezeket, szájakat, ujjakat, autonóm 
egységekként fognánk fel, ha elvétve nem akad 
nőnk egy-egy teljes fizikumot igényl ő  jelzős cse-
lekvésre, pl.: szótlanul üldögél, feszülten hallgató-
zik. Ez a majdnem anyagtalan fölépítettség is bi-
zonyos célt szolgál: a szerepl ők sűríthetőbbek és 
így a „mindenki" fogalma az univerzum minden 
emberére kiterjed. Bizonyítva: a halál nem ismer 
kivételt. 

• 
A Marionett-kert című  látomás kibomlása sokszor-
ta nehézkesebb. 

A mindvégig kiemelt „én” személye olyan való-
szerűnek tűnik, hogy szinte biztosra vehetően fedi 
az írói szubjiektumot. Az elbeszél ő  konkretizálása 
az időt és a teret is meghatározza. A tér ennélfog-
va „emberektől és díszcserjékt ől túlzsúfolt terasz-
szá" szűkül, és szigorú keretek közé kényszeríti az 
ábrázoló funkciót. 

Az a tény, hogy a látomás leírása „én' formájú, ar-
ra enged következtetni, hogy az „én" semmiképpen 
sem veszhet bele az események forgatagába. Tehát 
előre biztosított menekülési lehet őséggel rendelke-
zik. 

Az elbeszélés menete nem járul hozzá a látomás 
fokozatos, progresszív irányú kibontakozásához. 
Az ,;én" szabad asszociációi foiytán a kibomlás 
még-megszakad éš szembehelyezkedik a természe-
tes áramlással : „Valamennyi közt legérdekesebb 
volt a szomszédságomban ülő  elvirágzott nő." A 
következő  mondat az emlékezés révén visszalendül 
a múltba: „Már láttam valahol. Nem is egyszer. 
Először gyermekkoromban .. 

Az elvbeszélő "mindvégig csupán sžemléli a halottak 
világát, nem válik annak szerves részévé. „ Еn"- 
formáját tekintve valószín űleg rendelkezik az em-
ber valamennyi ontológiai rétegével (test, élet, 
szellem, lélek). Tehát plasztikus jellem, amely a lá- 
tomás világán kívül szemlélve is értelmes totalitás 
marad. A tulajdonképpeni probléma csak az, hogy 
a látomás világába sem épült 'be szervesen, s a va- 
lós világ logikai törvényeinek sem veti alá magát. 
Ok-okozati összefüggésekb ől következtethet ő  ki, 
miként képes kiérezni a végzet beállta el őtti pilla-
natot: 304 



„Félájultan támolyogtam ki a kávéházból. De azt 
még hallottam, amint egyszemre nagy robajjal le-
szakad a CSEND. ” 

Ily módon a vízió-feszültség .nem érhette el az el ő-
ző  látomásban tapasztalt fokát, nem válhatott él-
ményerejűvé, hiszen csak a félajultan távolodó 
„én" véletlenszerű  megjegyzéséből szerzünk róla 
tudomást. 

A víziók kibomlásának különbségeit és hasonlósá-
gait az elemzések összevetésének alapján már nem 
nehéz pontokba foglalni: 

különbségek 

Vesztegl ő  vonatok a 
sötétben 

Az elbeszél ői „én" (ha-
bár grammatikailag 
nem jelentkezik) nagy-
fokú azonosulást mu-
tat a látomást él ő  tény-
leges „én"-nel. 

A vízió kibomlásának 
menete állandó prog-
resszív irányú. 

A tér, idő  és az ala-
kok végtelenek, hatá-
rozatlanok. 

A „mindenki" fogal-
ma jelentéshordozó-
ként fogható fel (s tu-
lajdonképpen határozói 
erejű). 

A víziói feszültség el-
éri az „élményiség" fo-
kát. 

Marionett-kert 

Az „én" grammatikai-
lag jelen van, s para-
dox módon csupán 
szemlélője a történet-
nek. 

A vízió kibomlása vál-
tak зzó iranyú. 

A tér és az idő  a kon-
kretizált „én" révén 
szigorú keretek közé 
szorul. 

Nem mutatható ki a 
„mindenki" hasonló 
szerepe. 

A víziói feszültség a 
„szemléltetés" fokán 
marad. 

hasonlóságok 

Folyamatos időhasználat (múlt idő). 
Mindkét vízió tárgya a halál-élménnyel kapcso-
latos. 

A teljes megsemmisülés szimbóluma egyaránt a 
Csend, amelynek bekövetkezését mindkét eset-
ben idősík-váltás (jelenidejű  igealak) jelzi. 

Mindkét vízióban megtalálható az „én"-formájú 
közvetítés. 

Egy bizonyos szinten mindkét látomásban egy-
formán tapasztalható a szerepl ők nagyfokú 
anyagtalansága. 

S. Mindkét vízióban találkozunk a határozatlanság 
„min denki"-formájával. 

Az elmondottakból levonhatjuk, hogy Szirmai al-
kotásainak összességében a vízió mint megvalósu-
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Јбzsef Attila az 1932-t ől 1934-ig terjedđ  idaszak-
ban írja verseinek mindeddig leginkább értékelt, 
formai és tartalmi szempontból leginkább egysé-
gesnek tartott, viilágképe alapján pedig legöss.e-
tettebbnek számító filozófiai telítettség ű  nagy köl-
teményeit. 
A sort a Külvárosi éj (1932) nyitja, inkább még 
csak sejtetve, mintsem megvaló'sítva azt az elmé-
lyülést, melyet a következő  év mdndössze tizen-
egynéhány költeménye közt található Téli éjszaka, 
A város peremén, az Oda, a Tehervonatok tolat-
nak hoz, s melynek utolsó nagy megvalósulásai az 
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak, 
s nem utolsó sorban a talán mindegyik közül leg-
összetettebb Eszmélet-ciklus. 
A kutatás — felismerve e köl'temények jelent ősé-
gét az egész költői opusra nézve —máig rendkí-
vül jelentős eredményeket ért el a versek vizsgá-
lataban, de az érdeklđdés napjainkban — a kelet-
kezéstől négy évtizednyi távlatban — sem lankad. 
lppen az évekig tartó Bizgatott érdekl ődésnek kö-
szönhetően egy-egy versnek nagy irodalma van, az 
Eszmélet-ciklus 'kapcsán pedig több éves, aráig sem 
csendesedő  vita folyik. 
Az  Oda  — jóll'ehet jelentđsége a felsorolt versek 
bármelyiekével vetekszik — furcsa módon csaknem 
mentes a nézetkülönbségekt ől, a jórészt tekinté-
lyes szakemberek+ből álló elemzőgárda majdnem 
teljesen egyetért a költemény értelmezésében. Ki-
vétel talán az a tizenegynéhá лy évvel ezelđtt le-
zajlott véleménycsere, melyet Heller Agnes és Ta-
más Attila folytatott a Kortárs hasábjain (1962/63), 
de az is inkább külsődleges tényezők körül folyt, 
mintsem a vers anyaga adta tények körül. 
Vajon mi okozhatta ezt a nem mindennapi nézet- 
azonosságot? 

Talán az a sokak által elismert tény, hogy az Oda 
egyike József Attila leginkabb egységes, formailag 
és tartalmilag legstabilabb alkotásainak. A szak-
írók nem fukarkodnak a jelzőkkel, amikor az 
Ődát értékelik: a magyar irodalom legszebb s a 
világlíra egyik legtökéletesebb szerelmi költemé-
nyének tartják. Minden bizonnyal jogosan, mert 
az  Oda  az emberi kapcsolatoknak mindmáig meg 
nem ismételt kitárulkozása, amelyben két ember 
egymásrautaltságának gyökeresen úp, kozmikus 
méгetűvé táguló, de mindé gig materiális motívu-
mai mutatkoznak meg. Sajátosan dialektikus-ma-
terialista világkép bontakozik ki a versb ől, mely-
ben anyagi volta ellenére él ő-érző  ember egzisztál. 
Legfőbb erénye azonban a versnek minden bi-
zonnyal a végsőkig tudatos szerkesztés, az a vir-
tuóz felépítési tedhnika, melyhez hasonlót talán 
csak a zeneművészetben lehetne keresni. Ez a 
tölbbtételes, hirtelen hangváltásai ellenére mind-
végig egységes és összhangzatos m űalkotás már-
már meghökkentően •szerves ötvözete a gyöngéd 
dalszerűségnek, a d'itirambikus-rapszodikus, elemi 
erejű  kitöréseknek, az elmélyült gondolatiságnak, 
a Tétkérdéseket kutató vallomásnak, a teljesség-
igényű  biologizmusnak s a modern idillnek. S 
mint ilyen egyszersmind a „mindenséggel mérhe-
tő" dicsőigése is. 13bben van az a töbiblet, ami az 
Ődát a szerelmi költemények átlagából kiemelni, s 
amely „tökéletesen nagy verssé" teszi? Ennek 
alapján joggal mondhatja szilágyi Péter, hogy „az 
Oda  a költő  legniagyobb, egész m űvészi világképét 
átfogó poli f огn i us versei közé tartozik (...) s akár-
csak az Elégia vagy a Téli éjszaka, önmaga művé-
szi csúcsának keresése és elérése." 3  
[Ja az előbbiekben említett tudatos szerkesztést 

beretka 
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vizsgáljuk , egy sajátos többszólamúságra figyelhe-
tünk fel , mely az ódai indulatmenet kategóriájá-
nak van elsősorban alárendelve . Ha megpróbáljuk 
nyomon követni ezt az indulatmenetet , a szólam-
változásokra , de a szerkesztés sajátságaira is rávi-
lágíthatunk. 
Indulatmenet alatt a poétika az ódai jelleg ű  költe-
mények nyelvi anyagának hevültség-vonu'latát ér-
ti: azt az ívet, melyet a költ ői indulat a versben 
megrajzol:' 
A versbeszéd különböző  fokú érzelmi hevítettsé-
gét előidéző  nyelvi tényezőket indulathordozóknak 
neveztük .el. A vers különböző  részein az indulat-
hordozók mennyisége és minősége változó, tehát 
az ilyen irányú elemzés alapvető  nehézsége kettős: 
e változó tényez őket egyrészt fel kell ismernünk, 
másrészt pedig minél abjektívebben kell viszonyí-
tanunk egymáshoz őket, hogy szamuk és intenzitá-
suk alapján a versszakok számának függvényében 
matematikai úton (százalék 'ban) kifejezhessük, il-
letve grafikusan egy koordináta -rendszerre vetítve 
megrajzolhassuk az Óda indulatmenetének görbé-
jét. 
Előre kell bocsátanunk , hogy az indulathordozók 
nyelvi tényezők , melyek a vers különböző  szaka-
szaiban más és más formában jelennek meg. (In-
dulathordozásnak számíthat egy igeáiak , egy ha-
sonlat , egy főnév , egy számnév , egy jelzős szerke-
zet, egy metafora stb., attól függ ően , hogy tük-
röz-e egyfajta hevültséget vagy sem.) 
A nyelvi tényez ő  által tükrözött hevültség, indu-
lat foka alapján egyérték ű  és kétérték ű  indulat-
hordozókkal dolgozunk , kétértékűeknek tartva azo-
kat az elemeket, melyekben megítélésünk szerint 
az indulat konoentrációja nagyabb. 
Az első  rész el'ső  versszaka (a továbbiakban 1/1 
stb.) objektív közlésre törekv ő  környezet- és álla-
potleírás, melyben a jelzoбk, de a főnevek is dal-
szerű  könnyedséget tükröznek (csillámló sziklafal, 
ifjú nyár, könny ű  szellő, kedves vacsora). Az 1/2 
szakaszban ez a hangulat nem változik szembet ű-
nően , csak az ülők igével jelzett állapot bontako-
zik ki teljesebben . Csupán egyetlen sor (szoktatom 
szívemet a csendhez.) sejtet velünk valamit , valami 
egyelőre ismeretlent . A szív nehezen tűri a csen-
det, s mint látni fogjuk , Fez a következđ  részben 
egy kitörésben felszínre is jut , megadva a vers 
al'apelemét . A kiegyensúlyozottság , a hangulati 
egyensúly folytán az els ő  rész első  ket szakasza az 
indulat nullpontja. 
Az 1/3 versszakban a kedves két -két sorra felvil-
lanó képe, ruhájának , testrészeinek látványa és a 
mozzanatos igék (villantja, meglebbenti, biccennž, 
megrezzen, fakad) fokozzák az indulatot , mely me-
redeken kezd ívelni fölfelé: a versszak els ő  kilenc 
sorában egy környezetleíró sorhoz két olyan sor 
járul, amely a kedves képét tükrözi, az utolsó négy 
sorból viszont már csak egy .sor jut a környezetre, 
a többi a kedvesé. 
Ez a meredeken emelkedő  indulat a 2. részben ele-
mi erovel tör ki: indulatszók , vallomások villóz-
nak itt — a kedves képe az els ő  rész kiemelt so-
rában jelzett (s ott még megfékezettnek látszó) fe-
szültség feloldójának — a mindenség szórabírójá-
nak metaforájaban teljesedik ki. 
A vallomás , mely a meglepetés hirtelenségével fa-
kad itt ki, két szeretlek ige közé zárva egységet 
alkot, de a puszta vallomás túlhevült kiegészítők-
kel párosul : egy indulatszóval és egy határozószó-
val vezeti be, s a vers indulati csúcspontját jelent ő  
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A mindenség szórabírása azonban e zárt egészen 
belül átmenet nélkül — sikoltásban valósul meg. 
Az izgatott versbeszéd itt csupa kétérték ű  indu-
lathordozókat eredményez , úgyhogy ez a rész a 
vers legtúlfűtöttebb részévé válik . Hasonlata (ki 
mint vízesés önnön robajától, elválsz tőlem), igéi 
(zengem, sikoltom s a verődve igenév is), meta-
forái (életem csúcsаž között, a távol közelében, édes 
mostoha) mind-mind a rapszodikus kitörés, az in-
dulat kettőzött értékű  hordozói. A felhevültségnek 
ezen a pontján , jóllehet egy kitörés lezárul, a vers 
folytatódik : kiteljesítést kíván , még ha másik szó-
lamban, meg ha kevésbé izgatottan , még ha teljes- 
ségre törekvő  ésszerűséggel is. Az előző  rész zak-
latottsága felkavarta a befogadó lelkületét , s szin-
te arra kényszeríti , hogy rávesse magát a követ-
kező  részre, melynek els ő  szakaszában (3/1) az igék 
száma és telítettsége megcsappan , azonban három-
szor megismétli s hasonlatokkal nevén nevezi a 
vallomást . A szerelem jelentésmez ője az előbbiek-
ben említett „szóra bírt mžndenség"-éhez hason-
ólan kiszélesedik : élet és halál alternatíváját veszi 
fel. Az indulat az el őző  részhez képest csillapodik. 
A túlhevült kitörés után ez a racionális kibontás, 
mely a hasonlatokban érződik leginkább . A sajá-
tos József Attila-i harmóniaigény 5  és meghatáro-
zottság-eszmény 0  jegyében születtek ezek a képek 
— a hasonlító elemek között feltételezettségi vi-
szony áll fenn , mint ahogy feltételezettségi vi-
szony olvasható ki ennek alapján a vallomástev ő  
(a költő ) s a vallomás tárgya között. 
Hasonlatok áradnak a következő  szakaszban is —
itt már nem annyira fogalmiak . Alaposabb kidol 
gozásúak , higgadtabbak: 

Elmémbe, mint fémbe a savak, 
ösztönežmmel belemartalak — 

— írja, s szinte megelevenedik el őttünk az érzék-
letes kép elvont cselekvése . Az előző  szakaszban 
még csak élet és halál alternatíváját állította fel, 
3/2 versszakban a kedves 'lénye már „mžnden lé-
nyeg kžtölt ője" lesz, kívüle nincs semmi esszenciá-
lis, — a 3/3 szakaszban képileg is ezt bontja ki: id đ-
ben és térben minden változó , de a lényeg állandó, 
mozdulatlan . Már-már befészkeli magát a versbe 
az Idea. 
A látszatra megnyugvás felié tendáló indulat a 4. 
részben vesz ismét lendületet . Az Eszme hirtelen 
anyagiasul , mint ahogy nevén neveztetik az el őb-
biekben is anyagiként megjelenő  költő-enmber is. 
Itt következnek az ún . biologisztikus képsorok, me-
lyeknek a szakirodalom kulcsfontosságot tulajdo-
nít a versben . Tamás Attila egy tanulmányában 
foglalkozik  is  e rész és az zgész költemény össze-
függéseivel,T s e hat versszak adott okot a már 
említett Heller Agnes—Tamás Attila -vitára is. 8  
Merőben úji viszonyulás ez a szerelemhez, s nem 
meglepő , hogy a Varázshegy Hans Castorpja után 
épp József Attilánál találkozunk vele — nála 
Ugyanis a szerelem (és a szeretet is) testközpon-
túbb„ mint bármely elődjénél. 
Az elemzők —meglepő  volta miatt - olykor el-
túlozzák e részlet jelentőségét : anatómiai részletes-
ségről, modern természettudományosságról, 9  mo-
dern biológiai lír6ról10  beszélnek, ami végső  soron 
igaz, de nem téveszthető  szem elől az sem, hogy 
újrateremtett természetr ől , stilizált anatomizmus-
ról van itt szó . Az élettani funkciók sorjázása egy 
sajátos mikrokozmosz félfedezése is egyúttal: sík-. 
váltás az egy személyben összpontosuló ö гökkéva- 



lóság megteremtésének igényével, s minden lénye-
get kitöltő  eszme, az anyagi ember „tartalmaiban 
bolyongó öntudatlan örökkévalóság" makro- és az 
anyagi ember mikrokozmoszának egybefonódása. 
E negyedik részben játszódik le az egy egységen 
belüli legnagyobb hevültségingadozás: a 4/1 sza-
kaszban a kedves közelsége el ő idézte öncsodáló ki-
törés indulata egy kétsoros szakasszal folytatódik: 
egy különös utazás örömét zengi a költ ő , amelyben 
„valóságos és egyben mitikus tájak elevenednek 
meg". 11  

Az első  részben — a síkváltás folytán — lesz űkí-
tett kedves-metafora az utazás folyamán mikro-
kozmikus voltában is kiteljesedik. A „saját dicső-
ségüket susogó tüdő-cserjék" s az „örök anyagnak" 
utat adó belek után az emberi szervezet fokozato-
san makrokozmosszá tágul: 

Hullámzó dombok emelkednck, 
csillagképek rezegnek benned, 
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, 
sürög millió élő  állat, 
bogár, 
hinár, 
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény borong —
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság. 

Egyúttal a költ ői indulat is magasra csap, a máso-
dik rész kitörése után a legmagasabbra, hogy az 
5/1 versszakban, mintegy íіjra kifulladva merede-
ken visszazuhanjon. A költ ő  „szorgos szervei", me-
lyek „újjászülték" a kedvest, „felkészülnek, hogy 
elnémúljanak". Azonban az Felnémulás még várat 
magára, ha egy versszak erejéig is. Immár fárad-
tan, az elnémulás küszöbén, utolsó er őbevetéssel, 
mégegyszer kifakad az indulat, hasonlóan a máso-
dik részhez, a hiányérzet őrületében, az egyesülés 
létkérdésszerű  vágyában, az emberi élet lépcs őfo-
kainak metaforáiba ágyazva a 2. szakasz „édes 
mostoháját". 

A fogadj magadba! felkiáltással lezárul az indulat-
ív. 

Az 5/3 szakasz már a nullponton folytatódik, ott, 
ahonnan az első  részben elindult, s őt még mélyeb-
ben: a meg nem valósult azonosulás a költ őben az 
elveszettség érzetét kelti. 

El vagyok veszve, azt hiszem. — panaszolja a köl-
tői szenvedély mélypontjáról. Mélypont az a ma-
ga teljességében, innen már nincs visszaút. Azaz: a 
teremtő  képzelet kiutat lel a Mellékdalban. A har-
mónia vágya ez, az azonosulás megvalósulásának 
önámító lehet ősége; meglepő  csendességű , szinte 
kispolgárian kiegyens-úlyozott idill, de egyúttal „az 
újrafеlfedezett szerelem hangja" 12  is. 

A költői indulat itt a csúcspont felé folytatódik, 

de csak lehetőségként és nem valóságként, bizony-

talanul, de nyugtatóan. 

A mélyponton ér tehát véget a vers, de a teremt ő  
költő-egyén nem nyugodtlat bele ebbe: a „dadogó 
lét"-re csak a „törvény igaz beszéde" adhat vá-
laszt. Törvényt sz ő  tehát: a materiális ember lét-
törvényét — az összhang, a kielégültség, a nyuga-
lom törvényét, a „lélek lángjáét", a „test nyugal-
máét". 

„Az egyszeri élményb ől — tehát a szerelem ősi és 
modern himnusza, a benti ösztönök és a természet-
tudományos világkép csodálatos harmóniája, férfi 
és nő  egymásrautaltságának, elszakadásának, egy-
más utáni vágyának disszonanciát és konszonan-
ciát magában hordó viszonyának örök szimbóluma 
teljesedett ki." 13  

• 

Most pedig nézzük, mennyire bizonyíthatók az el-
mondottak matematikai úton. A korábbiakban már 
ismertetett szempontok szerint megszámoltuk a 
költemény valamennyi versszakának indulathordo-
zóit. Az alábbi táblázatban feltüntettük ezek szá-
mát, a sorok számát, valamint utaltunk arra is, 
milyen nyelvi tényez ők jelentkeznek indulathordo-
zói szerepben. Az indulathordozók és a verssorok 
számának összevetésével kiszámítottuk az indulat-
hordozóknak a sorok számához viszonyított száza-
lékarányát. A sorok és az indulathordozók számá-
nak összegét szintén arányítottuk egymáshoz, így 
megkaptuk a költemény indulatmenetének átlagos 
szintjét. A mellékelt grafikon megmutatja, hogyan 
ingadozik az indulatmenet a költemény különböz ő  
részein a bejelölt átlagos indulatszint körül. 

vзzak 	Indulathordozók 	sorok 
száma 

indulath. 	'ј, 
száma 

1. 	 — 4 0 0,00 
2. 	 — 4 0 0,00 
3. a kedves felvillanó képe 13 9 69,23 

4, indulatszók, metaforák, jelzős 
kifejezések 5 9 180,00 

5. metaforák, igék, igenevek 6 18 300,00 

6. hasonlatok 6 8 133,33 
7. hasonlatok 6 6 100,00 
8. ellentétek, metafora, kép 9 6 66,66 

9. indulatszók, metaforák 6 7 116,66 
10. a hasonlat elemei 2 3 150,00 
11. hasonlat, metaforák 5 6 120,00 
12. igei metaforák 7 6 85,71 
13. jelz ős ki f, metaforák 4 5 125,00 
14. igék, metaforák, ellentétek 10 21 210,00 

15. hasonlat, tételek, metafora 8 7 87,50 

1 6. mertyiségjelz ők, jelz ős 
szerkezetek, igei metafora 6 10 166,56 

17. „el vagyok veszve, azt 
hiszem" 6 —1 —16,66 

18. 4 

19. 4 

Ü•'•~ZESEN 115 120 104,34 308 
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Amint a mellékelt táblázat és a grafikon is bizo-
nyínja, a kriltemény egészére is j,ellemz ő  egy eny-
he indulati túltelítettség, ugyanis az indulathordo-
zók száma meghaladja a verssorok számát. Ez a 
rapszodikus műfajok (így az ódák) általános jel-
lemzője. A költői egyéniségtől függ azonban az 
indulathordozók versen belüli elosztása. József At-
tila költeményében, mint láttuk, négy indulati ki-
ugrás tapasztalható. Ezek közül a 2/2 versszak ki-
ugrása a legszembetűnőbb, valamint a 3/6 vers-
szaké (az előbbiekben láttuk, hogy ezek a költe-
mény ún. „kul'c зΡhelyei") meg az 5/3 szakasz, a köl-
temény mélypontija, ebben a részben ugyanis csak 
egyetlen — negativ! —indulathordozót találtunk. 
A Mellékdal úgyszólván teljesen kiesik az  Oda  in-
кΡlulatmenetéből, ezért nem is vizsgálhattuk a köl-
temény töblbi részeinél alkalmazott mércék szerint. 
Epilógus ez, a költemény ál'tal megpendített azo-
nosulás-igény potenciális megvalósulása, épp ezért, 
mint ahogy a grafikon meztatja is, a legindulato-
sabb részek szintjei közt folytatódik, de nem való-
ságként, csak lehet őségként. Ezt a különbséget a 
szaggatott vonal hivatott jelölni. 

Az elmondottak összegzéseként leszögezhetjük, 
hogy József Attila Oda c. költeményére egyfajta 
indulati túltelítettség jellemz ő. A grafikon tanú-
sága szerint az indulat a vers két szakaszában te-
tőzik: legmagasabb pontját a 2/2 versszakban éri 
el. Jóllehet a költemény további részeiben is meg-
megújuló indulatkitörések tanúi lehetünk, erre a 
szintre többé már képtelen eljutni a szenvedély, 
mert akaratlanul is egyfajta reménytelenség, el-
veszettségёrzet felé tendál, mely a Mellékdal előt-
ti szakaszban teljesedik ki. 

A Mellékdal e mélypontra jutása ellenére is fel 
tud villantani egy reményt, igaz csak lehet őség-
ként és nem valós alakban, de „törvény-er ővel", 
ezért biztatóan. 
A nagyfokúan tudatos szerkesztés tehát nyilván-
való, s nyilvánvaló az is, hogy ekkora szervezett-
ség csak a legnagydblb versekben tud megvalósul-
ni. 

az óda 
indulat-
menetének 
görbéje 

х  = versszakok 
y = ttz indulathordozók 

szánfa 

(a sarok számához 
viszonyítva %-ban) 
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jegyzetek 

Arról vitáztak ugyanis Heller és Tamás, hogy a Varázs-
hegy nyíцj•totta olvasmányélmény vagy a valósag ihlette-e 
József Attilát az  Oda  4. részének megírására. 

в  Balogh László: József Attila. Gondolat, Bp., 1969. 

bibliográfia 

Tekintettel arra, hogy az Oda József Attila költészetének leg-
jelentőseb'b alkotásai közé tartozik, szinte valamennyi tanul-
nvány vagy monográfia, mely József Attilával foglalkozik, 
említést tesz róla. Az alábbiakban csak azokat a bibliográ-
fiai egységeket soroljuk fel, amelyek a vers egy (vagy több) 
kérdéséhez elemző  szándékkal viszonyulnak. 

° Szilágyi Péter: J. А . idđmértékes verselése. Akadémiai, 
Bp., 1971. 	 1. Fejtő  Ferenc: József Attila költészete. In: Szép Szó, 1938/1, 

84. old. 
Az indulatmenet szerepéről 1. Ungvári Tamás: Poétika. 
Gondolat, Bp., 1967 (az  Oda  c. fejezetben). 

° József Attila harmóniaeszménye egyrészt a rend fogalmá-
ban su"rusödik (L.: Eszmélet, Leveg đ t! stb.), másrészt az 
„ehess, ihass, ölelhess, alhass, a Mindenséggel mérd ma-
gad!" által válik meghatározottá. 

° Meghatározottság-eszménye legkonkrétabban a Magad 
emésztđ  ... és az Eszmélet-ciklus megegyez б  szakaszában 
nyert megfogalmazást („mint egy halom hasított fa..." 
stb.) 

' Tamás Attila: József Attila Odájának motívumrendszeré-
ről. In: A költő i műalkotás fđ  sajátságai, Akadémiai, Bp., 
1972. 

° Kortárs, 1962/12, 1963/2. 

° Fejtő  Ferenc: J. A. költészete. In: Szép Szó„ 1938/1. 

to Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség. Magvető , Bp., 

1959. 

ti  Balogh László i. m. 

" Somlyó György: J. A.:  Oda.  In: Miért szép? Gondolat, Bp., 
1966. 

13  Balogh László i. m. 

Szabó Ede: József Attila Оdája. In: Csillag, 1955/5. 

Heller Agnes: Az Oda és a Varázshegy. In: Kortárs, 1962/12, 
1828. old.. 

Tamás Attila: Valóság vagy olvasmányélmény. In: Kor-
társ, 1963/2, 316. és  bk. 

Heller Agnes Valóság és olvasmányélmény. In: Kartárs, 
1963/2, 318. és kk. 

Tamás Attila: A költői világképek fejl đdése Arany János-
tól József Attiláig. Irodalomtлгténeti füzetek, 43. Akadé-
miai, Bp., 1964. 

Pálrnai Kálmán: József Attila. In: A XX, századi magyar 
Irodalom tanítása a középiskolákban. Szerk. Lengyel Dé-
nes. Tankönyvkiadó, Bp., 1965. 

Somlyó György: J. A.:  Oda.  In: Miért szép? Gondolat, 
Bp., 1966, 307-317. 

Balogh László: József Attila. Nagy magyar írók, Gondo-
lat,  Bp., 1969. 

Illés Endre: A továbbadhatatlanról. Az  Oda  két sora és 
Salvador Dali. In: Kтétaгajzok, Magvető , Bp., 1970. 

Tamás Attila: József Attila Oddjdnabc motívumrendsz егé-

rő l. In: A költői műalkotás fő  sajátságai. Akadémiai, Bp., 
1972. 

Szilágyi Péter: Jбzsep Attila idđméг tékes verselése. Aka-
démiai, Bp., 1970. 

Halász Előd  Oda-elemzlse. Hivatkozik rá Tamás Attila 
József Attila Oddjdnak motívum гendszerérđ l c. tanulmá-
nyában (adatok nélkül). 

A vers keletkezésér& megbízható adatokat közöl Németh 
Andor József Attila c. művében (Cseгépfa1vi kiadása, Bp., 
é. n. 129-131.) 
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POSZTSTRUKTURALIZMUS. A 60-as években 
tért hódító francia elmélet! mozgalom, amely 
egy általános tudományelmélet! módszertan ki-
dolgozása érdekében megkísérelte kiépítirri a 
strukturális vizsgálat és a szemiotikai gyakorlat 
különböző  változatait, a Saussure által megala-
pozott lingvisztikai irányzat elméleti konzekven-
ciáiból indult ki. Ennek folytán a különböző  it-
nológíai, társadalomilmé!et! (Lévé-Stra і uss), nyel-
vészeti, irodalomilméleti, szemanalitikai (Bart-
hes, Derrida, Kristeva, Todorov), mélylélektani 
(Lacan, Guattari, Deleuze) stb. kutatasok m!n-
denekel őtt a nyelvészeti modellt vették alapul. 
E teoretikusok szerint a nyelv mint a társadalmi 
kommunikáció legegyetemesebb formája mo-
dellszer űen tartalmazza mindazokat a törvény-
szer űségeket, melyeknek alapján a társadalmi 
élet minden szférája kutatható és vizsgálható. 
A strukturalizmus néven lsmertté vált francia el-
méleti irányzat hozzájárulása a különböz ő  tudo-
mányterületek fejl ődéséhez ma már vitathatat-
lan, és eredményeivel egyid őben tévedései, hiá-
nyosságai is pontosabban megítélhet ők. Az 
utóbbi években magán a mozgalmon belül is bi-
zonyos szemléletmódosításokra, korrekciókra 
és a korábbi nézetek revideálására került sor. 
A kritikusok e változások alapfan a strukturaliz-
mus harmadik fázisáról, a posztstrukturális fá-
zisról beszélnek, amely több vonatkozásban el-
tér az el őbbi szakaszoktól. A változások egyik 
szembet ű nő  mozzanata az említett nyelvészeti 
modell egyeduralmának kérdésessé válása. A 
másik filozófia közvetlenebb bekapcsolása a 
strukturális/szemiotikai kutatásokba. A marxi 
szövegek olvasásának és kritikai felmérésének 
gyakorlata kifejezettebb, mint egy-két évtizeddel 
korábban, s ez kétségtelenül hozzájárult a struk-
turalizmus eszmei arculatának megváltozásá-
hoz. A marxi filozófia hatása már nemcsak 
Goldman vagy Althusser nézeteiben érvényesül, 
hanem a többi kutatónál is. Kristeva például a 
„jelöl ő  gyakorlatot" a termel ő  mód kontextusá-
ban vizsgálja, és fogalomtárától ma már elvá-
laszthatatlanok a marxi kategóriák. Nem e dol-
gozat feladata, hogy ennek a lépésnek az elmé-
leti konzekvenciáit levonja, mivel a strukturaliz-
mus és a marxizmus összekapcsolásának lehe-
tőségeirő l és lehetetlenségeirő l beható tanulmá-
nyok születtek. Megítélésünk szerint ez az 
újabb orientáció pozitív irányba terelte a struk-
turális kutatásokat és új távlatokat nyitott meg 
fejlődésükben. 
A másik tünetet, a nyelvészeti módszerek foko-
zatos visszaszorulását a szemiotika elterjedé-
sével hozhatjuk összefüggésbe, amely a másod-
lagos, nem verbális jelöl ő  rendszereket helyez-
te érdekl ődésének homlokterébe. A francia 
strukturalizmus nem maradt érintetlen azoktól 
a befolyásoktól, amelyek az észt szemiotikusok 
kísérleteib ő l eredtek. 
DERRIDA nézetei, egyesek szerint már korábban 
is magukon viselték a posztstrukturalizmusra 
jellemző  vonásokat: a filozófiai beállítottságot, 
a hangsúlyozottabb kritikai viszonyulást a nyely-
központú szimléletmódhoz stb. M űveinek egyik 
legértékesebb sajátsága éppen abból ered, 
hogy az egyébként népszer ű  problémaköröket, 
mint pl. a beszéd, a nyelv, az írás, a hang, jel 
nem lingvisztikai sémák és korlátok közé, ha-
nem filozófiai konstellációba helyezi, tehát ele-
ve olyan összefüggésekre összpontosít, melye- 
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Már 1967-ben megjelent m űvében, a La Voix  it  
le Phénomene-ben, s az 1968-bál származók-
ban, a L'Écriture  it  le Diftérence-ban valamint 
a De /a grammatologiie-ban (amely .a közelmúlt-
ban jelent meg O gramatologiji címmel a sza-
rajevói V. Masleša kiadónál) megmutatkozott 
Derrida filozófiai orientációjának a strukturális 
módszertana gyakorolt termékenyít ő  hatása. 
Derrida a saussure -i nyelvkoncepciót a heideg-
geri filozófiával egészítette ki, s ezzel — közve-
tett úton — eldöntötte a sokat vitatott kérdést: 
vajon önálló filozófiai rendszer-e a strukturaliz-
mus vagy sem. Ha a strukturalizmus nem mód-
szertan Fenne, mint ami valójában, hanem filo-
zófia, erre a kiegészítésre nem lett volna szük-
ség. 
A GRAMMATOLÓGIA — Littré szerint — „A be-
tűkrő l, az ábécéről, a szótagokról, az olva-
sásról és az írásról szóló értekezés." Derrida 
választ ad arra a kérdésre, miért éppen ezzel a 
kérdéskörrel foglalkozott olyan behatóan: „A 
grammatológla nem annyira egy más tudomány, 
új tartalmak miatt létrejövő  új diszciplína, mint 
inkább a textuálls felosztás éber gyakorlata." 
Más meghatározást ad, amikor a következ őkép-
pen módosítja Saussure-t: „Mivel a szemlológla 
(grammatológla) még nem létezik, nem tudjuk 
megmondani, hogy milyen lesz; de van létjogo-
sultsága, s helye előre meg van határozva. A 
nyelvtudomány csupán egy része ennek az álta-
lános tudománynak; a tótvények, amelyeket a 
szemiológla (grammato/ógla) majd feltár, alka!-
mazhatók lesznek a nyelvtudományban ..." (68. 
p.) 
A grammatológia és a szemiológia kiegyenlíté-
sét Derrida a következ őkkel indokolja: a gram-
matológia hozzá fogja segíteni a szemiológiát 
ahhoz, hogy felszabaduljon a logocentrikus 
nyelvészet hatása alól, és fölébe kerekedjen a 
liлgvisztikának. A nyedvészet fölött álló tu.do-
mámyág ez Derrida szerint, amiböl nem nehéz 
arra következtetnünk, hogy Derrida valójában 
elégedetlen mindazzal, amit a nyelvészet felmu-
tatott. M űvében alapvet ő  nyelvelméleti és nyel-
vészeti kérdéseket vet fel, de megközelítésmód-
ja eltér a nyelvészekét ő l, akiket lépten-nyomo п  
éles bFrálatban részesít. 
A LINGVISZTIKA ÉS GRAMMATOLÓGIA a 
könyvnek az a fejezete, amelyben Derrida a két 
diszciplína viszonyát és közös kérdéseit igyek-
szik tisztázni, s amelyben kifejti a meglev ő  nyel-
vészeti koncepciókkal polemizáló tételeít, hogy 
a továbbiakban áttérjen a nyelv eredetének 
problematikájára és végül az írás történeti és 
elmé!eti kérdéseit boncolva zárja könyvét. 
A nyelvészeti kérdések megítélésében Derrida 
sok saussure-i tézist elsajátít, de még őt sem 
kíméli meg a bírálattál: ez a nyelvelmélet sem 
Пyújt megfelel ő  támaszt — korszakalkotó felis-
merései ellenére sem — egy nem lrás-centrikus 
nyelvészet kialakítására, mivel kategóriáit a lo-
gocentrikus, etnocentrikus, metafizikus nyugati 
hagyományból kölcsönözte. Derrida főbb téte-
leit így faglalhatnánk össze: 

az emberi nyelv valódi természete ismeret-
len, mivel a kutatások mindeddig nem a beszélt, 
hanem az írott nyelvböl indultak ki; 

a beszélt nyelvet fel kell szabadítani az írott 
nyelv elnyomása alól, mert az írás valódi funk-
ciója a beszéd ábrázolása, tehát nem els ődle-
ges kifejezési forma; 

hogy a nyelv írást б l független, szóbeli hagyo - 312  



mányának igazi értékeit felfedhessük , le kell 
győzni az írott forma tekintélyét; fels őbbrend ű-
ségének látszatát az irodalom is évszázadokon 
keresztül táplálta; 

természetes viszonyt kell létrehozni aszó és 
a bet ű  között, ami azt jelenti, hogy aszót „él ő  
szónak" kell tekinteni, mely a phoné (hangjel) 
és az értelem természetes kapcsolatát ő rzi, me-
lyet azonban „a bet ű  zsarnoksága", er őszaka a 
graphémának (írásképnek, bet űképnek) rendelt 
alá; 

a grammatológiának hozzá kell segítenie a 
nyelvészeket ahhoz, hogy kiszabadulva az írás, 
a bet ű  hatása alól, visszanyerhessék mindazt, 
amit képzeletükb ő l, érzéke-nységükb ő l, szenve-
délyükbő l az írott nyelv befolyása miatt elveszí-
tettek; 

a nyelv lényege nem merül ki sem a Ing-
visztikai jel hangtestében, sem bet ű képében; 

a logocentrikus gondolkodás meghaladása 
által lefejthet ővé válnak a nyelvi tények inter-
pretálására rakódott metafizikus rétegek; stb. 
A fenti gondolatokban a saussure -i koncepció 
mellett Rousseau hatására is felfigyelhetünk. A 
nyelv eredetével foglalkozó részlet ismertetése-
kor kitérünk majd ennek a kapcsolódásnak a 
vázolására is. A beszéd és az Frás, a beszélt és 
az írott nyelv, aszó és a gondolat, a jelöl ő  és a 
jelölt, a hang és a jelentés, a hangkép és a be-
tű kép összefüggései, a nyelv transzformációja 
az írás hatására stb. azok a kérdések, amelye-
ket Derrida nemcsak nyelvészeti, hanem filozó-
fia, tudománytörténeti szempontból igyekszik 
megítélni, s ez a problémáknak egészen újszer ű  
aktualizálását jelenti. Következetesen hangsú-
lyozza azt, hogy aszó és írás els ődleges, ter-
mészetes viszonya feltáratlan, s hogy ahhoz, 
hogy a lingvisztika e fundamentális problémá-
kat megvilágíthassa, teljesen fel kell frissítenie 
eszköztárát és kitágítani a maga határait. 
A nyelvi kérdések fejtegetését Derrida filozófiai 
dimenzióval toldja meg, s így nemcsak a nyu-
gati nyelvészeti hag,omány bírálatát vázolja fel, 
hanem — mivel a nyelvészetet a szellemi ha-
gyomány részének tekinti — a metafizikai gon-
dolkodás egészét igyekszik megkérd ő jelezni. 
Részleteiben eredményes is ez a derridai vállal-
kozás, egészében azonban mégsem az. Noha 
kitart amellett az álláspont mellett, hogy elérke-
zett a nyugati metafizikus, logocentri'kus gon-
dolkodással va đ ó szakítás pillanata, maga sem 
képes е  szakítás következetes megvalósítására. 
Fontos lépés ebbe az irányba, hogy a heideg-
geri ontológiát hívja segítségül, amely a meta-
fizika bírálatában ґ : еmcsak egy bizonyos gon-
doikodásmódot vagy filozófiai koncepciót táma-
dott, hanem az emberiség létezésének és az 
emberek természethez és egymáshoz való vi-
szonyu'lásá П ak 	történelmileg 	meghatározott 
módját. Többek között a /a dКférance lesz az a 
fogalom, amelyet Derrida a metafizika f ő  kate-
góriájával, a jelenléttel helyez szembe, mindez 
azonban nem elegend ő  ahhoz, hogy Derrida va-
lóban kívül helyezkedjen azon a hagyományon, 
amelyet elvet. Vállalkozásának eszmei kudarca 
nemcsak szubjektív okokkal magyarázható, ha-
nem éppen annak a tradíciónak a továbbélésé-
vel, amely ellen küzd. Különös módon, ezzel a 
kudarccal maga Derrida is tisztában van, s őt e 
megvalósítatlan törekvést a strukturalizmus egé-
szének kudarcaként határozza meg. 
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elején Derrida el őadást tartott a Francia Filozó-
fiai Társaságában, melynek címe La différance 
volt, a készül ő  Grammatológia egyik kulcsfogal-
ma. A különbséget jelentő  francia szó (la diffé-
rance) Frásmódjában Derrida változtatást esz-
közölt: e helyett a-val írja aszót, tehát egy lé-
pést tesz a fonetikus írásmód felé. (A magyar-
ban esetleg a különbség-kű /ömbség) párhuzam 
felelhetne meg ennek). Ez a látszólag jelenték-
telen beavatkozás s ű rítetten prezentálja a derri-
dai szemlélet alapelvét. Nem öncélú nyelvi já-
tékról van szó, ha- -nem a heideggeri „etimológiai 
argumentáció"-hoz hasonló lépésrő l, amely az 
új tartalmak kifejezéséhez új nyelvi formákat, 
szokatlan összetételeket keres. Vajon milyen új 
tartalmakat rejt a la différance? 
A la différance :nem szó és nem fogalom: mivel 
ez az „elírás" csupán az írott szövegben mutat 
eltérést a megszokottól, a kiejtésben nem, csak 
a fonetikusnak mondott, lényegében azonban 
nem fonetikus írásmódon belül funkcionálhat. A 
szó etimológiai és szemantikai elemzése során 
Derrida utal a szót ő  kettős jelentéskörrel bíró 
változataira: a différer-t (megkülönböztetni) a 
latin differrére vezeti vissza, melynek egyik ér-
telme az elodázás, halogatás, tehát időbel,iséget 
tartalmazó mozzanat. Aszó másik jelentése a 
nem hasonlóságra, a különbözésre vonatkozik. 
Az a bet ű  beillesztésével Derrida a francia szó 
értelemgazdagításának érdekében az id őbelisé-
get, temporizáció mozzanatát akarja aszó je-
lentésébe iktatni. Hogy erre miért van szükség, 
azt a jelentésnek mint időbeli különbségne'k 
(différance de temporisation) a meghatározásá-
val magyarázza: „Amikor nem tudjuk megfogni 
vagy megmutatni a dolgot, a jelenlétr ől beszé-
lünk, a létező  jelenlevő rő l, amikor pedig a je-
lenlevő  nem jelenik meg, megje/öljűk, a jel ke-
rülőútján közelítünk hozzá. Jelet adunk vagy je-
let fogunk tel. Jelzünk. A jel lenne tehát az el-
odázott jelenlét (différé présence). Akár verbá-
lis jelről, írásjelről, monetáris jelről, választói 
küldő ttségről vagy politikai képviseletr ő l is le-
gyen szó, a jelek cirkuláoiója elodázza a pilla-
natot, amikor a dologgal magával kerülünk 
szembe, megragadhatjuk, elfogyaszthatjuk, ki-
adhatjuk, megérinthetjük, láthatjuk azt, jelen-
levő  benyomást szerezhetünk róla." (i. m., Théo-
rie d'ensemble, col. Tel. Quel, Paris) 
A différance a bet ű je az a mozzanat, amellyel 
Derrida a jeletutaló, helyettesít ő , másodlagos 
volta miatt meg akarja kerülni, s az elodázott 
jelenlét helyébe magát a jelenlétet, s őt magát a 
jelenlevő t akarja állítani. Természetesen szim-
bolikus gesztusról van szó, s ezért kell az egész 
gondolatmenetet ismernünk, hogy ez az ortográ-
fiai beavatkozás a maga egész derridai jelentés-
rendszerét felfedje el őttünk. Amikor Derrida a 
jelet ajelenlét—távollét konstellációj'ába helye-
d, már nem is nyelvészeti, szemiotikai kérdésr ő l 
értekezik, hanem filozófiairól. A différance-ot 
mint nem létező  jelenlevőt határozza meg Der-
rida s ezzel a metafizika központi fogalmávai, a 
'a présence-szal (jelenlét) ellentétes kategória 
negteremtésére törekszik. 
)errida nemcsak másod'lagos, utaló jellege 
matt kérd őjelezi meg a jel kategóriáját, hanem 
vert a jelöl ő  és a jelölt éles különválasztását is 

metafizika örökségének tekinti, mint ahogy a 
ér—id ő , értelmi—érzelmi stb. distinkciók аt is: 

différaПce azért kerülhet a jel helyére ebben 
rendszerben, mert őrmagával azonos, els őd- з14 



leges, a térbeliség (éspacement) és az időbeli-
ség (temporisation) mozzanatait egyesít ő  kate-
gória. A metafizika korszakában megszakított 
eredeti kapcsolat, amely a nyelvet és a létet 
egymástól különválasztotta, a différance által 
visszaállítható, és a maga teljességében kita-
pinthatóvá válik a (átható kezdet, az ős-írás, az 
archi-écriture. Heidegger hasonlóképpen kuta-
tott a szintaxis és a grammatika el őtti nyelv 
után. 
A jelöl őt a jelölttő l, az érzékelhető t az érthető -
tő l, a szubjektumot az objektumtól elválasztó 
idealista hagyomány az, amit Derrida Heidegger 
nyomán elvet, és amellyel a différance-ban 
egyesített ellentétpárt szembe helyezi. A kü-
lönbözőség min ő ségével való foglalkozás ugyan-
csak fontos mozzanata ennek a gondolatmenet-
nek, ugyanis Saussure-rel egyetértésben álla-
pítja meg Derrida, hogy a megkülönböztető  jel-
leg a jelek és jelrendszerek alapfeltétele. A je-
lek azáltal tesznek szert a jelentésre, hogy kü-
lönböznek egymastól. A jelek közti ellentétek 
hálója, a különbségek szisztematikus játéka al-
kotja a rendszert, amely a jeleket egy lánc eie-
meiként fogja egybe. Ezért állapítja meg a La 
différance cím ű  tanulmány végén Derrida, hogy 
„A nyelvben, a nyelvi rendszerben csak különb-
ségek vannak." 
A NYELV ÉS Az ÍRÁS EREDETE. Derrida k&ny-
vének majdnem felét teszi ki a Rousseau urun-
kait értelmező  fejezet. A nyelv eredetének kér-
déseivel az Essai sur I'origine des Iangues va-
lamint az Émile alapján foglalkozik. Hasonlóan 
a Saussure-h őz való viszonyához, Rousseau té-
ziseit is bírálja és átveszi, tolmácsolja és fel-
használja, mivel a nyelv mindmáig nyitott kér-
déseinek megválaszolásában megkerülhetetlen-
nek tarja Rousseau értekezéseit. Lévi-Strauss 
és Starobinski után Derrida az, aki Rousseau-t 
a modern nyelvelmélet és etnológia megalapo-
zójának tekinti, akinek munkáiból korunk tudó-
sai ösztönzéseket meríthetnek. 
Derrida rendkívül rugalmasan idézi és f űzi to-
vább Rousseau gondolatait és lehet őséget Iát 
bennük a nyelv kérdéseinek újszer ű  megköze-
lítésére. Az Essai-ben megjelen ő  gondolat, 
mely szerint a nyelv artikulatív, természetes, 
autentikus magva a hang, az írás pedig kiegé-
szítés, pótlás (le supp/ément), a Grammatológia 
egyik alapgondolatává vált. Az írás elméletével 
foglalkozó részt Derrida szinte teljes egészében 
azon transzformációk tanulmányozásának szen-
teli, amelyeken a nyelv az írás hatására átment. 
„Az írás — olvassuk Kelemen János Rousseau 
a nyelv eredetérő l c. tanulmányában — ez a 
legvégső  »kiegészítés« vagy pótlás — látszólag 
csak rögzíti a nyelvet, pedig éppen ez az, ami 
teljesen megváltoztatja. Nem a szavakat változ-
tatja meg, hanem magát a »nyelv géniuszáf« 
(... ). írás közben csak aszó átlagos jelentését 
vagyunk képesek visszaadni, megszüntetve ez-
zel az  6 16  szó közvetlenségét, azt a végtelen és 
teremtő  változatosságot, melyet a »jelenlét«, az 
élő  beszédszituáció biztosít. A tónus és a hang-
súly mindig új és egyéni alkalmazása ad »erő t« 
a nyelvnek, s kölcsönöz neki olyan eredetiséget, 
mely az éppen adott szituáció kifejezésére al-
kalmassá teszi. Az a nyelv, melyen inkább ír-
nak, mint beszéln еk, észrеvétlenül idomul az 
írásbeliség követelményeihez, világosabbá és 
pontosabbá válik, de elveszti »élénkségét«, 
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Az [rott nyelvben a grammatika és a logika ha-
tására megnövekszik a „gondolati világosság", 
de a nyelv veszít kifejez őerejébő l, kiiktatódik 
belő le a szenvedély, spontaneitás, közvetlenség, 
eluralkodik benne a konvenció és a monotoni-
tás, s ezért tartja ezt a folyamatot Rousseau de-
generálódásnak: „Az érzelmeket az ideákkal 
helyettesíti, nem a szívhez szól többé, hanem 
az észhez. Ezáltal kialszik az akcentus és kiter-
jed az artikuláció, a nyelv pontosabb és világo-
sabb, de vontatottabb, sűketebb, hidegebb 
lesz." 
Rousseau is, Derrida is nem kis rezignációval 
beszélnek a nyelv el őtti nyelvrő l, a hangot mint 
kifejezési eszközt megel őző  gesztus-nyelvrő l, 
amely a természetes állapotból a társadalmiba 
való átmenetet megel őzte. Pótlások és behelyet-
tesítések nélküli, beszéd nélküli beszéd, mondat 
nél'küdi szó volt ez, a tettek nyelve, melyet nem 
a szü.kségletek, hanem az érzelmek hívtak élet-
re. A tettek nyelvér ő l aszó nyeivére való áttérés 
volt az első  döntő  törés, a dolgoktól való eltá-
volodás első  szakasza. Aszó eredete ezért azo-
nos az írás eredetével: ez pedig az eltávolodás 
pillanata. 
„Az írás abban a pillanatban vált elengedhetet-
lenné — írja Derrida — amikor a gesztust a 
szóhoz közelítő  társadalmi távolsag (eltávolo-
dás) megnövekedett és végúl távollétté vált. A 
távolság távollétté válását Condillac nem meg-
szakításnak, hanem a szüntelen megnövekedés 
effektusának nevezi. Az írás funkciója ettől fog-
va abból áll, hogy elhatoljon a tartalmakig, me-
lyek nemcsak távoliak, hanem a lá#ás és a hal-
lás hatósugarain kívül esnek." (364. p.) 
A beszéd eredetileg képszerű  volt, utalásokban, 
szimbólumokban gazdag metaforikus nyelv, 
vagy ahogyan Rousseau állítja: „Mivel az emberi 
beszéd első  motívumai az érzelmek, els ő  kite-
jezései trópusok. Először a képszerű  beszéd 
alakul ki, s ez az utolsó valódi jelentés. A dol-
gokat valódi nevükön nevezni csak akkor lehet, 
ha valódi formájukban átélhetők. Eleinte csak 
költőien beszéltek, míg a gondolkodásra csak 
jóval később került sor." Emlékeztessünk 'itt a 
heideggeri gondolatra, hogy „csak maga a köl-
tészet teszi lehetségessé a nyelvet," s hogy „a 
költészet lényegéb ő l kell a nyelv lényegét meg-
érteni". A Grammatológia eszm е iségé Пek for-
rásvidékei ezek a m űvek és tételek. 
Magától adódik a kérdés, vajon ha az els ő  be-
széd képszer ű  volt, milyen lehetett az els ő  írás? 
A bеszédhez hasonlóan, amely a maga korai 
fázisában igyekezett meg ő rizni, átеmehi vala-
mit magából a dologbál, érzelembő l, szenve-
délybő l, úgy az első  írásképek sem áttételes 
jelrendszerrel m ű ködtek, hanem kép formájában 
ábrázolták, közölték mondanivalójukat. Az els ő  
írás kép, s ezért univerzális, a jelet is dolognak 
tekintő , közvetlen megjelenítés. Az abszolút pik-
tográfia fázisa ez, melyet a képek fokozatos le-
egyszerűsödése, kontúrokká merevedése, ki-
ürülése, majd az elvont, tartalomtól független 
írásjelekkel való beh е iyettesítés е  követett. A 
fejlődés másik végletе  ez, az abszolút formali-
zált jelölés korszaka, amely nem a festészettel, 
hanem az algebrával rokonítható. 
Amint látjuk, Derrida a nyelv aktuális kérdései-
bő l kiindulva visszament a kezdetekig, a törté-
neti kérdésekig, s ezek a nyelvi f еjlődés törté-
netét taglaló fejezetek sokban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy könyvének egyéb fejezetei, melyek- 316 



ben polemizálásait gyakran cseréli fel elvont, 
metaforikus nyelvű  esszéivel, távlatot nyerjenek. 
A kérdéseknek ilyen tört еneti projekciója ért-
hetőbbé teszi Derrida gondolkodásmódját, írá-
sána'k logikáját és a külön terminalógia kialakí-
tásából következő  nehézségeken is átsegít. 
Hogy A grammatológiáró/ szóló munka mara-
déktalanul megvalósította-e célkit űzését, hogy 
a szemiolágiához hasonlóan általános tudo-
mányként körvonalazta-e az új diszciplinát, ezt 
egyértelm űen nem mernénk állítani. Derrida 
munkájától nem vitatjuk el, sem azt, hogy új-
szerűen aktualizált egy sor jelentős kérdést, 
sem azt, hogy a maga módján teóriák es kon-
cepciók sokaságával szállt vitába, nézeteket és 
szemléletmódokat konfrontált. Ebb ő l kövеtkezik 
az, hogy Derrida tudása és ismeretei, nyelve és 
módszere még akkor is leny űgözően hatnak, 
amikor nézeteivel semmiképpen sem érthetünk 
egyet. Vállakozásának egészét ő  maga sem tart-
ja feltétel nétkül eredményesnek, bár legtöbb kri-
tikusa nagy jelent őséget tulajdonít kutatásainak. 
A posztstrukturalizmuson belül kétségtelenül 
fontos szerepe van Derridának és fenntartásaink 
ellenére is megállapíthatjuk, hogy m űvével a 
modern elméleti gondolkodást gazdagította. 
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A szemiotikai rendszerek reálisan dinamikus 
rendszerekként léteznek. Ilymódon nem elég 
rámutatnunk arra, hogy a szövegek kronológiai 
szempontbók d!akrón lánccá szervez ődnek, a 
struktúra pedig a struktúra történeteként reali-
zálód!k, hanem elkerülhetetl еn azoknak a me-
chanizmusoknak a vizsgálata is, melyek a 
rendszerek fejl ődését e rendszerek létezésének 
elkerülhetetlen állandójává teszik. Egy ilyen 
vizsgálat célja, hogy elméleti képzeteink mellett 
az önmaguk által fejl ődő  rendszerek m űvészi 
konstruálásának lehet őségeit is kiszélesítse. 
Az első  lépéseket e minket is érdekl ő  irányban 
J. N. Tinyanov tette meg, aki felfigyelt a rend-
szer magva és perifériája közti strukturális kü-
lönbségekre valamint az automatizálódó struk-
túrák periodikus váltakozására a rendszer mag-
va és perifériája között, s fordítva. Sajnos, ezek 
az ideák a kés őbb!ekben nem kaptak szükséges 
kifejezést. Jelen magyarázatunk célja felhívni a 
figyelmet a szemiotikai struktúrák dinamikájá-
nak néhány mechanizmusára. 

A szemiotikai rendszer változásának lehet ő-
sége kapcsolatban van az őt használó közös-
ségnek hozzá mint  változóhoz való viszonyulá-
sával. Ez azt jelenti, hogy az adott szemiotikai 
rendszert nem csak egyedül lehetségesként, ha-
nem a potenciális var!ánsok egyikeként fogjuk 
fel. Ilyen viszonyulás csak egy adott nyelv és a 
többi nyelvek összehasonlításának eredménye-
ként lehetséges. A monolingvális megismerés 
felé orientálódó társadalmak (pl. az a középkori 
meggyőződés, hogy a többi nyelvek nem he-
lyénvaló nyelvek) a kultúra nyelvének tartós 
megszilárdulására adnak példát. Más fe!tétele-
zéseket is említhetnénk: az egy természetes 
nyelvet használó közösség által alkalmazott kul-
túra-nyelvnek a természetes nyelvnél összetet-
tebb struktúrája van, s nála nagyobb gyorsaság-
gal változik. Egészen vonzó feladat lenne meg-
határozni, mennyiben függ a szemiotikai rend-
szer „el'használódásának" perlódusa be Э ső  szer-
vezetének ezen vagy más mutató јtól. 

Amennyiben a dinamikus mechanizmus alap-
jában a nyelvek összehasonlítása és egymás-
rahatása áll, e folyamat két oldalára kell felhívni 
a figyelmet. 

a nyelv összevetésе  egyéb, másként szerve-
zettnyelvekkel; 
a nyelv összevetése a vele egytípusú, de fej-

lődésük élesen eltérő  stádlumában levő  nyel-
vekkel. 

A kérdés tehát ilymódon a nyelvek különböz ő -
ségére és a nyelvek egyenetlenségére vezet-
hető  vissza. 
3.1. Az első  szempontnak két oldala van: mind
egyik kultúra rendelkezik a „belső  poliglotti7 
must" kidolgozó mechanizmussal, és n , Пde і , 
kintúra csak más kul'túrák kontextusában léte-
zi'k, mely kultúrák elsajátítása a „küls ő  poliglot-
tizmus" szituációját teremti meg. 
3.1.1. A belső  pol!glođtizmus már a kultúra mi-
л imá!is model'ljében megterеmtődik, mely Leg-
kevesebb két párhuzamos nyelv meglétét felté-
telezi. A továbbiakban, ha az egyik oldalon a 
szerniot+i'kai rendszerek k С lönbözősége f lke!ti 
azok dinamikáját, akkor a másik oldalon magát 
a fejlődést a nyelveknek újabb és újabb nyel-
vekre való szétválása kíséri. 
3.1.2. Érdekes példaként jelentkezik a kultúrák 
rendszerében néhány m űvészeti ág kötelez ő  je- 
aenléte. Nem tudunk egyetlen olyan reális társa- 
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dalmat sem említeni, melyben az esztétikaí 
funkció csak egy valamilyen m űvészeti ág szol-
gálatában állt volna. Jóllehet az elméleti ma-
gyarázat szempontjából elég nehézkes, törté-
nelmileg szemmel látható tény ez. A mai m űvé-
szettudomány is a „barokk m űvészet" vagy 
„romantikus m űvészet" és hasonló fogalmak al-
kalmazásával szívesebben domborítja ki egy 
törté'nelmi kor különböz ő  m űvészeti rlyelveinek 
közös jegyeit. 
Az ilyen áldáspont elméleti alapjai Hegel ismert 
tételében gyökerezik, mely szerint „a különös" 
minden m űvészetben „meghatározott jenegét 
meghatározott külső  anyagból meríti". 1  A szel-
lemfejl ődés különböző  korszakainak legjobban 
megfelel ő  különböző  m űvészetek az lilet ő  kor-
szakokban, de más megfelel ő  korokban is do-
mináns szerepet kapnak, s a korszakok szimbó-
Iumaivá válnak. A többiek csak akkompane-
mens szerepet játszanak. A különböző  m űvé-
szetek egyidej ű  létezésének szükségszer űségét 
most mégis háttérben hagyjuk, magyarázatukra 
nem térünk ki. 
3.1.3. Minden m űvészet önállóvá válik azáltal, 
hogy a világ m űvészi modellálásának módjával 
megegyezően változtatja nyelvét. Így egy szá-
munkra történelmilég belátható id őben a kine-
matográfia m űvészetté vált, s a m űvészi nyelv 
sajátos rendszerét építette ki. Napjainkban 
megfigyelhet ő , hogy a multiplikációs filmek ön-
álló nyelvének születése, melyet  el  kell határol-
nunk a „fotografikus mozi" nyelvét ő l, a kinemato-
gráfia m ű fajától elkülönül ő , önálló m űvészetté vá-
lásukat jelzi. Mégis, épp abban a pillanatban, 
amikor az adott m űvészet nyelve elkülönült, s 
elérte a szemiotikai önállóságot, transzformáló 
hatást kezd kiváltani más m űvészetek nyelvére. 
Ilyen 'különlegesen aktív hatással volt a kine-
matográfia nyelve a XX. századi próza, költészet 
és színház szemiot'íkájára. Klasszikus példája 
ennek R. O. Jakobson tanulmánya, melyben a 
szobrászat nyelvének hatását vizsgálja Puskin 
kötl ői képein. 2  
Az említett több folyamat eredményeként jelent-
kezhet a szöveg kett ős kódolásának jelensége. 
fgy a mai multiplikációs film elvben kétszeresen 
kódolt szöveget nyújt a néz őnek: egyrészt rajz-
ként, karikatúraként, bábszínházként, másrészt 
pedig filmelbeszélésként (kinopovesztvovanyije). 
Analógiás jelenség az 1830-as évek orosz novel-
lája és el!beszél ő  költeménye (Puskin, Gogol), 
amelyek anekdotikus szüzséjükkel a komédia 
felé orientálódtak. Innen az álcázások, cserék, 
fel nem ismerések sokasága. Többszörösen ész-
lelhető  az 1840-as évek esszéjének hatasa a 
korabeli regényre és költészetre. E néz őpontból 
szemlélve az az id őszakonként jelentkez ő  tö-
rekvés, hogy a m űvészi szövegb ő l ki kell űzni a 
„m űvésziességet", s eszközeivel „egyszer űen 
az életet" kell utánozni, a m űvészetnek az élet 
szövegeivel való másodlagos bekódolásaként 
fogható fel. Az „élet szövegeit" itt „zérus fokon 
való konvencionalitású" kóddal rejtjelezett szö-
vegnek tarthatjuk (a konvencional'itás mértéké-
nek csökkenése a szöveg szem!iotikusságának 
növekedéséhez vezet). 
Keresztirányban kódolt szövegek alkotása sza- 

G. V. F. Hegel: Esztétyžka. T. I. M., 1988, 88. old. 
' R. Jakobson: Socha v symbolžce Puškžnové. „Slovo a slo-

vesnost", III (1937), p. 2-24 vö. La statue daps la symbo-
lique de Pouchkžne in: Roman Jakobson: Questions de 
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bályszerint a szemiotikus újraformálódás zajo-
san végbemen ő  folyamatához vezet. 
3.1.4. A kultúra összeütközése a rajta kívül álló 
szemiotikai rendszerekkel szintén önmaga sze-
miotikai túlértékeléséhez vezet és feltételeket 
teremt a dinamikus állapotba való átmenethez. 
Ebből következően azonban szem el őtt kell tar-
tanunk azt is, hogy egy ilyen összeütközés el-
lenkező  hatást is k!válthat: ha egy adott kultúrát 
egyedül „helyénvaiónak" tartanak, az idegent 
pedig „nem-kultúrának", köztük a kölcsönös 
felfoghatatlanság v4szonya alakulhat ki, ami 
az izolált kultúra dinamikájának tempócsökke-
néséhez vezet (a középkori kultúrákra jellemz ő  
eset). Paradox módon hasonló hatást vált ki az 
a m űvelődésben viszonylag ritka eset, amikor a 
saját kultúrát tartják „nem-kultúrának", s az 
idegent egyedül „helyénvaibnak" (ez a hozzá-
állás pl. Nagy Péter korának meghatározott tár-
sadalmi köreire j е ilemző). Ebben az esetben az 
a reménytelвn kísérlet, hogy „teljesen új" kul-
túra-nyelvet alakítsanak ki, szintén a tradicioná-
lis szemiotikai rendszerek konzerválódásához 
és stabilizálódásához vezet. Így a XVII. század 
második feléb еn és a XVIL század elején az 
„új" európaiasított kultúra megteremtése a régi 
orosz kultúra (az ószertartásos hagyomány) és 
a folklór meg ő rződött formáinak megszilárdulá-
sához vezetett, ami — mint látjuk — a Péter-
reformok és 1861 között nem ért meg semmifél е  
érezh еtő  változást. 
Azonban a „saját" és az „idegen" különböz ő , 
de a maga módján (a saját szférájában) helyén-
való rendszer-voltának élménye szolgál alapul a 
kölcsönös elhajlásokhoz is. Nem véletlen Afa-
naszij Nyi'kityin lingvokulturális fogékonysága, 
amikor azt javasolja, hogy „aki India földjére 
akar menni, az hagyja hitét Oroszországban, s 
Mohamedhez fohászkodva lépjen hfndusztán 
földre." 

Egy és ugyanazon szemiotikai rendszer kü-
lönböző  korszakainak kölcsönös egymásrahatá-
sát jól ili,usztrálhatjuk a „feln őtt nyelvek" a 
„gyereknyelvekre" gyakorolt hatásával és for-
dítva. A rendszer és a viszonylag kis és nagy 
alfabéták összeütközése a befogadó rendszer 
szigorú transzformálódásához, s egészében kul-
túra fejl ődési ütemének meggyorsulásához ve-
zet. 

A szemiotikai rendszerek összeütközése, 
mely a dinamikus állapotba való átmenet ösz-
tönzőjeként jelentkezik, kett ős jelleggel rendel-
kezhet: 
5.1. Mint átviteli aktus, az átadó és a felvev ő  
nyelvek között relatíve ekvivalens viszony épül 
ki. Egyidej ű leg k!rajzolód'ik a lefordíthatatlanság 
tere is. Az ennek áthidalásához elengedhetet-
Ienül szükséges erőfeszítés a befogadó rend-
szer transzformációjának forrása lesz. Ilymódon 
maga az átvitel nehézsége válik a fejl ődés im-
pu lzusává. 
5.2. Az átadó szöveget a befogadó rendszerben 
lefordíthatatlan alakban is felhalmozódhatnak, 
megőrizve idegenszer ű  jegyeik állapotát, me-
lyek az új kontextusban nem kaptak értelmet 
vagy ismeretlen tartalommal rendeikez ő  egyete-
mes jelekként váltak értelmessé (hasonló folya-
mat egyetlen kultúrán belül is helyet kaphat, ha 
élt ű  :ik némely nyelvi kontextus és a kiszakadt 
szövegrész számára idegen szemiotikai környe-
zetbe kerül). Ilyen idegenszer ű  szövegek felhal-
mozódása a végs ő  együttesben szemiotikai rob- 

banáshoz vezet, melynek során az új nyelvek 
lesz űkült programjaivá válnak, s a befogadó kul-
túrán belül intenzíven fejl ődnek. 

A kultúra mint többszint ű , különböző  kódolá-
sú, rendezettségének különböz ő  fakán lévő  sze-
miotikai szervezet struktúrája a relatíve auto-
nóm konstrukciók beépült részeivel együtt ön-
fejlődésének forrásaként jelentkez ő  egyenetlen-
séget foglal magába. Ebben az értelemben a 
betörés küls ő  jele azt mutatja, hogy az adott 
kultúra megsz űnt különállió zárt egészként 16-
tezni, s a belső  egyenetlenség összetettebb 
szervezetének elemeként lép fel. 

oroszból fordította beretka ferenc 
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jegyzet Jurij RIL Lotman kutatói programjáról 

Jurij M. Lotmaan itt közölt itanulmánya hiányérzetet 
ke'_t!heit az oilvasóban, á:m a fellép ő  olvasási ás meg-
énté'sí nehézségekét 'természetszer űéknek kell Itarta-
nunk, ha figyelembe vesszfilk Lotman ikwtatói mád-
sіerének a j:elllegét, azt, hogy saámra nem Léteznek 
Lezárandó, önmagaba+n és véglegesen megoldott Ikér-
déskörö'k, rág egy sizigorúan körülhatárolt kutaitási 
problémán belül som. Lotman minden tanulmánya 
valamidképpen a folytatása, termékeny továbbgondo-
lása, :s  nam ritkán: újirakifejtése egy korabban ёs fo-
lyamatosan tárgyalt гk гd'ésikomipleкunцnalk vagy rész-
kérdésnek —, ts  ez a 9ebensé,g karáxntsem tudba.tó be 
valamiféle kutaltói m.ódszexib'eli aklekticizmnуsnak. 11pp 
ellenkezőLeg: a dialektikus szem1J Letnek önmagához 
való kövétkezetességét :érzé!kelh:et јi k itt is. A sze7nio-
tikai Trendszerek dvnamikus mechantizmusai Című  ta-
nulmányt (me;gjelenit a vlilaghirű  Taartui Egyetem 1974-
es Tudományos Füzetében) is ilyen érteиenvbeny  rész-
jellegében Ikell :megitbzelitenünik, mely a :tovább-
gondolás .és a konkrátizálás szintjén szervesen ill:esz-
kedIk ahhoz a: már huzamosabb id ő  óta folytatott ku-
taiámunika'hoz (és tanuknánysorozathoz),. amit Lotman 
a kultúra szemiotikai kidtatás а&k nt határozott inog, és 
amely kutatámunkána!k legfontosabb szövegei (az 
1973-tan ikiadott Szöveg, modell, típus című  itanul-
mányk&tetb'en) imagyar nyelven is hozzáférh:ct ődk. 

Tanulmánykötetének magyar nyelvű  iki:adásához írt 
Bevezet ő  szövegében oLvash аtjuk: Tudományos mód-
szerem alapja a rrukturális-szemiotikai közehtés, az 
ember és társadalom szellemi élete 1cü'lönféle jelensé-
geinek olyan ;hierarchikusam, felépített rendszereként 
való felfogása, amely imfarmác бk tárolására, fel-
halmozására éls cseréjére szolgál. Az általátnos meg-
köz еhitésmód :alapja, hogy +a ködönféle szemiotikai 
rendszereket az egységes Ikultúaa részstruktúráinak te-
khittjük. (...) Egyetlen jelrendzzermitelc sincs olyan 
menhanizmuesa, amely Wztosíthaitná izolált mű-
ködését. Ebb ől következik hogy egy olyan :kö-
zelítésmód mellett almely:ik megengedi, hogy a 
szemiotikai ciklus keretdbe:n viszonylag örálló tudo-
mányokat " épitsünk fel, elfogadjurdk egy algat is, 
amelynek szempon(t јrc bál mindezek ,a tudományok a 
kultúra iszemio'tiikájanak részaspektusai, a különféle 
jeeirendszerek funkcionális Ikölcsönv'iszonyaira vonat-
kozó tudományék, •(a Ikieméléselk Ju. M. Lotm:antól) 

Nem tévedhetünk, ha igy :gondoljuk, hogy a: lobmari 
kérdésfeltevés ikorunk modern szeLlemitudományánalk 
egyik legérzékenyébb, legjelentebb es s ~intiétikus•an 
legkevésbé me,gvtlagítoitt prablematlkájánaik — a fel-
építmény stru'ktílгбј  naik — a megválaszolds'i leheit ő-
ségét kínálja fell. Loitman Ikutató Ш  programja, amellett 
a nem іеlhа іПуagolLhatб  ité•ny imellett, hogy maga :a are-
miotikal gondolkozás próbatétel:ének :is tekinthét ő , mint 
mindem olyan +szemiotikai ikutatás, mely nem elegszik 
meg :a hunllán ;műveltség :részstruktúráinak a szemioll-
kai feltárásával, ahol a szemiotikai megiközélí:tés mind- 

eddig 'a legjelentőso!bfb бs — 'tegyük hozzá — a ileg-
hatásosabb eredményeit nгutaitta fel: egyszersmind a 
kulturális ilérny és a 'tёіі tétnelrrni helyzet (бs társadalmi 
olszonyok) llејгбsаnak nyelvi lehetőségére mdtat rá; 
egy olyan tudományos metam,yely 'kiallalkításánák a 
lehetőségére, mely megszüntethetl a szeLle лstud:omány 
pozitívlzrnusa s a szoc иolágiai meglközе]ftés hisztori-
cizmusa közötti hagyományos ellentmondásokat. 
Loitman szemléletének alapvető  meghatározója a —
lenini — dialektika, mely a jelenségekeit nem egymás-
nál elszigetelve tárgyalja, hanem egymáshoz való, egy-
mást +é+ltető  Ikorпelációiban. Lotman kutatói célkitűzése 
a különböző  sitrdkturális szinteken egyinas variánsa:i-
ként fellépő, hieraхChilkusan megszervezétt rendszer 
(kultúra) struktшгб]ly -szemiotikai működéisének, a 
struktúrák бs stmtk'túra-szin!talk •viselkedés+ (modellL lb) 
funik:Ciáinak a feltárása, azoknak a kommuni+káoiós 
törvényczerwségeknek a megnevezése és megértése, 
amelyek álital az emberi tudaltruak a maga történelmi 
helyzetére való 'reagálásra a kultúra modellálójává vál-
hatott. 

A :kultúra — lotmani — szemiotikai modellezésének 
a khindulópontjában az emberi itudat  611, :s  :mert az em-
biri tudat mindig a nyelvhez kötődök (a nyelv ala+tlt itt 
nem :a szótári :értelemiben ha,szdállatos fogalmat, hanem 
a ikifejezést, ikommunilkádiót szolgáló, azt le'heit ővé te-
vő  jelek rendszerét +kell értenünk), :a nyelvben rögzí-
tődik, a kultúra mint egy itdbbszörösen htiera гChiК'usnn 
szervezett jelrendszer desz ?leírhatásé, olyan nyelvi 
rendsze,rk nt, mely — végбl is — mint a tárgyi világ 
mode4gáLtságanak egy szellemileg (nyelvileg) léhetsé-
ges és történelmileg adott modeilvwriánsa fogható fel, 
— vagyis a: tárgyi vülág objektív m:odelljehez viszo-
nyítva másodlagos modelláló jelrendszerként (akár-
esaik, ahogyan Lotman írja, a tudatra épülő  összes 
modellek fajtái — iköztük a mn úvészet is ...). E meg-
határozásban +benne foiglaltaillk :az :is, hogy a kultúra 
mint másodlagos modelláló jelrendszer :sa'já'tos módon 
elrendezett jeleket használ, mely sajátosság lehétetlen. 
né !teszi, hogy a jelek eredeztetésé'b ől kiindulva, di!a-
1'eК tiikaeillenes mádon elmoisswk a tárgyi vilag els ődleges 
és a tudat másodlagos modelljei közötti viszonynak 
sohasem Iközivetlen, hanem mindig közvetett jellegét. 
A !kultúra Lotmani иrtelmezése a kulturális felépít-
mény lukácsi vímiójkval találkozük itt. 
A loitmani dlialeiktilka teszi lehetővé azt is, hogy a ktil-
t"urát s az egyes kultúrtényeke,t történelmi megvaló-
sulásoikként és. váiLtozákként foghassuk fel, mint ala-
kított és a'lmkuló nyelvrendszert (lásd A kultúr!a d•po-
lógiája cűmű  fejezet tan:uffnmán:yaát). Ugyanakkor e 
szemléleti módszer eredményezi, hogy a kultúra té-
nyein•elk immanens vizsgálatalkor, a részrendszerek s'ze-
miotikaü ;tipológiáját elemezve, ezeik ti+polágiai kereszt-
metszetének szinkron feltárása ne :sülllyedj.éik a sze-
miotikai modellek poziitívista, 'leírásává, hanem rugal-
masan követni é' értelmezni tudja a rendszer szemio-
tikai átváltozásait (átváltásaüt), szemi:otilkai 'töbibirá-
nyúságát. A szemiotikai rendszer változásának lehe-
tősége kapcsolatban van az őt használó közösségnгk 
hozzá mint változóhoz való vi zanyulásával. Ez az гt je-
lenti, hogy az adott szemiatiklai rendszert nem csak 
egyedül lehetséges, hanem a  pot  еnсљб lt-s  variánsok 
egyikeként fogjmik fel. —írja Lotman A szemiotikai 
rendszerek :diniamilkus mechanizmusai Című  tanuРknб-
nyában (a kiemelés Ju. M. Lotmantól). 
S -ha visszagondo-lunik Lotmannak a Bevezet ő  a srtruk-
tuгбl'is poétikába című  könyvében s az ott közölteket 
kiszélesítő  A költői szöveg :elemzése című  (könyvben 
kifejtett poétikai tantósára, nagyon leegyszer űsíltve 
a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy az, amit Lotinan a 
poétükai szöveg természetér ől tanított, a kultúra Le:g-
szélesebb ;relációiban gondolkodva is gyérvényes, Lot-
man kutatói munkáscágánaik egyik legnagyobb varázs- 
ereje rejlik ebben až egymásr:a voiiatikoztathatáságban; 
vagyis abban, hogy a minden álltásában tudomtlnyos-
logikus bizonyításra töreikvő  feleletekből :mnntegy elot-
kink körvonalazádilk a lotmani ;gondolkodás hie-
rarchikus, „,spirállépcsős" rendszéi'é. 

dcinyi magdolna 



Az ember az őt körülvevő  világban öröktől fogva 
jeleket fedezett fel, és kiolvasta bel őlük a feléje 
irányított üzeneteket. Amikor még a mitológia ké-
pezte a világról szerzett legalapvet őbb ismeretei-
nek összességét, az ember az égen kereste a jele-
ket, a természeti jelenségekben, a madár röptében 
vagy a levelek rezgésében a fák ágain, azt képzel-
vén, hogy a láthatatlan er ők, amelyek előtt tehe-
tetlennek érezte magát, szemlé1etesen közlik, mi 
fog vele történni. Az ilyen jelek egyik fajtájának 
megnevezésére nyelvünkben a következ ő  kifejezé-
sek használatosak: el őjelek és jövendölések. A dá-
kik elleni összeesküvés kezdete című  hősi énekben 
az ilyen jelek kivételes leírását találjuk: „A felke-
lők felett az ég jelekkel volt teli, amelyek azt jó-
solták, elérkezett a pillanat, hogy a leigázottak 
megkezdjék nagy harcukat". 
Azonban a láthatatlan er ők nem mindig a remény 
és derű  jeleivel töltötték ki az eget az ember fe-
lett. Lehet, hogy a félelmet és iszonyatot kiváltó 
jelek gyakoribbak voltak. Volt ahogy volt, az em-
ber már régóta megértette, hogy jelekkel van kö-
rülvéve, és hogy ezeket a jeleket olvasnia és értel-
meznie kell. Ugyanúgy azt is felfogta, hogy a jelek 
értelmezése nem egyszerű, és úgy hitte, hogy kü-
lönös tehetség szükséges hozzá. Így születtek meg 
az első  hivatásos jelmagyarázók, a próféták, va-
rázslók, csillagjósok, egyedüli beavatottjai az utak-
nak, amelyek a láthatótól a láthatatlanig vezetnek. 
Ezeknek a jeleknek nagy része, a próféták, csillag-
jósok tudománya és ihletettsége a ma embere szá-
mára elvesztette minden jelent őségét. Babonasággá 
lettek. Habár a sors feltárásának vágya nem ve-
szített sokat kezdeti er ősségéből, legalábbis egyes 
közösségekben nem. A mai ember más jelekre van 
utalva. Ezeket a jeleket önmaga hozza létre, és se-
gítségükkel érintkezik más emberekkel. A hivatá-
sos értelmezők nem tűntek el, mi tö'bb, számuk 
meggyarapodott, a ma embere azonban megértet-
te, hogy gyakorlati okokból (a szó legtágabb értel-
mében) meg kell tanulnia azon jelek értelmezését, 
melyeket más emberek irányítanak feléje. 

Alljunk meg egy pillanatra egy útkeresztez ődés-
nél, életünk e mindennapi színterénél, és kísérel-

jük meg megkülönböztetni és összeszámolni a jele-

ket, amelyeket itt találunk. A jelek egy csoportját 

könnyen felismerhetjrdk. Ezek mindenekel őtt a ter-

mészetes nyelv jelei, a szerbhorvát nyelvé. Ezen a 

belgrádi útkeresztez ődésen a fülünket olyan mon-

dattöredékek és szavak ütik meg, amelyek a szerb-

horvát nyelv fonetikus rendszerébe tartozó han-

gokból állnak. A hangoknak mint a beszéd jelei-

nek a betűk, az írásrendszer jelei felelnek meg. Itt 

bőven megtaláljuk őket, a ZAGREB vendéglő  és az 

üzletek feliratain, az utcanév-táblákon. A PRKB 

rövidítés, amely a Preduzeće Robnih Ku ća Beo-

grad-ot jelenti, éppúgy az írás jelrendszerébe tar-

tozik, mint a gépjárművek parkolását szabályozó 

tábla. Baudlaire egyik híres szonettjében írja: 

„Templom a természet: élő  oszlopai 

időnkint szavakat mormolnak összesúgva; 

Jelképek erdején át visz az ember útja 

s a vendéget szemünk barátként figyeli." 

(Szabó Lő r7nc fordífбsa) 
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A mai város, a modern város a jelek és szimbólu-
mok ilyen erdeje. Figyeljük meg kissé jobban az 
emberekeit és a tárgyakat ezen az útkeresztez ődé-
sen, és a jelek sokaságát fogjuk felfedezni. Két is-
merős mimikája és gesztusai is jelek; a különböző  
öltözékek, amelyeket az emberek hordanak, ugyan-
csak jelek. Figyeljük meg a kirakatokat: a ruhák 
és öltönyök szintén jelek. E jelek által szerzünk 
tudomást arról, hogy ebben az üzletben megvásá-
rolható a ruha vagy az öltöny, ám általuk sokszor 
többet is megtudhatunk: hogy ez az öltözék az elit 
divaté, vagy hogy ennek az évszaknak felel meg. 
Еs íme, a vendégl ő  kirakatában ugyancsak jel van, 
amely azt jelöli, hogy ebben a vendéglóben ebédel-
hetünk is. Az emutett jelek közül némelyek gyor-
san felismerhetők mint jelek, míg mások nem any-
nyira szembetűnőek. Egyes tárgyak, amelyek az 
útkeresztez ődésen láthatók, kizárólagosan csak je-
lek, mások használati tárgyak, vagy eszközök, me-
lyek ;bizonyos körülmények között szintén jelekké 
válnak. Ezek a jelek két csoportba oszthatók: az 
első  csoportba azok az eszközök tartoznak, amelye-
ket az ember a kommunikáció miatt talált ki, és 
amelyeknek ez az egyetlen funkciójuk. Vannak 
azonban más eszközök is, mint az öltözék vagy az 
eledel, ezekre nem mondhatjuk, hogy kizárólagos 
funkciójuk a kommunikació. Az öltözék mindenek-
előtt arra szolgál, hogy megvédjen bennünket a hi-
degtől, azonban a ruhát megválasztva és különböz ő  
elemeit kombinálva mondani is akarunk valamit. 
Itt azonban kétféle jelentést kell megkülönböztet-
nünk; az öltözék jelenthet valamit az általánosan 
ismert előírások és szabályok alapján; így pl. a 
katonai egyenruha jelölheti a hadseregbe való tar-
tozást, továbbá az egyenruha visel őjének helyét a 
rangok hierarchiájában. Egy hadsereg keretében 
jelölheti még a fegyvernemet. Megkülönböztetjük 
a pilóta egyenruháját, a tengerésztiszt egyenruhá-
ját stb. Az öltözék jelölheti a nemet is. Nálunk pél-
dául a ruhadarabok kék vagy rózsaszín színével 
jelölik a kisbaba nemét. Mindezek tehát objektív 
jelentések, amelyeket az általánosan ismert szabá-
lyok és szokások alapján értelmezünk. Ezek a je-
lentések azon kategóriájának felelnek meg, ame-
lyet a nyelvészetben denotációnak nevezünk. 

Az öltözék azonban jelként még egy módon funk-
cionálhat. Pl. a katonai egyenruha, mint már mon-
dottuk is, objektíve a fegyvernemet is, a rangot is 
jelentheti. Ugyanakkor azonban hatalmat, er őt, 
rendességet, eleganciát is jelölhet. Civilek visele-
tében az egyenruha egyik darabja új j.elentést kap-
hat. Jelenthet nonkonformizmust, fiatalragot, indi-
vidualitást ... Az öltözék tehát különböz ő  formá-
ban jelenthet komolyságot, eleganciát, extravagan-
ciát, szerénységet stb. Ezekre a jelentésekre azon-
ban nem mondhatjuk, hogy objektívek. Az el őírá-
sok és szokások éltetik đket, tehát szubjektívek és 
implicitek. Igy tehát a jelentéseknek ez a fajtája 
megfelel annak, ami a nyelvészetben a konnotá-
ció elnevezés alatt ismeretes. 

csolatban, és azokat, amelyekhez többnyire szub-
jektíve jutunk, amelyek implicitek. A gépkocsi je-
lentéseinek els ő  fajtájára példákat is adhatunk, 
mondjuk a fekete autót ünnepélyes és hivatalos 
alkalmakkor használj;ák, azután, a kék szín a rend-
őrautót jelöli, a sárga a posta járm űveinek jelö-
lésére használatos, a narancssárga a taxit jelöli. Az 
autó azonban ugyanakkor tulajdonosa 'hatalmáról, 
gazdagságáról, ízlésér ől, életmódjáról is beszélhet. 
A tarka gépkocsi extravaganciára, egyéniességre 
vall. Ma már a régi autóknak is hasonló a jelenté-
sük. De már az a tény, hogy valakinek van-e vagy 
nincs gépkacsija, sem magyarázható kizárólag az 
ember gazdasági vagy fizikai képességeivel. Van-
nak olyan értelmiségiek, akik nem vásárolnak 
autót, .de még csak nem is vezetnek, hogy ezzel a 
modern élettel szembeni állásfoglalásukat fejezzék 
ki, amelyből a zajos gépesítés száműzte a nyugal-
mat és a magasztos meditációt. 

A jel minden emberi tevékenységben jelent ős sze-
repet játszik. A jel nemcsak a kész üzenet továb-
bítására szolgál, helyettesíthetetlenül jelen van az 
üzenet megformálásánál, általában az emberi gon-
dolkodás folyamatában. Ezért természetes, hogy a 
jelről való gondolkodás már nagyon régen elkez-
dődött. Ha csak az európai hagyományoknál mara-
dunk, olyan helyzetben vagyunk, hogy a jellel való 
filozófiai, tudományos és teológiai foglalkozásnak 
nagyszámú bizonyítékait tudjuk felsorolni. A jel 
teológiai vizsgálata, amely abból indul ki, hogy a 
jel az isteni kinyilatkoztatás szükségszer ű  eszköze, 
ott kezdődik, ahol maga a teológia is. Az 0- és Űj-
szövetségben szintén számtalan jelet találunk: csil-
lagok, égi szivárvány, csodák, születés, mindezek 
az isteni kinyilatkoztatás jelei. Ha a jel tudomá-
nyos és filozófiai vizsgálatának legfontosabb bizo-
nyítékait akarnánk megemlíteni, akkor minden-
képpen ki kell emelnünk Platon Dialógusait, Arisz-
iotelész írásait, különösen a Poetikát, azután a 
sztoikus filozófusok jelvizsgálatait, amelyek iránt 
ma nemcsak a jelelmélet történészei, hanem a kü-
lönböző  orientálódású szemiotikusok is érdekl őd-
nek. A középkorban ezt. Ágostonnál találunk je-
lentős gondolatokat a jelr ől, azonkívül Anselmnél 
és a nominalisták és realisták vitairataiban. 

Az újabb időkben, a 17. és 18. században a jel kér-
désével olyan kiemelkedő  filozófusok és tudósok 
foglalkoztak, mint Bacon, Hobbes Locke és Leib-
niz. A szemiotika elnevezés is Locke-tól származik. 
Ezzel a terminussal Locke els őnek jelöl egy olyan 
diszciplinát, amely a jelek szisztematikus tanul-
mányozásával foglalkozik. Ahogyan mindjobban 
közelítünk századunkhoz, mind nagyobb azoknak 
a filozófusoknak és tudósoknak a száma, akik a je-
let tanulmányozzák. ,Sokan vannak, akik azt állít-
ják, hogy a jel és jelentés kérdései iránti érdekl ő-
dés a 20. századi kultúra 'lényeges vonása. Száza-
dunk jel- és jelentés-kutatói közül most két nevet 
fogunk kiemelni: Charles Pierce amerikai filozó-
fus és Ferdinand de Saussure svájci nyelvész ne-
vét. Ik ketten, majdhogynem egyid őben, a század-
fordulón, és egymástól függetlenül, egy olyan disz-

ciplináról beszéltek, amely a legáltalánosabban ta-

nulmányozná a jeleket. Pierce ezt a diszciplínát 

szemiotikának, Saussure pedig szemiológiának ne-

vezte. Napjainkban mindkét terminus egyenrangú-

an használatos, mi is egymás szinonimáiként fog-

juk használni őket. 

Az autókról is hasonlókat mondhatunk. Nem arról 
'beszélünk, ami a gépkocsin magában jel, a zász-
lócskáról, a cégj,elzésr ől, a számtáblákról, hanem 
magáról az autóról, mert az autó alakja, kora, szí-
ne, nagysága úgyszintén lehet jel. Mint ahogyan az 
öltözéknél két fajta jelentésr ől van szó, itt is meg-
különböztethetünk denotatív és konnontatív jelen-
tést, vagyis azokat, amelyek objektívek és megha- 
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A szemiotika és a jel általános tanulmányozásának 
igazi expanziója tizenöt évvel ezel őtt kezdđdött, 
amikor a strukturalista nyelvészetek módszerei 
nem nyelvészeti területeken is nagymérték ű  alkal-
mazást nyernek. Ebben jelentđs szerepet játszott 
Roland Barthes A szemžológia elemei címfia 1964-
ben megjelent műve, valamint Miehel Foucault és 
Léva-Strauss munkái, amelyek azid đtájt nagy te-
kintélyt élveztek. Itt az időszerű  szemiológiának 
olyan kérdéseit és vitáit is érinteni fogjuk, ame-
lyek e diszciplína alapvet ő  álláspontj+airól folytak. 
Ezek egyike a szemiológia és a lingvisztika kérdé-
se. .aussure a kérdés feltevésekor azt állította, 
hogy a szemiológia általánosabb diszciplína a ling- 
visztikánál, és hogy a lingvisztika csak egy része 
lesz ennek a tudománynak, amely, mint mondja, 
a jelek életét fogja vizsgálni a társadalomban. En-
nek a tudománynak, véli Saussure, arra kell taní-
tania benünket, mik a jelek és milyen törvények 
irányítják őket. Másrészt, a szemiológiának a tár-
sadalmi, tehát az általános pszichológiai részévé 
kell válnia, a lingvisztika feladata pedig, folytatja 
Saussure, annak meghatározása lesz, hogy mi teszi 
a nyelvet külön rendszerré a szemiolőgiai ténye-
zők között. 

Saussure-nek ezt az álláspontját az újabb id đkben 
megfordították. Nem a 'lingvisztika része a szemio-
lógiának, hanem a szemiológia a lingvisztikának, 
és lényegesen függ a nyelvészeti kutatásoktól. 
Miért történt ez a fordulat? Els ődlegesen azért, 
mert látták, hogy a nyelv, aszó lingvisztikai értel-
mében, a jelek leguniverzálisa'bb rendszere, amely-
lyel az ember rendelkezik. Egész bizonyos, állítja 
Benveniste, a híres nyelvész, hogy a hang, szín, 
vagy a kép szemiológája a nyelv eszközeivel lesz 
megfogalmazva, nem pedig a hang a szín vagy a 
kép eszközeivel. Emellett egyes vizsgálódások is 
arra utalnak, hogy úgy használjuk a más jelrend-
szereket, :hogy azokat a nyelv jelrendszerére lefor-
dítjuk. Pl., ha számolunk, a számokat anyanyel-
vünk szavaira fordítjuk le. A szeminológia a ling-
visztikához viszonyított ilyen helyzete folytán ter-
mészetesen nincs megfosztva az általános elméleti 
és gyakorlati kutatási problémáktól. Allandóan fel-
merül a kérdés, vajon minden nem lingvisztikai 
jelrendszer úgy van-e megszervezve, mint a ter-
mészetes nyelv, vagyis a természetes nyelv leírá-
sának eredményei felhasználhatók-e a nem ling-
visztikai jelrendszerek leírására úgy, hogy meg-
kapjuk a nem lingvisztikai jelrendszerekre jellem-
zőt és specifikust. Ezek azok a kérdések, amelyek 
napjaink központi lingvisztikai kutatásait +jelölik. 
Egy dolog azonban meglehetősen világos. A sze-
miológia és lingvisztika minden olyan diszciplíná-
val kapcsolatban van, amely az emberi világot ta-
nulmányozza. Azt a helyet foglalja el, amelyre más 
diszciplínák formáltak vagy formálnak igényt, 
olyanok, mint p1. a pszichológia vagy a szociológia, 
vagyis az emberrel foglalkozó tudományágak ke-
reszteződéseivé válnak. 

Amikor a lingvisztikai és szemiolőgiai jelenségek 
összekapcsolásáról van szó, egy egyszerű  kérdéssel 
kezdhetnénk: rendelkeznek-e a jelek, fellelési he-
lyüktől és formáiktól függetlenül, közös tulajdon-
ságokkal? Van-e valamilyen közös természetük? 
A legszembeötlđbb a közlési szándék. Ezért a sze-
miológiai kutatások területéről kizárandók a 
szimptómák és a természeti jelenségek, mert ezek-
ből hiányzik a közlés továbbításának a szándéka. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a szándék tudat-
talan is lehet. Ezért a szemiolőgiai kutatások egyik 
legtermékenyebb területe az, ahol látszólag nin-
csenek jelek. 

Maga a jel elemzése a jel kétoldalúságának vagyis 
két oldalának megállapításával kezdődik: az egyik, 
amivel jelöl, a másik pedig, amit jelöl. Ѕaussure, 
aki ilyen analízist végzett, egy papírlappal hason-
lítja össze a jelet. A lap egyik oldalán találjuk azt, 
amivel a jel megjelöl, illetve, a jelölőt, vagy lati-
nul signanst. Másfelől a jel valamit megjelöl. Ez 
a jelölt, vagy sžgnatum. A jel analízise a jel for-
mái, a jelölő  és jelölt közötti viszonyok különbözđ  
fajtáinak megállapítása útján történik. A jelöl ő  és 
jelölt lényege között azonosság áll fenn, azonosság 
a jelölő  és jelölt formáiban, és végül, van olyan 
eset is, amikor nincs sem formai, sem lényegbeli 
azonosság a jelölő  és jelölt között. Ezt egy Példán 
be is bizonyítjuk. Itt van három jel, melyeket az 
áruházban a n ői készruha-részleg megjelölésére 
használnak. Ezek: a kirakatban elhelyezett ruha, 
azután ennek a ruhának a rajza, és végül a „n ői 
konfekció" felirat. Vizsgáljuk most meg a jelölő  és 
jelölt karakterisztikus viszonyát mindhárom jel 
esetében. A ruha a kirakatban: a jelölő  és a éjelölt 
között megfelelés van. Ezt a jelet ezért arLalógiás 
jelnek fogjuk nevezni. Ez tehát motivált jel, a lé-
nyeg analógiájától motivált. A ruha rajza: a jelölđ  
és jelölt alakja között van megfelelés. Ezt a megfe-
lelést homológiás megfelelésnek fogjuk nevezni. 
itt tehát motivált jelr ől van szó, azzal, hogy a mo-
tivációnak ezt a fajtáját homológiás motivációnak 
nevezzük. Bs végül a „NŐI KONFEKC16" felirat 
mint jelölő  a női konfekcióhoz mint jelölt fogalom-
hoz mindenféle analógia nélkül viszonyul. 

Charles Pierce a jelölt és a jelöl ő  kapcsolatát vet-
te alapul, amikor a jeleket indexekre, ikonikus je-
lekre és szimbólumokra osztotta. Az ő  felosztása 
szerint az első  jelet, azt, ahol azonosságot állapít-
hatunk meg a jelölő  és jelölt szubsztanciája között, 
az index képezné, vagy mint ahogyan ő  mondja, itt 
a jelölő  és jelölt közötti egzisztenciális fizikai kap-
csolat példájáról van szó, a kirakatban található 
ruha anyaga és azon ruhaanyag között, melyet az 
egészben vett női konfekció gyártására használnak. 
Második példánk Pierce felosztásában az ikonnak 
felelne meg, mert itt, mint Pierce mondja, részle-
ges megfelelés van jelölő  és jelölt között. A jelölđ  
csak bizonyos jellegzetességeit reprodukálja a je-
löltnek. Ebiben az esetben a formát. Végül, a har-
madik jel, vagyis a „NŐI KONFEКCIб" felirat 
Pierce szerint a szimbólum példája. Pierce tehát 
azokat a jeleket nevezi szimbólumoknak, amelyek 
esetében nincs motivációs kapcsolat, illetve, nem 
létezik analógia a jelöl ő  és jelölt között. Fontos 
megfigyelni, hogy attól függetlenül, motiváltak-e 
a jelek, vagy sem, mind funkcionálnak a konven-
ciónak köszönve, annak a konvenciónak, amely 
őket mint olyant elfogadtatta. A konvenció lehet 
nyitott, közreadott, mint a közlekedési kód eseté-
ben, a nyelvben, de lehet rejtett, •elhomályosított, a 
természet ruháiba öltöztetett, amint ez az ún. rea-
lisztikus művészetek által használt jelek esetében 
van. 
Lényegesnek vehet ő  a jelek megjelenési formáinak 
jelölő  és jelölt viszonya szerinti felosztása. A jelek 
azonban többféleképpen is csoportosíthatók. igy 
pl. Jakobson két csoportra osztotta a jeleket: az 
egyikbe tartoznak a vizuális, a másikba a hangos 324 



jelek. Mindkettőre jellemző  az időbeli és térbeli 
elhelyezkedés, .de az els őnél fontosabb a térbeli, 
a másiknál pedig az időbeli. Az összetett vizuális 
jel több, egyidőben adott részb ől áll, az összetett 
hangos jel pedig több szukcesszíve adott részb ő l. 
Nagy különbség van egy földrajzi térkép vagy kép 
(melyek, mivel térben adottak, egyidej űleg befo-
gadhatók) és a beszéd között, amélynek befogadása 
időbeli. Még akkor is, ha a képet egyik helyr ől a 
másikra mozdítjuk, jelen van a vágy, hogy id őben 
megértsük térbeli kompozícióját. Másfel ől, az idő-
ben elhelyezked ő  jeleknek, melyeknek ahhoz, hogy 
b•efogadhatók legyenek, két feltételnek kell eleget 
tenniük: hogy hierarchikusan legyenek megszer-
vezve, és hogy diszkrét alkotóelemekre lehessen 
őket bontani. A diszkrét itt ellentétesen kontinu-
áltat jelent. A vizuális jelek csaportjában nem ta-
lálunk ilyen kapcsolatokat. Ha mégis jelentkezik 
némi hierarchikus megszervezettség, mint Jakob-
son gondolja, az se nem kötelez ő , se nem sziszte-
matikus. Az időben és térben elhelyezked ő  jelek 
közötti különbség kapcsolatba hozható .két gondol-
kodási művelet közötti különbséggel: az id őben 
történő , szukcesszíve végrehajtott művelet és a szi-
multán, egyidejűleg végrehajtott művelet között. 
Eddig a jel elemei közötti viszony analízisér ől volt 
szó. Mondjunk most valamit arröl is, hogy maguk 
a jelek milyen viszonyban lehetnek egymással, 
vagyis, egy jelet milyen síkokban szemlélhetünk. 
Charles Morris ebből a szempontból háromféle vi-
szonyt különböztet meg: a jel és a között, amire 
irányul, azután a jel és azok között, akikhez a jel 
szól, és végül, a jelek egymásközötti viszonyát. Az 
első  fajta viszonyra, amikor a jel és aközötti vi-
szonyról van szó, amire a jel irányul, azt mondja, 
hogy szisztematikus; a jel és azok közötti viszony, 
akikhez a jel szól, pragmatikus, a jelek egymás-
közötti viszonya pedig szintaktikus. A villany-
rendőr zöld fénye azt jelenti, hogy „szabad az út". 
Ez a jíel szemantikus dimenziója. Ha ugyanazt a je-
let — zöld fény — más .jelek (sárga és piros fény) 
viszonylatában szemléljük, a jel szemléletének 
szintaktikus síkját kapjuk, és végül, a zöld fény 
a sofőrhöz való viszonyában a jel pragmatikus di-
menzióját adja. 

A tradicionális filozófiai vizsgálat a jel pragma-
tikus és szemantikus síkjára irányult. A modern 
szemiológia azonban nagyabb figyelmet szentel a 
jelek egymásközötti viszonyának, vagyis annak, 
amit Morris felosztása szerint szintaktikus kapcso-
latnak nevezhetnénk. A korszer ű  szemiológia kü-
lönbséget tesz a jelek kül•önböz ő  viszonyai között. 
Így, Pierre Giro megkülönbđzteti a jelek csoport-
ját és a jelék rendszerét, de magát a rendszert is 
felbontja szintaktikus és nem szintaktikus rend-
szerekre. Ezek a nem szintaktikus rendszerek tu- 
lajidonképpen morfológikus rendszerek: olyan je-
lek egyszerű  halmazai, amelyek különböző  tár-
gyakra vonatkoznak, és amelyeknek külön-külön 
van jelentésük. A másik csoportot olyan rendsze-
rek alkotják, amelyek korlátozott számú elemet 
kombinálnak. Annak alapján, hogy az így megha-
tározott számú elemek közösek, mondhatjuk, hogy 
szintaktikusan kötöttek, s ezért beszélünk szintak-
tikus rendszerekről. A táblán, amely a személy-
gépkocsik parkolási módját határozza meg, négy 
jelet láthatunk: a parkolást jelent ő  P jelet, az „út-
test" szót és k•ét grafikai jelet — az egyik szag-
gatott vonal formájában az úttest és a gyalogjárda 
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megjelenített személygépkocsit. Ennek a négy jel-
nek a kapcsolatáról azt mondhatjuk, hogy a jelek 
egyszerű  halmazának példája, noha azok egy mon. 
datként is elolvashatók: „Megengedett a személy-
gépkocsik parkolása a gyalogjárdával párhuzamo-
san". Azonban, a négy jel közül kett őnek, a két 
grafikai jelnek különleges a kapcsolata. Egyik 
részről morfológiailag kötöttek, mert ugyanaz az 
elem képezi őket: a szaggatott vonal; másrészt, a 
jelentésük lényegesen változik az elhelyezésükt ől 
függđen. Ha a gépkocsik a vonal jobb oldalán van-
nak, akkor a parkolás az úttesten történik, ha a 
vonal bal oldalán, akkor a gyalogjárdán. Ha vi-
szont a gépjárművek a vonalra merőlegesek, ak-
kor, a parkolás módja is merőleges. A ferde hely-
zet szintén más parkolásmódot jelent. A gyalog-
járdával párhuzamosan felrajzolt gépkocsi pedig 
már egy harmadik parkolásmódot jelent. Ezért is 
beszélhetünk tulajdonképpen valamiféle szintaxis-
ról. Mi több, ez már a szintagmára is példa. 

Általában veve, a szintagma és paradigma megkü-
lönböztetésének nagy jelent ősége van nemcsak a 
lingvisztikában, hanem a szemiológiában is. Ez a 
jelek •közötti kapcsolatok megkülönböztetése, úgy, 
ahogyan egy üzenetben jelentkeznek, vagy mint 
Saussure mondja, in praesentia, és az asszociatív 
kapcsolat útján létrejöv ő  jelek viszonyában, vagy 
mint .aussure mondja, in absentia. Pl. egy mondat 
szavainak egymás közötti kapcsolata a szintagma, 
az e szavak és a grammatikai osztályok (ahová a 
szavak tartoznak) közötti kapcsolat pedig a para-
digmát képezi. Ezt könnyen megmagyarázhatjuk 
egy példán, amire egy belgradi étterem étlapj,át 
használjuk fel. Ez az étlap kétféleképpen olvas-
ható. Olvashatjuk vízszintesen, mondjuk, sajt, er ő-
leves, bécsiszelet, fagylalt —így valójában egy ét-
rendet kapunk, amely el őételből, levesből, főétel-
ből és csemegéb ől  611. Azonban, másféleképpen is 
olvashatjuk, vagyis függőlegesen, és így az el őéte-
tek, levesek, főételek, csemegék egy-egy csoport-
ját kapjuk. Az étrend egyes elemeinek kapcsolata 
szintagmát alkot, míg ezen elemek közül egy elem 
kapcsolata az ő  osztályaba tartozó elemekkel, 
mondhatnánk, hogy paradigmát képez. A szintag-
ma-paradigma fogalom, mely valójában bináris, bi-
zonyos értelemben kapcsolatban van a beszéd és 
nyelv egymástól való saussure-i megkülönbözteté-
sével. A szintagma a beszédnek, a paradigma a 
nyelvnek felelne meg. Hjelmslev dán nyelvész kü-
lönbséget tesz a reláció (ez nála a szintagma, a 
szintagma elemeinek viszonya) és a korreláció kö-
zött, mely a paradigmának felel meg. 

Az eddig elmondottak vezetnek el bennünket a 
mai szemiológia egyik fontos kérdéséhez, a külön- 
böző  jelrendszerek kapcsolatának problémájához. 
Az ember a jeleknek sohasem csak egy rendszerét 
használja, hanem mindig egyidej űleg többet. Amíg 
ebben a pillanatban itt önök el őtt beszélünk, a 
lingvisztikaiak mellett olyan jeleket is használunk, 
amelyek az ún. paralingvisztikai kódok közé sorol-
hatók: mimikát, gesztusokat, ha pedig táviratot 
szeretnénk feladni ismerősünknek egy másik vá-
rosba, kénytelenek lennénk meg legalább két gra-
fikai rendszert alkalmazni. Legel őször is, a távirat 
mondatait az á Іbécé betűivel kellene leírnunk, ci-
rill vagy latin betűkkel, azután, hogy el lehessen 
őket küldeni, le kellene fordítani a Morse-ábécé 
betűire. Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy az 
ember napjában több tucat jelrendszert használ. 



Innen van az, hogy a mai szemiológia olyan nagy 
érdeklődéssel vitatja azon jelréndszerek egymás-
közötti kapcsolatát, melyeket az ember nap mint 
nap használ. 

LVem mutathatjuk be ezt a számos kísérletet, egy 
koncepcióra azonban rámutathatunk, amelyet Ben-
veniste, a híres nyelvész alkalmaz. Benveniste két 
alapbételt emel ki, amelyek alapj•.án a jelrendszerek 
kapcsolatát szemlélni kell. Az els ő  az, hogy nincs 
szinonímia a különböz ő  jelrendszerek között, vđgyis 
az ember nem alkot két vagy több jelrendszert 
ugyanarra a jelentéskapcsolatra. Egyazon dolgot 
nem lehet két jelrendszerrel kifejezni. Nem lehet 
ugyanazt a dolgot elmondani a beszéddel és a ze-
nével. A másik alaptétel abból áll, hogy két rend-
szernek lehetnek ugyan egyforma jelei, de ebb ől 
még nem adódik sem szinonímia, sem információ-
többlet, mert a jel csak a maga rendszerén belül 
kapja meg a jelentését. A közlekedési jelrendszer-
ben alkalmazott piros szín és zászlónk piros szín-
sávja között nincs semmi közös, mint ahogyan 
ugyan-e zászló fehér színének sincs jelentésbeli ér-
telemben semmi köze ahhoz a fehér színhez, amely 
Kínában a gyász jelképe. Ez azonban nem jelenti 
egyidejűleg azt is, hogy a szemiotikai rendszerek 
zárt világok, melyek között nem lehetséges sem-
milyen kapcsolat és nincs semmilyen viszony. Ben-
veniste emiatt még egy követelményt megfogal-
maz, amelyet szem el őtt kell tartani, ha e rendsze-
rek kapcsolatairól és viszonyairól van szó. Azt 
mondja ugyanis, hogy meg kell különböztetni a 
szemiotikus és nem szemiotikus viszonyokat a kü-
lönböző  jelrendszerek között. A nem szemiotikus 
viszonyok külső  viszonyok. Mondjuk, egy csoport, 
amely •különböző  jelrendszereket gyárt, gyakorlati 
okoknál fogva a jelrendszereket összekapcsolhatja 
úgy, .hogy maguk a jelrendszerek között semmi-
lyen kapcsolat se legyen. A szemiotikus viszonyt 
így fogalmazhatnánk meg: az interpretáló és inter-
pretált rendszer közötti viszony. 

Röviden a különböző  szemiotikus rendszerek há-
rom típusviszonyáról beszélhetünk. Az els ő  típus 
az, amikor egy rendszer lehetővé teszi egy másik 
rendszer megalkotását vagy megszületését. Ez pl. 
a természetes nyelv és a matematika-logikai for-
malizációk esete, amelyek a természetes nyelv 
аlapján képződnek. Ugyanerről a viszonyról van 
szó, amikor az írást (a szó köznapi értelmében) és 
a sztenográfiát nézzük, amely az írás alapján ke-
letkezett, vagy az ábécét, a szó megszokott értel-
mében, és Braille ábécéjét, amely az el őbbiből ki-
indulva keletkezett. A viszony, amelyet úgy jelöl-
tünk meg, mint a rendszerek olyan viszonyát, 
amelyben az egyik rendszer megszüli a másikat, 
csak akkor jöhet számításba, ha a rendszerek egy-
idejűek, és amikor tulajdonképpen egy időkeret-
ben funkcionálnak. A kapcsolatok második típusa 
a homológja. Itt különböz ő  rendszerek egyes ele-
meinek hasonlóságáról van szó. Egyfajta intellek-
tuális homológiát fedez fel Panofsky, amikor a gó-
tikus építészet és a skolasztikus gondolkodás kö- 
zötti hasonlóságról beszél. A viszonyok harmadik 
típusa a kölcsönös függőségi viszony. Ide sorolható 
a már említett, az interpretáló és interpretált rend-
szerek .közti, lényeges szemiológiai kapcsolat. Ami-
kor a természetes nyelvr ől van szó, ez alapvető  Vi-
szony: a természetes .nyelv minden más jelrend-
szert interpretál, míg ,egyetlen más jelrendszer 
sem rendelkezik akkora er ővel, hogy önmagát és 

még annyi más szemiotikus jelrendszert interpre-
tálj on. 

Az itt használatos terminológiát teljes egészében a 
lingvisztikából vettük át. A szemiológia a lingvisz-
tika fogalmi apparátusától függ, azzal, hogy a 
nyelvtani fogalmak mellett még logikai és infor-
mációelméleti fogalmakat (mint pl. a kód és az 
üzenet) is használ. Tehát nem beszélhetünk külön 
szemiológiai szótárról, sem külön szemiológiai me-
tadológiáról, legalább ezidáig nem. 

Emiatt sok tudós ellene szegül a lingvisztikai me-
todológia apriorisztikus és kritikátlan felhasználá-
sának a lingvisztikán kívül eső  területeken, a gyors 
apriorisztikus szintéziseknek és extenzióknak. Azt 
kívánják, hogy a lingvisztika szerényebben fejl őd-
jön, egyéni utakat keresve, nem apriorisztikusan 
alkalmazva a lingvisztikai metodológiát a társa-
dalmi élet és kultúra minden jelentésmegnyilvá-
nulósára. Azonban, az ilyen szkeptikus figyelmez-
tetések ellenére, a szintagmák és paradigmák, a 
jelölők és jelöltek, a nyelvek és rendszerek utáni 
kutatás mind nagyobb méreteket ölt a társadalom-
tudományokban, az esztétikában, kritikában ... Az 
általános lingvisztika mellett külön szemiológiai 
tudományágak fejl ődnek ki, mint az etnoszemioló-
gia, a filmszemiológia, irodalomszemiolágia, a ki-
fizika. Még egyes tekintélyes nyelvészek is ösz-
tönzik az ilyen kutatásokat. Nemrég pl. Jakobson 
úgy nyilatkozott, hogy a lingvisztika tapasztalatait 
kreatív módon alkalmazzák a korszerű  antropoló-
giai és gazdasági kutatásokban. Vagy lehet, hogy a 
szemiológia rejtett bája épp abban van, hogy itt 
mindenről, az étlapokról, a villanyrendőrökről ;  az 
öltözékről, a divatról, filmről, az irodalomról, te-
hát mindenről a latin retorika elegáns szókészleté-
vel lehet beszélni. 

(A jelek és nyelvek cími TV-sorozat els ő  adásának 
szövege, melyet a belgrádi TV II. műsora sugár-
zott 1975. tavaszán, s melyet els ősorban fiatal ol-
vasóinkra gondolva közlünk.) 

(sziver? rózsa fordít6sa) 
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elemek lépnek. A ;konkrét szituáoió ábrázolása lesz a 
cél. Ez fokozatosan véget vet a kö іé:pkori múvészet 
sajato.s értemezésmádjának. Ezt követ đen a megköze-
lítési módok is ilényeges változáso пon mernek keresz-
ti 1. A művészet és a mű  új.bolll emancipáledásán аk az 
időszaka ez. 
Nem tudunk teljesen egyetérteni a tanulmányíró azon 
nézetével, melyet így fogalmaz meg: „következetesen 
meg kell valósítanunk a történetiségnek azt a régi kö-
vetelményét, hogy minden kor alkotásait a maguk sa-
játos mértékeivel mé тji k." Mi ugyanis, de azt hiszem 
a m tívészettörténet sem különben, nemcsak arra va-
gyunk kíváncsiak, hagy az adott m ű  milyen értékek-
kel bírt a maga korcban, hanem :arra is, hogy ezen 
értć 'kek közli] melyei funikciónálisak ¢rég napjainkban 
is, és az :illető  műnek milyen vetületei vannak a je-
lenkor művészetében. Az élemzésnek tehát mai ta-
pasztalatainkat és a •műelemzés mai gyakorlatát sem-
miféleképpen sem szabad elhanyagolalia, még ha művé-
szettörténetтőm van szó, akkor sem. 
A harmadik tanulmányt Németh Lajos írta. Az írás 
Van Gogh: Az auvers-i templom című  kép°nek mű-
érte'.mezés-mcdekjét tartalmazza. Az autonóm m ű , 
bármennyire az, valódi létezését csak akkor nyeri el, 
ha „számunkr:a valóvá" válik. Ennek a folyamatnak 
több s іo'iasza van, mely az érzékelés és az észlelés fo-
kától az •esztétika-érzelmi analizisen át az érte4mezé-
sig terjed. Ezekest a fázisokat elméletben el lehet egy-
mástál különíteni, így az élemzés alkalmával el ősegít-
hetik a .műhöz való közeiebbférk őzést. Németh szerint 
mindenfajta interpretáció-kísérlet két kiinduláponiton 
nyugszik, amelyek összefüggenek egymással. Az egyik 
kiindulópont Нейdegger mű-definíciója: a mű  az igaz-
ság megnyilvánulása; a másik pedig: „ha az igazság 
»föltárwlkozik«, akkor a műre is érn~ényеs a jelenség 
és a !lényeg dhaielotikája, azaz a fеAtánnѕlkozó igazság a 
jelenség mögött meghlaltározó e тőlkéaut meghúzódó lé-
nyeg. Ennek meg фelilően az irгterpr.etáežós folyamat 
során a mű  .antikutált s:trulátúrának tédеDeződik és az 
interprettáćió feladaita a szemantikai szinten jelent ő  
rétegekryљek s ezek vžszonylat ЭљгuаК  a kortatása." A sze-
ző  minden interpretáció els ő  kepéseként a fenomearohó-
giai deskripctйt jelöli ici. Majd a későbbiek során ki-
fejti, hogy nem eleged ő  csupán a művészettörténeti, 
esztétikai megköze иités, •hanem szükség van új szem-
pontokat bekapcsoló megközeaítési medokra. A meg-
közelítési módok milyenségét a konkrét műabkotások 
determinálják. 
Mezei Ottó (Megjegyzések a moder m űvek érteUmezésž 
problémáihoz) arra ihivja fel a figyelaniinket, hogy a 
klasszikus korok és életművek elemzésére nagyraészt 
általánosan elfogadott módszerek ának rendelkezé-
sünkre, míg a. modern művészetnek nincsenek ilyen 
véglegesített •mádszereilk. A számtalan tisztázatlan mi-
nőségi érték alapján hajlamosak vagyunk az abszolu-
tizálásra és arra, hogy élvonalba emeljünk olyan mű-
vészeket, akik a küls őségek Puszta imntálásátó>I nem 
igen •tudtak továibblépni. Mezei nem a modern törek-
véseket látja veszélyeztetett пwk, ugyanis azok mögött 
bonyolult társadalmi, történelmi és egyéb összefüggés 
rendszerek állnak, hanem ezeknek a korszellemhez 
való kapcsolhatóságát. A magyar míúvészei гбl szólva 
megállapítja, hogy a modern szemlélet érvénye nem 
évszámhoz kötött, mert pl. azok a törekvések, melyek 
nyugaton a század els ő  felében vívták harcaikat, Ma-
gyarországon ma is termékenyek tud¢ra:k lenavi. Ilyen 
esetben nem formai vívmányról, hanem csak formarói 
ajánlatos besziin;i. „A Forma egy kreatžv gondolkodási 
séma felfedezése" — idézi P. Francastelt. Mezed: is, 
Németh Lajoshoz hasonlóan az elmélyült fornsakulta-
tást tartja minden elemzés kündulópantjának. 
A kötet egyik legérdekesebb gondolatot felvet ő  tanul-
mánya az utolsó dolgozat, Beke László írta (egyébként 
a kötet szerkesztője és lektora), és Az alkotó žnterprr -
táoiátdl az irn>Gerpne•táció •tagadásáig cámet viseli. Egy 
Németh Lajos által fölvetett prablimából Indul ki a. 
szerző, amely így hangzik: „A jelentéseiiben élő  mű  
tö гténetž létét (...) Eneтgžaként érteimexh гrtjük tehát, 
amelynek 'llétezési formája csápón a :töтlteneimtilеg meg-
határozott és váiltozó képzeleti •kísérlet révén ragad-
ható inog; azaz a mű  szüntelenül áfré:tegez ődő  jelen-
téssltтukđúra." A szemiotika megjelenésével ismét napi- 

A TIT Budapesti Szervezetének MűvészetЕ  Szakosztá-
lya és az MTA Míivészettörténeti Csoportja által ren-
dezett és 1975. már ćius 17-én megtartott eilóadásait 
kapta .kézhez a IközelmúLtban az olvasó. A füzet, •me-
lyet a T T Budapesti Szervezete :adott ki, öt képz ő-
művészeti szikember (S zabó Júlia, Marosi Ernő, Né-
meth Lajos, Mezei Ottó és Bike László) egy-egy ta-
nulmányát tartalmazza a műleírás és műértelmezés 
problémáiról. Ezzel a kulturális és általában a vizuá-
lis nevelést közvetlenül érint ő  kérdéssel nemcsak a 
művészeti ismeretterjesztés gyakorlata, hanem a m ű-
vészetkritika és a művészettörténeti kutatás is mind 
sűrűbben találja magát szemben. Ez az egyre többször 
színrelépő  kérdés szolgáltatta az okot egy žlyen téma-
központú ankét megszervezésére is. A kiadvány öt 
tanulmánya az interpretációnak csupán néhány vo-
natkozásával foglalkozik, de a kiadók nem is töreked-
tek a teljességre, a .kiadványnak csupán „ űrkitöltő" 
feladatokat szántak. Vagy, mint a bevezet őben hang-
súlyozzák, a kiadvány azzal a szándékkal készült, hogy 
„mind a művészeti žsmeretterjesztés,  mind  a művé-
szettudomány módszertanának ügyét egy lépéssel el ő -
revigye, s ezzel közvetve a m űvészet »egysze гű ' be-
fogadóit, a nézőket is támogassa saját »műértelmezési 
módszereik« megtalálásában." 
Megkíséreljük röviden ismertetni a kötet •tanulmá-
nyait: 
Szabó Júlia &épzdmv"rvészeti alkotások .leirilsa című  
tanulmányiban egy TIT-előadás szerkezeti vázlatát 
adja, a diavetítő  beállításától egészen a m űéгtelme-
zés aspektusáig. Szerinte egy Ilyen elb"adásnak az 
egyensúlyi helyzet shangoztatás .vall kell •kezd ődnie. Ezt 
az alkotó nevének emlitése, a mű  címének és kelet-
kezési fidejlének közlése kve.tné. Majd a cím jelent ő-
ségé+ne'k és a ¢nővel való kapcsolódásának magyaráza-
ta, a méretek összcbasonkítása •(a dia és a va4edi :kép 
méretének összehasonlótásáхól van 'szó), a technika: is-
mertetése stb, következne A .szerző  kiemeli a mцvel 
való személyes tal•á đkozás fontossagát és hangsúlyozza, 
hogy a anűlеírás a mű  szavakban visszaadott valósá-
ga csak megközelóteni tudja a m ű  materiális 1•étformáját. 
Interpretáció és exegézis című  tanulmányában Marosi 
Ernő  a terpгetác9e történeland vázlatát igyekszik 
megrajzolni. A klasszikus aхrtikvdtásnál kezdi vizsgá-. 
]ódását és megállapítja, hogy a régi, ránkmaradt szö-
vеgekből Pátszik, hogy ebben a történelmi iid őszaklbán 
a műa+lkotásokat mint a művészi ügyesség produktu-
mait értékelték. Változást csak a kés őanitdkvttás, illet-
ve a korai kereszténység (4. század) hozott. A sn űvészet 
többé mám nem a világ, a materiális, az érzélke9het ő  
valóság utá лzása, a műalkatas a nem-érzéki tartalmak 
kifejezése Tett és spiriituális célok szdtgáltá'ba álilt. A 
középkor képzđművészeti ábrázolása alapvet ő  ikono-
gráffiai jegyegű, a képet írásnak vagy az írás helyette-
sítőjének tekintették. A műalkotások megközeldtésé-
nek alapvető  módja a ]bibliai exegézisben alkatinazott 
allegárikцs szisztéma lett, „amely féltőtelezi az egy-
azon témához Ikapcsolodó, s száltál egymásra épültő  je-
lentések bonyolult ійeгaгсhi át." A szerző  igyekszik 
ennek az ábгázólásli programnak megfe еlelb illusztra-
tív példá:khai alátámasztani állótásait. Ez a szea гΡkesz-
tési anód, murcit :azt Marosi megáidapfltja, eleve enciklo-
pédikus jellegű, bnszen átfogja a arnateriális és a szel-
lemi világ teltes egységét, különböző  korszakait. A 12. 
századtál kezdődően az elvont viszonyok 'helyére fi- 
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stílustör- 

renddere  kегйІt az a régóta ismert tény, hogy .a nпu-
ађkótás és befogadása, azaz iі iteгpretációja közt szük-
šéges a szakadék. Bekét az foglalkoztatja, hogy ho-
gyan vádtik az inteтpretáaiá 'továbbfejleszt ő  elemévé a 
műa4kotásnak. A művészet fejlődésének mai irány-
vanaiát vđzsgálva xnegálilapítja, hogy egy :különös el-
lenbrnondás jön 1étre: „nenn létezik más, csuk művész 
és a mű, ment a befogadó / interpretátor / kritiјkus 
azonossá váliik a művésszel, .az irsterpretáсч  5 magával 
a művel." Tautologikus művészelteknek nevezi az 
olyan új törеКvé.seket, múnt a minimai' art, conceptuai 
art stb„ de ezek érdemeként kiemeli azon törekvései-
ket, melyék az vntеrpretátor-funkció шegszüntetés&e 
irányulnak. Veszélyesnek :azt tartja, ha. a kon сepciá a 
jelen elidegenede:bt helyzet -bírálatáb ől csak a múlt po-
zitívnшnainak felmutatásaig tud eibutni. 
Rövid ismertetőnk befejezésében csak üdvözölni sze-
retnénk a kezdeményezést és eemiényižmket fejezzük 
ki, hogy rnég eredményesebb folytatás következik. 

sziveri jános 
Egyoldaiúsága ellenére is c lját е1егэ  tanцlmány  Er-
win  Panofsky mvwnkája, hiszen té:máj•ának, az emlberi 
arányok ѕіtіІustёгtёtnіtёnіК  feldolgoz'asát tudatosan 
korlá•tozzia szigorúan 4twdományos alapokra, és néz ő- 
pon'tjaina'k objekbiv beálPítottsáigá't mádsz вrese•n vo- 
nultatja v:églg munkáján. 

Az .arányok megábllapítása általában nem ,tartozik a 
hálás feladatok közé, különösen a m űvészetekben nem. 
Egyike azoknak a v нzsgбládási területeknek, ,ahol a 
legnehezebb rneigva іlówitanfl az objektнv kјvülбLтбs nyúj-
totta meфízhatő  eiemzéеi módszert. Panofsky min-
denekelőtt egy Ilyen egzakt hozzáállás éai9 іényesítёsé-
re törekszik, ikеrrel, ugyanakkor azonban a mate-
matikára •és a geometriára támaszkodó megálllapítá-
sai nem kapnak megfelelő  esztétikai értelmezést. 
Elmarad téhát az . a módszerbeli arányosság, a vizs-
gáládás konstrukciójának az a .kiegyensúlyozottsága, 
amelyik a komplex 'érvényű  tanu9nnányok és intee-
pretáciák áLtadános . meghatározó jogyen kđzé tartozik. 

Az emberi test arányainak kérdése kóronként v бltoző , 
áliandкó aiiakwlбеbam és for бiiádásban lévő  őstérmája 
a művészeteknek. K,épzőművészeti normák igen szé-
les iskáiát mutatnak fél az évszázadok folyamán. Az 
arányelrnéletaknék a jelentősegét mi sem ib zonyátja 
jobban, mint az, hogy történetünkben, Рanofsky sza-
vaival élbe: „(...) a stílusok története tiükröződi)k" 
(6. old.) . Úütöirő  munkára ‚лállaikozik a szerző, Kami-
kor felvázolja ezeknek az elméleteknek és rendszerek-
nek a kialakulását 'és alkaltnazását figyelmeztetve 
arra, hogy „nemi csak azt fontos tudni, hagy a mű-
vészeik vagy korok haszndltak-e egy bizonyos arómy-
rendszert vagy sem", haj-iern „sokkal lénvegesebb is-
merni azt, hogy miképpen ,allkalmazt бk" (6. old.). 

Az aráауеknбletek alaрjiát az íigynevezebt „o b j e k-
tív larányok" . és az_„arán.yok t.échnikája” 
képezi; az elölabl mint a művеsz2 al'ko+tást megelőző, 
az utábbн  mint a művészi alkotás folyamaitában fel-
színтe Ikerülő  témyező. A kettő  közöttii psszefűggés 
vitathatatlan, sőt;  amint ,azt Panofsky megállapítja, 
az egyiptomii művészеtbeдΡ egyibeesnek, azonosak: 
„Háro(m föltétel iсvkadályozza 1 а teц hnwkai» és az »ob-
je нkt vw dlrnenzió egyb еesését, és az egyiptomi m űvé-
szet (...) nrohъd !a hároл  at 'föfűggesztette, vigy pon-
tasаbbOn szólna észre sem vette. Előšzör is az élő  
testben minden snozdwlat гegv ~íltaztatja a mozgó 
végtag muéretét csakúgy,  mint  •á  'többe testrészét. Má-
šadsžár a műrvész a Tátás nontmбlis f altételeivel össz-
hangban, pe~spelktlрikws rővldiilésben látja a tárgyat. 
Hairmaszor pedig a föltételezett néz ő  is perrspektivi-
ktis 'rővidilidsben látja is - kész m űvet, s ha, ez . jelen-
tős (...); ukkar iaz objektíve helyes aránytik szándé- 
kos eltorzítбsá'val :kell kampenzáhнL A három feltétül 
egyike semi tејеsйІ  az egyiptomi m űvészetben. (8-9. 
old.). 
Nemi szorul különösebb bizonyításra ez a tömör 
megfogalmazas, elég csupán hivatkoznunk az egуip- 
tolni pГlrami,sok és temploanok faifes нііényeiгe, vala- 328 



mint .a fáraók mo•numentáklis kőszobraira, Ezek nyál-
vánvaláan mutatják a  legnagyobb  felü l e t tör-
vényét, amely a fejet és ,a !lábakat profilbál, a vállat, 
a nin 5kaut és .a törzset elölné іe'tben láttatta, .a szob-
rászatiban pedig a frontálás leábrázolást é гvényesitet- 
te: az ülő  vagy álló alakok számimetráatengelye a ilndig 
függőleges maradt, unni aztán önként hozta .magával 
az egyiptomi figuráik jellegzetes mozdulatl:a•nságát, 
merevségét. Az egyiptomi  képzőművészet geometriai 
aspektushól !szemlélte a testet: „(...) lea kő- vagy fa-
felület (...) beosztását egyenl ő  négyzeteik finoman 
szőtt hálójával végeztelk; (...) Az 'egyiptomi Bъб lбzat 
— jelent ősebb egyeneseivel iaz eirsberi test specifikus 
pontjaihoz rögzítetten — közvetlenín megmutaletja a 
festőnek vagy a szobrásznеk, ,hogy miként szervezze 
meg az alakot: kezdettő l tudni fogja, hagy a bakát 
az első  vízszintes vonalra .kell tegye, a térdet a hato-
dikra, a vállakat a tizenhatodikra és így tovább" 
(12`13. old.); az alakokat mechanikusan mozgatta: 
„tisztán kvantitrstiv adatokkal, (...) csupán sztereoti-
pizált he lyzetvágtozásokkal (...) nem anatómiai elto-
lódások +rrvegváltoztatás~á аi" •(13,  old.);  a perspektivi-
kus ler'övidülés't, valamint leazarnyéko і1Јást pedig mellőz-
te. Erwin Panofsky felvázolja az •egyiptomi szobor 
megfarmálásának több mozzanatait :a szfinxre külön 
is kitér, tekintve, hogy •ennék a három heterogén 
nésđböl kösszeálló szobornak a tervrajza három külön-
böző  hálázat kődolgozását követelte meg a szobrász-
tól: „Az egyik rész az oroszlán teste, ennek az arányait 
az oroszlánokra érvényes kánon határozta meg. A 
másik az ernberi fej, amii az úgynevezett Királyi-fe-
jek (...) sz+kémája szerint osztódiik részekre. A har-
madik a kicsi istenn ő, s ezt az egész emberi testre 
rendszerint előírt huszonkét négyzetes kánon határoz-
za meg". Mindegyik résznek „pontosan olyanok az 
arányai, mintha egymagában állana. Az egyiptomi mű -
vész még aikkor se érezte szü)kségesnek, hogy változ-
tasson a három külónleges arányrendszer merevségén, 
ha a három heterogén elemet egy képpé kellett össze-
raknia. Még ekkor sem tdrekedett semmiféle organi-
kus egységre" (15,  old.).  A szerző  áibrákkal és illluszt» 
rációkkal is szemLéltetá megállapításait, de ez utáb-
b.iak mind a könyv végén sorakoznak — a folyama-
tos szövegben csak utal rájuk — és .az ábrák sem 
követik — lega!lábbis nem következetesen — a rájuk 
vonatkozó szöveget, hanem gyakran oldalnyi eltoló-
dásokkal bukkannak fel. Nem a kényelemszeretet szól 
az olvasóból,amiikor .az illiuszбгбюőбkat és a felvázolt 
sémakat a ró9ok szóló szöveg tőszomszédságába kö-
vetel, hanem az áttekinthet őbb és nesz utaisó sorban 
az leérthetőbb intempretalás is ezt diktálja. Hasonló a 
h•élyzet a tanulшбny egynegyedét kitevő  J ig y z e-
t ekkkel is .  Zömüknék ka • zöve,gben lenne a helye: 
egyrészt az egységesebb szerkezet érdekében, másrészt, 
és ezvfontoealbb, a mondanivalló't еlbesebbééslpontosabbá 
tétele .szemparntјбból. Í,gy külön, szinte ktiegészítő  dol-
gozattá vállv.a, neon szerves részei a tanulmanynak, 
utá]lagos érvénnyel, kevésbé effektíven és ternx&szete-
sem kevésbé meggyőzően hatnak. 

A görög művészet már kalapjaiban eltért a mági"kus 
realitás szférrajába merevedett egyiptomitól „(...) szá-
molt ,a méretek eltolódásával a szerves mozgás ered-
ményeként; figyelembe vette a látási foilyamatból kö-
vetkez ő  perspektivikus rövidülést" (1 5. old). A geo-
metriai konstrukció kizárólagossága megszűnt és az 
esztétikai megnyilvánulások, valamint a vizuális megfi-
gyelés kapott dönt ő  fontosságot. Panofsky a görög ant-
ropometn'ta atyját, Polyleleitoszt idési, aki a klasszi-
kus arányelmélet tu3ajdon'képpen ő  megfogalhnazója és 
kidolgozója volt: „Az a fontos, hogyan aránylik egyik 
ujj a másikhoz, az ujjak az egész kézhez, a kéz a 
esulához, ezek az alkarhoz, az alkar az egész kar-
hoz, végül minden testrész a többihez" (1.6. old.). •Míg 
az egyiptomi ,műivész a .mechanikusan szerkesztett há-
lózaletba utólag vitte be figuráit, addig a görög művész 
az emberi testarányokból kiindulva kereste a részek 
közötti, valamint a részek és az egesz közötti meg-
feleléseket. Lényeges tehát a különbség e két m űvé- 
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ként a 'klasszikus Görölgország az „egyiptomialk merev, 
mechanikus, statikus és konvencionális kézm űveskód-
jával (...) egy rugalmas és esztéti)kailag гevelán:s vi-
szonyrends:ent szegezett szembe" (21, old.). A he11e-
nisztikus kor olyan remékei igaz оijiák ezt, mint Phei-
diász ananyból és elefántcsontbál készített, tizenkét 
méter magas Athéir; -szobra, Myron Diszkoszvetője, 
Polykleátosz bronđbál készült Dárdavivője, vagy Pra-
xitelész márvány Hexnnnésze. 

Panofsky a középkori művészetet — a gótika időszakát 
kivéve — a klasszikus antikvátánhoz vlszonyátva 
„sí k s z e r ű"-nék, az egyiptomival ösnzehasoavlátva 
;l a p  it  ot t"-nak jellemzi, és megálllapíitja, hogy: „A 
testformák lelapítása (...) összeegyeztethetetlen volt 
az antik antropometriával, amelyik feiltéitelezte, hogy 
az alak háromdimenziós testként létezzen. Ugyanak-
kor azonban a testfoтrnák korlátllan mozgélekonyskág а  
— az •antikvitás visszavonhatatlan öröksége — lehe-
tetle'nné tette, hogy valami ,egyiptomihoz hasonló 
rendszert fogadjanak el." (26. old.). Ú'j arányelméle-
tet alakított ki tehát ez a .kor, de nem egy еégeset: a 
planimetrikus (síkmértani s.z'kematizáció elvét más-
ként értelmezte a bizánci, és másként a gót Шkus 
arányeklhnélet. A bizánci, ahogyan azt Panofsky meg-
ál!lapitja' „a ,klasszikus hagyomány utóhatásairól árul-
kodik, amennyiben az emberi test organikus artiku-
lációit tekinti kiindulópontjáruak s7kémája kidolgozá-
sához. Elfogadtam, azt az •alap'vétő  tényt, hogy a test 
részeit a természet választotta el egymástól. Ezeknek 
a részekrvek a mélertékét azonban — és e tékintetben 
merőben ántiklassiikusként viselkedett — nem kö-
zönséges törtekkel fejezte ki töbibé, .hanem (...) a 
test shkbian megjelen ő  méreteit (...) fej-, helyesebben 
arahosszúságb!ајn" (27.  old.).  Tehát: anüg a klasszikus 
görög művészetben az arc és a végtagok mint mér-
tékegységek egyenértékűen vettek részt a test ará-
nyainak feláilítasában, addig a bizánci ará•nyel тnélet 
kizárólag az sarcinak adta: meg ezt a paivi égtumot. 
Példá'u'l: ,három archossznyi egységet juttatott a ,törzs-
re, egyharmadot a fejtet őre és igy tovább. A test tel-
jes hosszúsága „rendszerint 9 ilyen egységet tett ki 
(...) Ettől kezdve a 9 archossznyi bizánci kánon be-
hatolt a következő  korszakok művészetébe, s egiészen 
a XVII. és a XVIII. századig fontos szerepet ját-
szott" (22. old,). Eredetét keletre helyezi a szerz ő , 
pontosalbban Arábiába, leidőben a IX. és X. szazadb'a, 
de míg ott azt ,;a hatalmas harmóniát volt hivaitott 
értélmezni, amely számai •és zenei megfelelésekkel 
egyesiti a 'kozmosz minden részét" (30. old.), addig 
a bizánci .arányelmélet a test organikus struktúráját 
is figyelembe véve építkezett, és a „forma geomet-
riai meghatározása felé mutató tendencniáit még el-
lensíclyozlta :a méretek iránti érdeklőčbés"-šel (36.. old.). 

A gótikát már neon érdekelte az arányok mérése. El"-
mélete az egyenesek rendszerét a körvonalak és a 
mozgásirány meghatározására karláletozta, és a „tech-
nikai" méretek geometriai szkematizálását érvénye-
sítette. 

A XIV. és XV. századi késbgótikaról szólva Panofsky 
megállapítja, hogy ez az időszak a konstrukciós se-
gítséget teljesen mellőzte, az itáliai reneszánsz azon-
ban „korlátlan tisztelettel tekintett az arányelmélet-
re, de a középkarral ell еntétben nem technikai esz-
közként, hanem metafizikai posztulátum megvalósu-
lásaként fogta fel". Az aranyelméletet egyszerre ér-
tellmezte „a !harmonisztikus kozmológia és a normativ 
eszbétik'a szempontjából" (43-44.  old.).  A tanulmány 
itt kitér a reneszánsz kkát legjelesebb képz ő¢nűvészé-
nek és művészetteo!retükusának, Leone Batista Al-
bertinek 'és Leonardo da Vincinek az arányok terén 
kifejtett munkásságára, eredlményeükre és m űvészi 
gyakorlatuk különbözőségeire: „A középkori kötött- 
.'égtől felszabadul  Ъt művészi gyakorlatot (...) Al- 
berti és Leonardo •Olyan nrányeilrme1lettel egészítették 
ki, amely nem csupán a tervezés síkmértani szké-
májával látta el a lművészt, hanem — empirikus 
megfigyelések alapján — definiálni •tudta .a normá- 



us  eтпberi а(1а'kot (...) а  nnaga teljes  háтornd~цrnen- 
zkonal'гtásúlban (...) A~ab'erti a lközös oélt  a  Iтnódszer 
tökéletesi'tésével próbálta elérni, Leonardo е  anyag 
kiterrjesztésével és kidolgozásával" (49-50 . old.). 

A •középkor és a reneszánsz aгánуe]méletének határ-
zónájában Albrecht Dürer került, aki az arányo'k-
nak huszonhat összegyűjtött halmazábál egy olyan 
komplex aráaiydlméletet dolgozott k $i, amely, kisebb 
mádosтtásoklaaa , még a groteszknek stilgorúan geo-
metriak mádszemrzl történő  magragadását is lehetővé 
tette. „ ф  т télkelméletét Dürer mlegkusérellte mozgás-
elrnélettel" és „petrspekt3nraelmtéléttel "  is  kiegészíіteni, 
ám „Jvwtаtásai éppen pontosságukkal! és ko'mpUexdtá-
swlukiasl egyre imlkább maguk mögött hagytak a m ű-
vészi hmszn шbhatáság határara." (57. és 59, old,). A 
tanulmány ezen a ponton megáll , a jeles svémetalföl-
di festő  és graiikus émde¢neinek bemutatásával Pa-
nofsky lényegiében 4e is zárja az emberi arányok 
štvlustörtéлébét : „A »festői« sгcubjektiviz лnuis név ai'á 
csoportosíфјчstó stlllusdk — amiket (iegpІ egnánsалbban 
a XVII. századi hallland festészet és .a XIX . századi 
ivиΡpresszioniz n.us .képviselt — sernmљa sem kezdiiet-
tiik az emberi arányok éhmcletével , hiszen nékik a 
hkírromdtnгenziós tárgyak dltalában , s Fez emberi еiia'k 
különötsen, igen !keveset jelentett~Uc a végtelen ibér-
ben szétszorodó fényћez s levegőhöz képest. A mnenn. 
fest ői« •szнJ jelktbiыzmus otmen összefoфal'mtó 'túlu-
sok — a prebaroklk manierizmus és a • modern  »exp-
resszionizmus« — meg azetrt nemi dudtаас  mit ,kezdi-
ni gaz arányok iekméletével, mert (...) az ambe.ri aЈlak 
(...) csak annyiban jelentett nekik valamit, areny-
nyiben önkényesen kurtíthatták, csavarhatták és vé-
gűi sгktszedhették" (61. old.). 

Az olvasóban önkéntelenül is félme ill a kérdés, 
hogy vejon ennyk -e sötáteл  kell-e látnunk százán 
dunk festészetének és szabгaszatanak szarepét az 
arányehnéletak és -rendszerek saínes történetében? 
A Panofsky által felso гΡolt stílusokra valóban nem ér-
vényesek aгányéhnéletk rendszerek , de az úgyneve-
zett posztk іг]npressDionisták közül sná г  nem egy alkotó 
kitűáтik rnagyfokú tudatossággal megkompaпát képei-
vei, mint pé]dáwl a fraavcia Géza пn.e Űnаrdképe vagy 
a Kártyások című  alkatácsa. A konstruktív ábrázolási 
mádrjáról ismert kulxista festészet gyökerékt Céza лΡne 
posztimpressziofnista korszakáfban kell keresnünk, ki-
bontakozását és ennek során kial аКftott arányrend-
szerét pedig Picasso munkássága példázza a leghite-
lesebben . A Mester kék korsmakásvak figurái és az 
élő  modеЈеk Кёгќ tti distand5 а  szélsőséges fokú, de 
még a felisцnerhetđség keretei között marad, é е  a 
csontos, sovány figurák naturális mozdulatai ponto-
san kiszámítottak a kompozícióban (Pár, Elet, Anya 
gyermákével stb.). A gótikusaл  megnуú t kezek, a 
hegyes vá'lbak , a végtagok furcsa játékai egy exp-
resszly, erzelmkleg fеifakozótt é'leteszmény és életér-
zés nevében tolják ki az antropametrla határait a 
placcmetrikus megoldások iránylábam . A mozdulato-
kat azonban srég követik a test anatómiai elt оiбdásai 
— a görög művészet, a reneszánsz és гészben a klasz-
szioista festészet saјбtjia volt ez —, nyoma sincs an-
nak a sz~tereatk sáli megoldásrvak , ami az egyiptomi 
majd késább, val'aanivel 1 а  бá b fох'm bon a keresz-
téivy művészetet jellemezte. 

Az 1906-os év delentđs esemény  volt  századucnk Кер - 
zőművészetének alakulásk folyamatálban. Az Avigno-
nii kisasszonyok eímű  Picasso-cBestmény kompoziciója 
egy Ui arányel ]mLélet kЈörvoлallait vázolja fel, amp- 
nek alapját a tér szerkezétének geometriai be- 
osztása képezi — ez az egyiptosni négyzethálózatos 
rendszer formai  anegalidásaшval rokonítja —,  
szeré :t pedig a. forma  és a térbeli viszoriylatok ösz- 
szefüggгései határozzák meg. A perspektivilaus гбvi- 
aulés elwe.szti jelemitőségét , és a színek funkdkójе  is 
hatterbe szoruh A figyelem  • a kétdiánenzcos sík és az 
ábrázolt figura hiáromrli пnenzkós иdltának összekoгn- 
ponálására irányw]; és ezzel a tér- és a síkbeli vi- 
szonylatok egységbehozása kerül a középpontba. Az 

emberi test arányai a geometriai alakzatok összefikg-
gésrendszeréhez igazodnak , amit a különbözđ  aspektu-
sokból egyidejűleg történđ  vetítés egészít ki. Ennek 
technikai kivitelezése azt mutatja , hogy az ábrázolt 
figura egyesíti magában valamennyi nézetet — elől-, 
oldal- és felülnézetet egyaránt —, mintegy kiterítve 
ezzel a testet a síkban . (Pl. Picasso : Könyöklđ  Harle-
quin, Akt stb . című  alkotásai .) Az úgynevezett . s z i n-
t e t i k u s k u b i z m u s a fentebb felvázolt arányel-
mélet mádositoatt Wáltozatával él: az emberi arcot 
szembe- és profilnézetben egyszerre jeleníti meg oly 
módon, hagy a síkok гeszben fedik egymást. .7zel  
sikerű! a tér illúzióját keltenie , így a figurák valб-
ѕбgosként habnak — az egyiptomi síkmértani arány-
elmélet ezt a h•a•tást nem tudta elérni . A kubizmus 
másik mádosu ísa, az úgynevezett a n a l i t i k u s 
k u b i z m u s a maga nonfigurativitásával minden 
eddigi +aгΡánye]antéletet és -rendszeri fel őrölt , új ösz-
ssefüggéseket nem keres és az absztrakciákban nyeri 
el végső  formáját . Az arányok szempomtjából tehát 
éгvéл  yу  eaek minősill. 

Picasso moлΡumentális történelmi szimbáliu ѕnay  a 
Guernica, vélarniénywnk szerint több , mint a szerző  
puszta formai tökélye: a Panofsky által Dürerig feb-
vázolt aránytörténeti kép szerves folytatását és ki-
egészí;isét k ill  látnunk benne. A kubizmus konst-
rulkaiás megbldásai : a testnek küiönlböző  nézetekiből 
történő  szimultán ábrázolása , az egyarást részben fe-
dő  síkok által elért térhatások , valamint a kulbista 
miialkotás satilátos, öшnaigába zárt harmóniájának 
többlete, úgy érezzük, odakivánkozik az egyiptomi 
négyze4tbálózat sztereotip megoldása, a klasszikus an-
tikvitáѕ  polykleisztoszi kánonjának a :ntropometrikus 
módszere , a középkari kilenc aréhoasznyi arányrénd-
szerének szkematizmusa , a reaeszáлѕznak az antro-
po тnetriát , a mozgáfiizialágiát és a matematbkail'ag eg-
zakt регLрektívaelméletet szintézisbe olvasztó е1јбг6-
sa, valamint Dürer komplex arányelmélete mellé. 

poly6k mб rta 
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a 
konkrеtumokból 
kiindulva 

„A szemiotika korunk egyik legdivatosabb tudomá-
ny — divatos a szó jó és ,rossz értelmében egyaránt. 
Jó értelmében úgy divatos a szemiotika, hogy az 
iránta mutatkozó fokozott érdéklődésnek reális alap-
ja van; v,alóbimn !minden kétséget kizáró tény, hogy az 
emberi társadalom legkülönfélébb jelenségei —egyéb 
funkciók mellett — közvetve vagy közvetlenül jel-
fwгikciót i betö tenek, s minthogy tudományos gon-
dolkodásunik fejlődése napjainkban jutott el arra a 
fokra, hogy az ilyen bonyolultabb, elvontabb, határ-
területi — tudományközi kérdéseknek is behiatóbđ  fi-
gyelmet .szentelhet, természetes, hogy ez az új kuta-
tási terület felfedezésre váró ,kontinensként vonzza 
gondolkodóim kat. 
Másfelő l, mint minden divathoz, a szemiotika divat-
jához is egész sor negatív jelenség tapad. Ahogyan a 
földrajzi felfedezők soraiban oly sok szerencsevadász, 
haszonleső  kalandor található, a tudomгányos divatok 
hullámait is számos sarlatán, ikétes tehetségű  kezd ő  
próbálja meglovagolni, hogy e hullámok hátán a ma-
gasba emelkedjék, felt űnést ,keltsen, karriert csinál-
jon. Az ilyem vonások számos ellenérzést szülnek a 
szemiotikával szerNben t-s." — olvaehartjuk a Jel és 
közösség szemiotikai tanulmánygyűjtemlény bevezető-
jében. 
E megállapításokat csak ízelít őkénit iidéztük, azzal a 
céljai, hogy a továibbiakkail alátámasszuk a szimioti-
ka jelentőségét, as hogy a könyv ismertcté ѕevej ki-
emeljük azokat a területekdt, amelyek gazdag tálház-
nak bizonyulkak a szemi:otmkai kutatások során. 
A könyv teltemás része a néprajzi anyagot elemz ő  
írásokat gуtljtötte egybe. Egy n:ernrégen kibontaközó 
diszciplína, az etnoszemiotika, a néprajzi szemiotika 
tá;rgykör t +taglalja. Ezek 'a vizsgalatok inkább gya-
korlati jellegűek, a jelelmélet aikalmazását, ponto-
sabban annak ősi, nem tudatos a!lkalmazását bizo-
nyítja, példáival, gyűjtőmunkájával, a példák szöveg-
ágyával. 
A bevezető  után Gunda BéTa frappáns mondatával 
tér a tárgyra: „A népélet kutatói előtt jól ismert, hogy 
a pásztorok szűkszavú emberek" — kezdi a tanulmá-
nyát a szerző  Pásztordk és jelek c mmel, utalva már 
a legelején a jel funkciójának fontosságára, központi 
és egyedi szerepére, sejtetve rögtön azt is, hogy ez 
a társadalmi réteg életformáj!ava Ф, ikialakult szokasai-
vari, mentalitásával és felfoagásával eleve a jelek vli16-
gab:an gél, a jelek rendszerével veszi magát ekörül. Te-
h'at hihetetleniж  vértékes, kiegészítő  szerepet j.átsziik a 
jel egy olyan közagben, amely szinte a történelme so-
rán végig húzódó jellegét építi a jelrendszerre. 
A tanulmányban. felsorakozik a jel'adás, jelzést szol-
g ló tárgyak, tárgyi szokások egész gy űjternénye, 
hogy a szokáskultúrát megismerve, önmagunk jöj-
jünk rá -a jel szerepének gyakorlati fontosságára. 

Voi'gt Vilmos a népi epikabon kutatja a  jel ,helyét, 
hovatartozását. A szövegek szegmenturnokra va'l'ó bon-
tása pedig :kitűnő  lehetőség e kutatásokhoz, a felve-
tett elméletek ai б támasztá óhoz. A mesék sze гkezeté-
nek felbontás:óval :taglaltja és szövi tavnulmányaba uta-
lás, magyarázat vagy inkább kiegészít ő  részelemként 
Melétykiszkij ,szovjet tudás munkájának, elgondolá-
sainak ismertetését. A Meletyinszkij által vázolt kon-
cepciókon indul el .ki-kitéгve óévi-S!trauѕs rendszeré-
re, Permj aikov analízisére. A szövegel'emzéssel, pél-
dául a mesék ítéleteinek bontogatásával kapja végs ő  

eredményként a várt lényeget, a jellé egyszer űsdtett 
mo:ndami.vаlбt. 
E tanulmány kiegészítőjeként olvashatunk Ami bajos 
mesemondó meséinek felboiott, értelmezett jelrend-
szeréről. A sárkány — egyetlen figura, de :rengеteg 
házzáfűződő, belőle кünduаó, vagy feléje irányuló 
kapcsolatrendszer középpontja, összeta'rtó eleme. Az 
Ami- mesék motívumainak rendszerezé зe sajatsagos jel-
rendszerbázis ikiadakitását eredményezte. 
Ha már a motívumokét rendszerezzük, a motívumok-
ban keressük a jelfunkciót, feltétlenül ki kell tér-
nünk A népm űvészeti motívumtok és !a szemiotika cí-
mű  taвјilnányr.a•, amely írdekfeszít ő  mádon elemzi 
a népi szőttesek diszitésteohnikajána!k, diszítményhal-
mozásának eredeúét, :mibenlétét, keitetkez йsénekes 
csökönyös fennmaхadás,ának okait. A gazdag mail-
vumanyaggal és példával .illusztrált gy űjtemény min-
den.soraban ott Lüktet a népművész.mondanivalójának 
boncolgatott értékelése. Elemz ő  !leírast kapunak vá-
laszként a díszítő  elemek elhelyezkedésének, funk-
ciójának, miértjeinek kérdésére. 
A szólások szemiotikai analízise hasonló módon ve-
zet ;le egy felbontási folyamatot, hogy a: közmundások 
és szolálok jelmagvához jusson. Szófajokra bontva a 
mondatokat, elsődlegesen csoportosítással mutat rá a 
tényekre. 
Soklkаl bonyolnta,bb, részletesebb vizsgalat alá veti 
a ;tanulmánygyűjtemény a tulajdonnevek jeisorozatai-
n.ak plélidáit, hogy az i:nformáci бképesség, hatásfok 
skálájáról kapjunk közelebbi adatokat. 
A történelmi és néprajzi ,kórd s figyelembe vételével 
elemzett etnológiai törvényszer űségek következő  álló-
mása a nemek közötti viszony, jobban mondva külbnb-
ség jelhordozó tartalma. A téma: a jobb és •baloldal, 
azaz a férfi rés .a nő  !szenvbeá!l иításának kölcsönössége, 
amelynek őstörténeti hátteréb ől ki!indiuiva a követ-
kező  meigáliapftásokalt találhatjuk: „Az archaikus tár-
sadalmak mitológiája, folklórja, hitvilága mint jel-
rendszer, tulajdonképpen ,modelljét adja a népek vi-
lágról való elképzelésének, és magatartásukat az élet 
majd minden teriúl еtén nagymértékben meghatároz-
za. Ezek a tö!bbszim•tű, ún. másodlagos modelláló sze-
miotikai rendszereik, !amelyeken a rítus, ritualizált 
magatartás és mzitológia alapul, bináris jellegű  sze-
mamtiakari oppozíció sorozatára épülnek fel. A legegy-
szerűbben szervezett ilyen 'rendszert két sor megkü-
lönböztető  jegy vagy szimbólum alkot, éspedig úgy, 
hogy minden egyes szknbblumnnat egy másik á!ll po-
lárisan szemben, és így a :kettő  együtt dichotómiát 
alkot. A rendszeren belül minden ismertetőjel (szim-
bólum) kölcsönös össze'függésben !van egyrészt a Ve-
le ellentétes szinsbálumrrnal, m-ászészt a saját sarába 
tartozó többi szimbólummal is. Így a bináris oppozí- 
cibk korrelációs viszonya egymással való felcserélhe-
tőségük lehet őségét biztosítja. Szemléltet ő  példa, gya- 
nánt a szláv népek írásos krónikáiból valamint recens 
etnográfiai anyagából a V. V. Ivanov és V. N. Topo-
rov által rekonstruált ószláv vallás mitológiai sze-
miotykai rendszerre hivatkozhatnári'k, amelyben ugyan 
főleg .a rendszer első  szintjét (a invtatálos pogány pan- 
theon) dolgozták fel részletesebben, de ezen is jól 
látható ,a bnáris appozíció és •ezek egymásiközti ösz-
szefüggése, valamint a jobb — bal, férfi —n ői szem-
beáDlítás kölcsönös kapcsolata." 
A itamu;lmány'kötetben továbbá ízelítbt kaphatunk a 
szovjet vmitoigia szemiotikai irányaiхál, eredmn nyei-
ról. 
A tdadikus, triparteta jelenségek vizsgálata, a sze-
miotika újabb területe — ,ennek nem teljes elem.z!eset 
kapjuk csupán egyetlen részlet a kiindulópont: egy 
viszonylag összefüggő  jelenségcsoport, ,a bölcsesség 
hármas vonatkozásának Hekaté alaikj бѓvaі  összekap-
csolt magyarázatát mutatja be a tanulmány, elh őso:r-
ban ikonológiaii tekintetben és mintegy utólag f űz 
mindehhez ,néhány szem иológialila!g iserzékel,hét ő  ta-
nulságot. 
A stílus statisztikája és szemiotikája című  fejezetben 
a műadikotás, 'a költői nyelv törvényszerűségeiről, 
megközelítéséről, vizsgála!táról,, egy jelenség teljes 
megragad!бѕбгбl, tisztázбsбгбl értesüilünk: ,,A vstílisz 



t иkai vizsgálódás, b ~ír deklaráaltan legttib'bször nem tart 
igényt a mzűaDkabásak adekvát тед .паgad,ásám, táпgyá- 
nak elméleti tisztázatlamsága folytán a  poéttika •és s•ri- 
lisztika határát gyakorta elmossa, s ekkor eredmé- 
nyeit nem нидјп . kielégítően értelиneam,i." — összegezi 
a szeгző  a kutátásak eredcném.yeit. 
A szemfiózis psziкlho1Ідgliai elem~ésének іѕzеmlёІ tе tёsёге  
három goindola4menetet vázal .a könyv. A jelentő  és 
jelentett  fej &ltiѕiёІеk'tаnі  váiltoDatalt bontja ki rész- 
letesexl, ismertetve fej3ődésanenetét. A лар]híг, a saj- 
táiл,faranáció  mint  vdzslgálaitt alany sókrétűen vall arna- 
gáról. đsaszet;étell'eben, taгtalomhordozásában érdekes 
kutatási táгggyá vá1•t. Az еlean:Dés ¢nádszerével világít 
rá a tanuilгmiány a sajtóhíтanyag ás a táгsad•а1о •т  kap- 
csolaitára;  szoros dsszefiiggésére. Osztál•y7Јat"at kaipjuk 
a napihírek tipusainak. 
A köszönés szehniot%kája című  dolgozat számos olyan 
vonatkozást tartalirnaa, amely  a köszöxnésli fóгmák ki- 
аlаkцtását, fu¢xkсiój а't, alkađпna•zás"at elemzi. 
A tanulan•án•ykötelt végezetdi1l egy máp:us elsejei feФvo- 
n 1ás teljes згепцо 'ttkađ  sniriбѕítéзét adja. A legapróbb 
részletekig felbontja „az ünnep-kompexumot" és a 
kísérleti módszerreil  mutat  :rá a támsad•alnцi szeandoti- 
kad miibeaillétéтe, összetaгtó elemeire. 

riffle gуSngyi 

jelek, 
jelrendszerek, 
jelelmélet 

Ju. Sz. Sztyepanov: Szemiotika, Akadémia, 
Budapest, 1976) 

Ha až idegen szavak šzótárá'ban meglkeressük a 
szemiotika szót, csak aлΡnу]t ta.lá9unk róla•, hogy ez a 
görög eredetű  kifejezés ia• jelelmélet megnevezése, ez 
pedig „a $lelóloel és jelrendszerekkel, ezek összeveté-
sével faglаlkozó tndolmámydg". Ez a szűlkдs deftníбüó 
azonban 'természetesen semmit sem .árul el ennek a 
fiatal és igen pe гΡspektívikus tudományinak a jelentő-
s'égéről, eddigi eredményei гΡől,,táv1•a!tairól. Ha közeieb'b-
ről akarunk megismerkedni vele, a szakirodalomhoz 
kell foгΡdulllnunik, amely, sajnos, egyelőre csak nagyon 
kis hányadában• érhető  el a magva¢' nyelve olvasók 
számán¢. 
Századunk huszas-harn шmcas évetilban véli örválló tudo-
mányággá a szemiotika, е]~ősoniban néhány •kiváló nyel-
vész jóvoltából. Ez a tény azoailban neon j еШemti azt, 
hogy azok +a kérdések, melydkkel most a szemiotika 
foglalkozik, Ког  Јbban ismeretlenek vo]Itak az emberiség, 
a tudósok előtt. A tеnnié zеttudományok némelyike 
(pl. a blológia) .éppúgy ismert a mat szemiotika prob-
lémá,it, mint a •társiadatoantudom Пyok nagy többsége 
(a filozófiához a jeleknélet az lsmerete]méletes ъ  keresz-
tül kapcsolódik, a szociológiához pl. 'az etnog гΡáf гá ke-
resztül, hogy csak egyetlen egy +érin'tkezésd terülfetre 
utaljunk a sok közül); a néprajz, az iirodalomtudamány 
és ra nyelvészet számára pedig eredményed ma már 
néllkül'özјhetetlenek. Lényegében az egész ernibe гi kul-
túrát áthatják .a kiilönböz ő  jelrendszerek (gesztus-
rendszerek, szokások és a .legfontosabb jeibrendszer, 
maga .a nyélv), amelyek nélkül az egyének, csoportok 
és társadaflm г Ρak közptti •kommun]káció lehetetlen. „A 
modern kibernеtika4 tudomány egyik јЛ,apvető  'tarm-i-
tása", „e modern sхernia iња  •egy-Ik alapvető  tézise", 
tehát az a tudományos fellilsanerés, hogy „a »jelentés« 
jelensége nem az emberi myely vagy gaz emberi pszi-
chikum valamely ikiiilömös sajátossága, hanroem más for-
mában megj;elenz~е  — a szerves természefben mm de-
niDtt etőfardvll", rág jobban kitágítja •ennek a fiatal 
tudománynyak a határait. Ju. Sz. мΡSztyepanov Szemio-
tika cínyű  lkönyvében — ahonnan a fenti idézet is való 
— a j•eidlnnélet in'terdiszciplinn гis jellegére hív -a fel a 
figyelmet, s éppen ebből kirfdlyólag azt a  kibsxmetiká-
hoz hasonЭфtja. Idézett könyive (amely a szemiotikai 
irodalom :azon rbltka kivételei közül való, melyek ma-
gyar fordításbran is ol)vashaták) iaz .áltad,áanas ѕ~leaniotika 
kérdésedvel foglalkozik, tehát elsősorban elméleti jel-. 
legű  mű ; •ahogy .a szerző  vélekedik róla: „A félen mun-
ka egészében véve kísértet iaz álba'lános szemiotika ki-
fejtésére." A könyv jelentőságén:dk felismeтéséhez 
tudnvank kell, aTsit nevez Sxtyepanov általános szemio-
t]kának. Szerinte „az dlba'lámos szemiotika ,tárgya az 
egyes mész-szetmdotik а i eredményeik [hat rész-szети  tФ--
kal ágazatot sorol fel és különit •el  egymástól] össz'e-
hiason'lítása, saemгΡ b,eеítése és álltalánosáfdsa a !kiil!ön-
böző  jelrendszerékbеn megjelen ő  .absztralkt nyelvi vi-
szonyok vtzsgállata stb." A szerző  téhát egy •alig fél 
évszázados tudományág •e'lmélebének .a megírására vál-
lalkozoit, .arra a merész feladatara, hogy rendszerezze 
a tudom.ány mai fejlődése fdkán az eddigi ismereteket, 
mégpedig egy a'.yan •tudományágra vonatkoztatva azo-
kat, amellyrve'k •rüúltja fiadig van, jövője azonban annál 
nagyobb. 
Viszonylag szórványos gyakorlati eredmények hí5á+n 
induktiv aneglközelítésanódra vállalkozott: rendszere-
zett;  és törvényeket, törиényszerűségeket állított feJ 
(termiszetesen .nem ёлkényesеn, hanem unás terüle-
t• k tudományos eredményeit is hasanosítva), e'lméletlé-
ndk életképességéről azonban vaiiójá'ban csak ,az elv 
kövе tkező  idők ikutatásai és újabb felismerései szol.-
gáltathatnak döntő  bizonydtékakat, ugyanakkor eset-
leges in nyostgaiira is -azok vetnek majd & іyt. 
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a 
retorika 
kihívása 

Deli, 1976. január—február 

„Lehet, hogy az egziszteitcializnwst egyszer úgy Jcöny-
ueljük mаjd el, nnint a ramantika utalsó іnegnyilvá-
nuidsdt, és hogy a marxizmus mai гdeológimi válsága 
a ra aritikámal ualó szükségszer ű  leszámalást jelenti. 
Ebben az esetben viszont az európai gondolkodásnak 
éppen most lépünk új °korszakába, és az európai gon-
dolkodás eme űj form.á'jának a neve strúk čuraliz-
mus."' 

A strukturadizmus végső  fokon — az egzaktságra tö-
rekedve — a szuhjéktivtzmus há,ttérbe szorítása ré- 
vén az abjektivizmusnak ad kiteljesedési lehetöséget. 
Eredetileg néhány humán tudományban létrejöttmód'-
szertani irányzat, aminek alapjai a nyedvtudomány-
bam lelhetők meg. A nyelvnek — mint objektív itár-
sadakni intéanménynek — a stгukturáihatásága szol-
gál •a'lapwl a struktura1izmsls "kiépítéséihez". Innen 
ered az iro.da4om e (tekintetben kiváfltságos helyzete 
is. Szinte maradéktalanul érиényesiilinek „a tudomá-
nyas gondolkodás új formájának" tbrvényszer űségei, 
hisz e törvények ugyanabban a közegben jdttek létre, 
amelyben később :(az irodálmi mű  esetében) az össze-
függéseket lvalto!tt kimultatni — nyelv (társada;lmilag 
intéznnényesített akód) ,közegében. A s'trúkturalizmus 
azalmban mind nagyobb teret hódít a fihoz бfiai gon-
dolkodás!ban, az es;Jtétikában és az á:Ltalános m űvé-
szeteh';méleüben .is. 

Az új tudomány a dolgokhoz való vi)szanyulás olyan 
formáját teremti meg, ami a már említett objekti-
virmusra való törekvés Molytón — tagadja az alkotás 
mint tevékenység primáris jelentőségét, helyette az 
egész keretein ibu ll materiadizálódott Viszonyokra he-
lyezi a döntő  hangsúlyt. Az alkotás ilymódon teljes 
önállamsághoz jut, önmaga tesz tanúbizonyságot lété-
ről, értékérő l. đnmagából ered 'tehát létjogosultsága 
is. 

A strukturalista szemlélet az a•lkatást egy összetett 
„szerkezetnek" tartja, ami ennek folytan elemeire 
bontható. A redúkciófo!lyamat az alapsejtekig vezet, 
így eljutunk a (nyelvi) jel. fogalmához. Az a':katás 
karaktere a jelek rendszerbe faglalásának milyensé-
gétől függ. Az összefiggések .a szemiotika törvény-
szerűségei szerint alakulnak did. Valójában tehát a 
szemiotika — más :szóval jeltudomány — az, ami 
megkezdii a szerkezetКiadakítást. E kezdeti stádiumon 
tí11 teljesedik azután ki a retorika feladatk őre is. A 
nagyobb szerkezeti egységek egy magasabb szinten 
történő  rendszerbe fogdadása játszódik le. Mig a eze-
miotikai összefüggések többnyire spontán módon ala-
kulnak ki, addig a retorika feladata egy konstrukció 
tudatos létrehozása, a nagyabb (nyehi) egységes meg-
határozott déllal történ ő  egybeépítése. 

Strukturalizmus — retorika — •szemiotika. Egy új 
módszertani !irányzat kia.lakftása érdekébe,n egymás-
bál іКіnёvб  — tehát egymást feltetelez ő  — új tudo-
mányágak. Új tudományágait írtam, és mindjárt he-
lyeohítenem ,kell; sné•gpedig a retori іkával kapcsolat-
ban. Maga a fogalom már évezredek óta ismert. Az 
ógörögöknél, kés:đbb .a rámaiaknál a retorika kifeje-
zetten művészet vitt, a szónoklás, az ékesszálás mű-
vészete. Az évszázadak folyamán azonban, amikor az 
élőszóban itörténő  kommunikáció már elveszítette ki-
zárбlagos jelleglét, a retorika is idomult az új költil-
ményеkhez. Az írás művészete sem •nélkülbzhe'ti a 
retorilkát, bár annak feladatköre lényegesen megvál-
tozott. Az egykori művészet átailakult művészetelmé-
letté és önsúlyát áthelyezte az esztétika területére. 

Napjainkban — a modern kar szellemében — meg-
újult a retorika, pontosabban; megújulóban van. Je-
lentőségét nem osbkkenti az sem, hogy a struktura-
lizmus mellett segédtudománykém létezik. 5zerepe az 
új értékrendszerek, és jértékvú еzonyok kürajzolása.kor 
teljesedik ki, talán még fokozottabb mértékben, mint 
bármikor. 

1  Kibédi Varga Aron : Retorika és strukturalizmus. Magyar 
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Jelen korunk irodalma a retorika révén, az egzakt 
rág alávetettje, ami véget nem ér ő  vitáknak lett az 
elő idézője. .Egyesek az irodalom degmadádását látják 
benne, másak viszont a „biztos kiteljesedésben" bíz-
nak. Egyesek ellenzik a puszta abyektivіtiást, a¢ allko-
tó személyének kirekesztését, mások, ezzel szemben 
a ,helyes émtékitéletek meghozásának egyedü]á meg-
oldását látják benne. A váta bonyoiádik, miközben a 
retorika гeneszánszat éli. 

Hazai•vrodalmunk sem nnenhes a• hullámverések zajá-
tól. Egyre 'több az бllásfoglailásra• késztet ő  irodalmi 
megnyilatkozás. E za~aгas helyzetben próbál némi 
rendet teremteni — minden propagátorá szándéktál 
mentesen — a ih grádi Deli irodalmi folyóirat 1976. 
január—februáx'i száma is, amely A retorika 'ki viinisa 
címen jelent enég. A kérdéskörben illetékes hazai és 
kiiiföldi szakemberek véleményét rtolmácsolj+a anélkül, 
hogy partiškodó szerepet töltene be, pusztán az is-
meretterjesztés, a tényköal!és szándékáva іі. Már az elő-
szóban (ami A retorika kihívása címet viseli) Jovica 
Aćin felhívja a figyelmet erre: „T блюl áll tőlem, hogy 
a Deli e számáról azt кΡíllitsam: teljes, sziszteinatiku-
san feldogozatt áttekintést nyújt 'a retorika pillanat-
nyi helyzetér ől. Mindenekel őtt úgy kell elfogadni, 
mint  egy — a folyóirat nyújtotta dehetős•égék korlátaž 
közé zárt — méllákletеt .. "E De ugyanakkor megein-
lítđ  a retorika iköati 1 .tornyisuló, mindmáig egyébként 
see a tisztázódott prcbli ет  áбkat, valamint az ezekből 
eredő  é!s az irodalmat térintő  kérdéseket ós. 

Kibédi Varga Áron A retorika és az iradalomtudo- 
rnány — új távlla:ták oimű  tanu9hnányпa egy átfogó ног- 
ténekmi áttekintést nyújt — a ikliasszi кiizгnuѕ tál a ro- 
mantikán át, a modern irodalmi irányzatiklig — a 
retorika fejlődéséről illetve átalaknalásárál, szerepér ől 
és hatásárál. Párhuzamot von a ,kor fllozófiájából 
eredő  szellemi etika és az áradalxni alkotások kőzöhtt, 
az uiábbit +természétesen a retorika törviényzinek 
magval•ás,wlási kőzegeké+nt kezelve. 

A szerző  •rámutat a .klasszicizmцs és a romantika kö-
zgtti szükségszerű  és elengedhetetlen etikai ősszeüt-
kőzésre +és az ebből eredő  átformáló hatásхa, aminek 
a retorika is „áldozattá&' esett. A klassziel гmцs a 
rend és az egyensúly megvalásátásáma iiörzkedett, el-
vetvén minden egyedit, aminek hely+ét nem tudta ki-
jelöná az egyétemgs rendszemben. Az irodalom é+s a 
retorika is az Ilyen irányú szellenti tevékenység &tel-
nvében üé'tezett. Afel'világosodás viszont már lázadás 
mindez ellen.. „A felvilágosodás a nagy kžjózanodás 
korszalda volt; Montesquieu, Rousseau és kortársai rá-
döbbentak arra, hogy a valóság korrigálása csalás, 
hogy az ékesszólás és a költészet hazugság" A józan 
gondolkodás felállította m&oék korszaka. ez. A való-
ságra бbredés azonban újabb kiábmándh йбshoz veze-
tett, ami azutátn a romariti;ka eszmevili+gának kia4aku-
lását idézte elő . „A romantika (hadat üzen a retoriká-
nak azzal, hogy 'a :lábmások, и lomszerű  •elvágyódások 
valótianságába helyezi. Ilyen kategóriákat a rometztž- 
ka nem ismer. Keveredik a szép a groteszkkel, a va-
láság a valóságfe'lettivel — egyszóval minden, amit 
a retorika, a rend és az értelem nevében elkülönít egy-
mástól. 

Napjaink filozófiájа  бs .művészete (irodal!ma) eszikđz-
támálba fogadta a retorikát, illetve . a  most már át-
alakult retorikat. A struisturaliranus objektáv Itörvény-
szerűségei újina „létme іidéabék" •a  retorikát, amely el- 
ismeri .a dolgok strukturabils voltát. A dolgok tehát 
feibonthaták és tiіjma őssгегаkha:ták. Lényeges küliönb-
ség ez a klasszicizrnus (ahol a klasszikus retorika vi-
rágzott) fenomenakógiája és ,a str ШktusaQimus mély-
rehatá l+ nyegi megvtlágítása kőzött. Valójában, ezért 
volt sziiksбg a retorika metamorfózisára • is.  A klasszi-
cizmus retorikája analóhikus, a strukturalizimu еé pe-
dig szintetikus. 

= A munkámban elđftтnduLÓ szех:Uharvát nyelvft foиdításbk 
tőггm — М . F. 

És itat nyomiban hivatkozni. kell :a folyóirat egy másión 
ta-nukmányáгa •is. Dragoš Kaiajlić  a out-up retori+ka 
,;technikáját" mutatja • ibe, ami hű  tükrözője a modern 
kor embere lelkivilágáлak. Taеи4жnáinyáva!l kettős célt 
ér el: szemléltetően mutatja  be  a retorika gyakodati 
alkalmazását az Irodalom keretein belül, haragsúlyoz- 
za annak kifejező  erejót, másrészt rámutat a való- 
tágra történő  reagálás esetében .a metori:ka szerepére 
és fényegére. A out-up technika lényegé: „Megszüm.-
tetni az értelmi kapcsolatot a mondatot alkotó szavak 
között, megszüntetni a kapcsolatot a mondatok között, 
majd az így kapott elemeket egyszer űen összekever- 
ni. fine a cut-up retorika legegyszerűbb receptje, ami-
nek lényege .érppen + meglévő  emelem megsemnvtisíté-
sdben mejlivk" A rendszer helyett egy antirendszert. 
kapunk, ami híven tükrözi a medh аnіizáládott létet. 
A világba szorult ember passzivitása ez abban a vég-
telen káoszban (a cut-up retorika ás ezt tükrözi), ami-
ben élnie kell, amitől szabadulni nem képes. Az értel-
mes összefüggések m+egsszümtétése az egyetemes rend-
szer ;meleg halálához" vezet, mint ahogy passzivitása 
az embert ús elnő  halátbб  — „meleg halontó" teszi. Eri-
nek az állapotnak a 'tükröz ődésében rejlik a out-up 
retorika lényege. 

A tanulmány (további részében Kalaji ć  A cut-up pszi-
cholágia negatív meghatározásánаЈk elve cím alatt 
külön fejezetet szentel az emberi aktkvótás problémá-
jának is. Ennek lényege a „,jelen lenni a világban" 
jelszó alatt megval'ósítatt (kikényszeritett!) lelki akti-
vitá:s. Itt azonban egy nagy hiányossága mutatkozik 
meg a tanuimányna,k. Ugyanis Kala: јtб  nem tér ki a 
jelenség retomikal jellegű  tükrözésére, valamint an-
nak Irodalmi megnyllvánulásáгa. Elmarad a lényeges 
ragyamázait, a gyakorlatban történő  bemutatás. Még 
az seen lehet megoldas, hagy a negatív jelz ő  értelmé-
ben e'lőző  áLuјiбsának eklentétјében keressük a magya-
rázatot. A tanulmány ilyen értelmű  hóányossága nagy-
ban gátolja a oet- лrp r-et гiгkáгбl k.нaiaku+lb kép teljes-
ségét. 

Még egy tanulmány talalható a folyóiratiban, ami • a 
retorika egészéh illető  problémát taglal. A többi írás 
részletkérdésekkel foglalkozik, elvi sókon, mutat rá a 
retorikai alapproblémák lényegó milbenlétére. 

Nada Papavić  Реttбić  Barthes szemáos+eto¢ikáját is-
merteti, tegyilk hozzá nyomban, nem éppen sókeresen. 
Megreked a puszta tényközlés szintjén, semmivel sem 
járul hozzá a könnyebb ¢negértés sikeréhez. Barthes 
szeгiоretorikáját a szerz ő  két művén keresztül mu-
tatja be: A •divat rendszere, és Az írds nulla fóka cí-
műn. Ugyanakkor rámutat a Barthes által . tökélete-
sített denotátum-konnat бbum szemiotikai alapfogal-
makra •is.  Ezek szoros egybekapcsolása szerkezetet al-
kot, amibe beleépül (az elemek viszonyulá вának mi-
lyenségétől függően) a :karakterisztikus vonások ösz-
szessége Fis. Sajnos, szintбn elmaradt a gyakorlati al-
kaimazás bemutatása, minek foi ttán az olvasó, csak 
lexikális adatokhoz jut, semmi egyébhez. (A folyóirat 
I  számának eredeti célja!) 

Két tanulmányt tal'áyunk a továbbiakban, amelyeik a 
metafora proiematiikus voltára próbálnak rámutatná, 
valamint .azokra a véleményekre, melyek az évtizedek 
óta dúló viták folyamán hol ellene, hol mellette szól-
nak. Bandi Alemann: A metafora és a nyelv metafo-
rikus jellege, valamint David Lodge: A metafora és 
a metonírmža a mai prózában című  itanulányában 
többféle megvilágítás révén pmábálja tósztázni a kér-
déseket. Alemann hivatkozik Nietzsche állítására, amely 
szerint az emberi nyelv nem más, mint a metaforak 
összesége, a besrélő  ember azonban ennek nines tu-
datában. Az első  metafora akkor jött létre, amikor az 
ember képet alkotott az érzékelt vvlagrál, fogalmak-
ról, dolgákrál. A tamЖnány imája tovább idézi Nitz-
sche Zarathеvstгáјбbбi az állítást: „Á költ ők hazud-
nak", de ugyanakkor hozzátt еs7л  ,;a k&ltők az igazság 
érdekében vállnak hazuggá". A hazugságra a nyelv 
metaforikus jellege kényszeríti őket. Ezért van az- 334 



útán, ahogy a modem irodakni iхányzatok — az exp-
resszionizmus, a futuri іг ius, a dadadznvua stb — ha-
dat üzennek a metaforának. Valójáiban más ezekben 
az irá•nyza іtokbaл  jelentkezik az en bftett cut-up re-
torika is. Abe•mamn azonban figyelmeztet: a ane'taforát 
egyetemes iro!dailmi problémaként nem vizsgálhat-
juk, ёЅ  ezen túlmenően nem vetheitjük el. M•á:r csak 
azért sem, mert maga a nyelv is metaforikus jelleg ű . 

minden metafor:aellen еs kidltvdny ellenére sem-
rnfclyen lehetőség sincs •arra, hogy fé?redobjuk a ma-
t'aforát." 

Metafora tehát van. Viszont bizonyos tendenciák o.da 
vezettek, hogy 1etrejöttek ametaforák sajatságoa ana-
lógiái: az antimetafora és  az albszalút metafora. Az 
előbbi legszernbetűnőb!bben Kafka prózájában fordul 
élő, az u'tóbib.i a nn deеn költészetben. 

David Lodge •idézi Roman Jalkobson megállapitásá't, 
mely szerint a próza inkáblb metonianikus j е1negű , 
mig a .költészet karakterisztikusan metaforikus. Ezen 
twlmenően az irodalmi irányzatokra vonatkozó meg-
jegyzése: a realizmus metonimikus, a romantika •és 
a szinlbol6amus viszont metaforikus. Lodge annak el-
lenére, hogy nem fogadja el fenntantás nélkül, He-
mingway és Gemtrude Stein művein keresztül l zo-
nyítani ргdlb ija ezt. Dlđenvéleménye csak a modem 
prózát iiletően van. A modern próza sem válhat me-
taforvkussá, a і 'lküi, hogy ne fonmáládna át kőltié-
szetté. Saját véleményét Gér аrd Geneitlte nézetével 
támasztja alá. 

A hagyományos regény és a neoretorika találkozása 
okozta ellentmondasos helyzet kerüil ib'envutaltásra Bra-
nim r Do•nat: A retorika miгntaképe cimű  2ráaában. 
Gustave Flaubert: Bouvard 'és Péouchet cím ű  regé-
nyét elemezve rámutat: • „A regény hőse a személyiség 
hellyett az egyszer ű  szöveg lesz, az 'e'mberi szokások 
visel ője •helyett az egyszer ű  gondoln . A szokások és 
karakterjegyek megrajzolása helyett a regény eneiklo-
pedikus tudásra törékszik az ismeret és az intuíció 
párhuzamának összekeverése réméi..” A retorika és a 
logika ,szembekerül egymással, ez vezet azután a flanz-
bei-i hagyomanyos regény kudarcához. „ .. a (neo)-
retorika гmegjelerъés.e a legkomolyabb ]cinhívás az élet 
tényszerűségeLvel szervben, az irodalom árnyékot vet 
a valóságra." 

A neoretorika tehát dönt ő  váiltozásokat idézett elő  az 
irodalomban. Minit fogadom eJméiyüit és бl nyegi vo-
násckat öltőét, döntő  tényezővé vált. E megújulási 
folyamatot, valamint az új szerepválbaiást ismerteti 
és fejti ki Géramd Genette: A 'г  !torika leszúki lése 
című  munkájában. Tanulmányában szintén eljut egé-
szen a metafora — metonímia. — szinekdoché alap-
fogalmakig. Munikája mintegy kiegésziti a folyóirat 
efđz6, ilyen jellegű  tanulmányait. 
A kiadvány köz' i még Roland Barihes-nak a retorika 
fej Ібdёе&гбІ  készült időrendi tablázatát, ezenkívül 
résatotes ыьІiоgгбfіa található a folyóiratban. 

A folyáirat egészér ől — ;az előszában tett megjegyzésµ 
is elmondjuk, hogy — szem el őtt tartva a témát 
illetően nem a legsikeresebb í.rások а t tarta г'.mazza, 
ezenkívül a szerz őkről (úgy a külföldiekről, mind a 
hazaiakról) semmilyen lam егtе tб  jegyzéket nem kö-
zöl. (Vagy ez nagyon ellentmondott volna az objek-
tivizmusnak és az ,irodalimi m ű  autonómfiájának?) Fđ-
leg e fogyaitékosságokiból ered azútán a tény, hogy 
a hézagos аnyagüsmrertetés folytán összeftlgg ő  alaptu-
dást nem Szerezhet az dvasó. 

mák ferenc 
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dormán 
lászlо  

ad 
libitum 
agy 
jazz-fesztiválról 

lea de ruiter 
(basic train) 

Sajnos, nincs olyan zenei emlékez ő  tehetségem, 
mint mondjuk Stan Getznek, akiről az a hír járja, 
hogy egyszeri hallásra minden dallamot képes 
megjegyezni. Négy este négy-négy együttes, együt-
tesenként legalabb másfél óra improvizáció, össze-
sen huszonnégy órányi rögtönzés, tehát egy teljes 
napot kitevő , először és utoljára hallott szinte vég-
nélküli, olykor egészen új és meglep ő , időnként 
fejbekólintó zene. Ahány együttes, s ő t ahány szó-
lista, annyi féle. 

Az idei, sorrendben 17. Ljubljanai Nemzetközi 
Jazz-fesztiválon három hazai nagyzenekar, a belg-
rádi, a zágrábi és a ljubljanai RTV zenekarai, há-
rom amerikai kisegyüttes, az Art Blakey & The 
Jazz Messengers, a Cecil Taylor-kvintett és Stan 
Getz kvartettje és az Európaž Rádžó Szövetség 
(European Broadcasting Union) tíz kžsegyüttese: 
011i Ahvenlahti finn zongorista kvartettje, a Bar-
bara Thompson's Paraphernalia Angliából, a belga 
Étženne Verschueren szextettje, a holland Basic 
Train nev ű  együttes, Eje Thelin svéd trombonista 
kvartettje, a svájci Magog együttes, a francia 
Swžng Machine, a lengyel Stanko-Makowicz Unit, 
Rao Kyao portugál szaxofonos kvartettje és a nyu-
gatnémet Jazztrack vett részt. 

a 
Ijubijanai rtv 
nagyzenekara 

Vezetője, Jože Pržvšek elvégezte a bostoni Berkley 
Scool of Musicot, a világ egyik legjobb (ha nem a 
legjobb) jazz-iskoláját, ami igencsak érezhet ő  az 
egész zenekar játékán. Atütő  ereje szédületes, össz-
játéka j,ól begyakorolt, hangzása tökéletes. Dobosa 
Ratko  Div  jak, jelenleg a legjobb Ijugoszláv dobos, 
bőgőse Ladislav Rebrek, őrá épül az egész zenekar 
tutti-játéka, két osztályon felüli fiatal szólistája 
pedig az egész zenekar aranyfedezete, mert mit-
sem ér egy jó big band, ha nincs legalább két jб  
szólistája. Petar Ugrin trombitás és hegedűs és To-
ne Janša szoprán- és tenorszaxofonos a két kit űnő  
fiatal zenész. A zenekar hangvétele modern, ereje 
elsöprő , robbanékony. Évek óta a legjobb jugoszláv 
nagyzenekar. cech taylor 336 



olli 
ahven lahti-kvartett, 
finnország 

011i Ahvenlahti zongora, Pekka Pöyry szaxofon, 
Heikki Virtanen bőgő  és Esko Rosnell dob. Az 
északiak, főleg a finnek és a svédek voltak mindig 
is a legjobb jazz-zenészek Európaban. 011i Ahven-
lahti kvartettje határozott, modern hangvétel ű , na-
gyon j.ó jazzt játszott. Szaxofonosa és dobosa egy 
másik zenekar tagjaként járt már a belgrádi fesz-
tiválon. Ahvenlahtit tavaly a legjobb finn jazz-ze-
nésznek választották meg, valószín űleg nem vélet-
lenül. 

barbara 
thompson's 
paraphernalia, 
anglia 

Hosszú hajú, szép sz őke nő, szaxofonozik (szoprá-
non és tenoron) és elektromos fuvolán játszik. Jó 
hangszerszólista, a fuvola még jól is áll neki, de 
én nő  kezébe nem adnék szaxofont, mert elcsú-
nyul, megvastagszik a nyaka t őle. De nemcsak 
azért. Inkább attrakció, mint zene. Dobosa, elek-
tromos gitárosa és orgonistája különféle rock-
együttesekb ől került ki. Barbara tö'bbnyire csak 
gyerekes futamokkal etűdözött és — arab népze-
ne? — kis és bővített szekundokat halmozott nyak-
ra-főre. A közönség nagyon oda volt érte. 

étienne 
verschueren-szextet t, 
belgium 

A belga szextettnek csupán öt tagját hallottuk, 

mivel Étienne Verschueren, az együttes vezet ője 

betegség miatt nem jöhetett el. Ez az együttes volt 

az egyedüli, amely a fesztivál els ő  estéjén swin-
gelni merészelt. Paul Bourdiaudhy jó trombonista. 

a 
zágrábi 
rtv 
nagyzenekara 

A zágrábi nagyzenekar Miljenko Prohaska vezeté-
sével jó programmal lepte meg a Križanke zsúfo-
lásig megtelt szabadtéri színpadának közönségét. 
Régi jó szokása ennek a zenekarnak, hogy el ősze-
retettel látja vendégül a világ élvonalába tartozó 
zenészeket. Art Farmer, Lucky Thompson, Martial 
Solal után most John Lewis, a húsz-egynéhány 
éves közös munka után nemrég felbomlott Modern 
Jazz Quartet zongoristája volt a zenekar vendége. 
John Lewisnak zágrábi a felesége, s a zágrábiak 
kihasználták itt-tartózkadását. S őt a ljubljanaiak ; 
is, mert a Ljubljanai RTV stúdiójában Boško Pet- 
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mir Džč žć  gitárossal, Mario Mavrin basszusgitáros-
sal és Salih Sadikovž ć  dobossal három számot si-
került fölvételezniük. Ott voltam, láttam a mestert 
munka közben. Az .esti hangversenyen John Lewis 
eléggé rutinosan játszott, megfontoltan, higgadtan, 
vagy inkább hidegen. A zágrábi nagyzenekar soha-
sem tetszett különösebben, de az idén sokkal jobb 
volt, mint azelđtt, amikor túl sokat nyűglődött a 
kitartott hangokkal, akkordokkal, anélkül, hogy 
meggyőző  lírai hangvételt ért volna el. 

basic 
train, 
hollandia 

Kitűnő  együttes, többek között hallottunk egy gyö-
nyörű  balladát, Koos Seržerse basszusgitáros szer-
zeményét. Rob Van de Broektól sok rock-zenész 
tanulhatna elektromos zongora- és synthesiser-ke-
zelést. Leo de Ruiter, a foghíjas, kopasz dobos lát-
ványosságával, szédületes technikájával lázba hoz-
ta a közönséget. 

eje 
thelin 
svéd 
trombonista 
kvartettje 

Eje Thelin alacsony, kerekfej ű, fölpeckelt kis fitos 
orrú, piros képű , tüskés ba з ;uszú, apró szemű  trom-
bonista. Biztos van benne lapp, eszkimó vagy vala-
mi másfajta északi-sarki vér. 

— Én  is  trombonista vagyok, illetve voltam — 
mondom neki sörözés közben a Križanke udvarán 

csak én nagyon rossz trombonista voltam, 
azért is hagytam abba. De van egy barátom Svéd-
országban, együtt tanultunk trombonozni, Domon-
kos Pistának hívják. Jó trombonista. 

— Hol játszik? — kérdezi és nagyot húz a sörös-
üvegbő l. 

— Nem játszik sehol. Fát vág. Meg költő . 
— Kár — mondja —, kár, ha valóban jó trombo-
nista volt. Egy hét múlva Stockholmban játszunk 
éppen, értesíthetnéd, hátha eljönne. 

— Ott lakik Stockholm közelében egy erd őben, 
meglehet, hogy elmenne. 

Ebben maradtunk. 

Eje Thelin csodákat müvel hangszerén. Ott a he-
lye J. J. Johnson és Albert Mangelsdorf f mellett. 
Ő  az, aki fölfedezte a trombon új hangzási lehet ő-
ségeit. Játéktechnikája szédületes, még a tizenha-

todok sem jelentenek neki nehézséget, kénye-ked-
ve szerint szaladgál le-föl hangszere húzókáján. 
Zangoristája és b őgőse, név szerint Harald Swen-
son és Bruno Raberg, még pelyhedző  á11ú suhan-
cok, de játékuk alapján megilleti őket a csodagye-
rek elnevezés. Az északiak mindig jó jazzt játszot-
tak. barbarn thornpson 338 



cecil 
taylor-kvintett, 
amerikai 
egyesült 
államok 

Cecil Taylor amerikai zongorista számlájára olyan 
megjegyzéseket lehetett hallani, hogy vadember, 
őrült, emberev ő , macskanyúzó, hogy •megeszi a 
zongorát és a hallgatóság idegeit. Ehhez csak any-
nyit tennék hozzá, helyesbítésként, hogy muzikális 
vadember. Nagyon is ismeri hangszerét, olyannyi-
ra, hogy még véletlenül sem üt le rajta két kin 
szonáns hangot. Kvintettjével (zongora, trombita, 
alt, tenor, dob) egy teljes órán át fokozta a disszo-
nаnciát, hogy utána a befejez ő  téma egyszerre 
megszólaló kisszekundja, bővített kvartja és nagy 
szeptimje konszonánsnak tűnt. Cecil Taylor szinte 
hadakozik a zongorával, tenyérrel, könyékkel üti, 
veri; tíz körömmel karmolja a billenty űket. 

magog, 
sváj с  

A $vci Magog együttes felállása klasszikus hard= 
bop szextett (trombita, trombon, tenorszaxofon, 
zongora, bőgő, dob). Hard-bopot játszanak free 
jazz-es beütésekkel. Ez az a vonal, amely Coltrane 
halálával közel tíz évvel ezel őtt félbeszakadt, ezt 
lehet, sőt — szerintem ezt kell továbbvinni. 
Andy Sc) іerrer kemény hangú, nagyon jó tennor-
szaxafonos, Klaus König kitűnő  zongorista. 

swing 
machine, 
franciaország 

A francia Swing Machine-t a tradicionális jazz 
képviselőjeként jelentették be, holott ez az együt-
tes csak modern swinget játszik. Az együttes öblös 
hangú tenorszaxafonosának, Gérard Badininak a 
játéka „Lockjaw" Davis és Ben Webster stílusának 
ötvözete, a zongorista Raymond Fol ízig-vérig 
swinger, a bőgős Michel Gaudrynak erős, elsöprő  
driveja van, s az együttes dobosa nem más, mint 
Sám Woodyard, Duke Ellington dobosa, aki né-
hány évvel ezelőtt Párizsban telepedett le. Ez az 
együttes még valóban játszik, a zenészek még él-
vezik a maguk és társaik játékát. Ez a hangulat 
pillanatok alatt magával ragadta a közönséget, a 
társalgöböl mind kijöttek a föllépésre váró, ott be-
szélgető  zenészek, körülállták a pódiumot és még 
John Lewis is verte a •combját a swing ritmusára. 

A ráadásban valóságos ѕwing-lavinát produkáltak. 

(Kifelé menet az egyik hosszú hajú, állandóan ciga-

rettázó, farmernadrágos fiú meglökte a karomat: 

„Mondd, te érted a savinget? Mert láttam, hogy na-

gyon élvezted." ,;Igen. Én ezen n őttem föl, a mo-

dern swingen és a hard-bogon, nekem ez a jazz." 

;,Hát, ezt én még csak tanulom. Nagyon szeretném 
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wolfgang engstfeld 
(jazztrack) 

sum woodyard 
(swing machine) 

he ~nrich hack 
(jazztrack) 



stanko-makowicz 
unit, 
lengyelország 

A lengyel Stanko—Makowicz Unit (Tomasz Stanko 
trombita, Adam Makowicz zongora és Czeslaw 
Bartkowski dob) a modern jazz élvonalába tartozik. 
Adam Makowicz jelenleg bizonyára a jazz leg-
technikásabb zongoristája, aki a boogie-tól a free 
jazzig kedve szerint minden stílust összekever. Já-
téka egyéni hangvételű , ötletdús, kifejezetten mu-
zikális. Szédületes dolgokat művelt a zongorán. 
Tomasz Stanko trombitajátéka szenzibilis, szinte a 
lelkét leheli bele kopott kis hangszerébe. Ezt az 
együttest nem lehet beskatulyázni. Ilyen még nem' 
hallottunk. Egyszóval: fantasztikus! 

art 
blakey & the jazz 
messengers, 
amerikai 
egyesült 
államok 

Art Blakey néhány éves szünet után ismét meg-
alakította világhírű  együttesét, az új Jazz Messen-
gerst, vagyis összeszedte a szerinte legjobb fiatal 
amerikai jazz-zenészeket, akik most egy évig ј  .t-
szanak majd vele, s azután útjukra bocsátj•a őket. 
Az ő  keze alól kerültek ki a mai jazz legrangosabb 
képviselő i: Freddie Hubbard, Donald Byrd, Johnny 
Grif fin, Cedar Walton, Keith Jarrett, Wayne Shor-
ter és még sokan mások. Az idei Jazz Messengers 
tagjai: Bill Hardman trombita, David Schmžtter te-
norszaxofon, Walter Davis J?. zongora és Chris 
Amburger bőgő. És aki egy kicsit is szereti a jazzt, 
tudja, hogy Art Blakey minden id ők egyik legjobb 
dobosa. Ritka jó hard1bopot hallottunk. Blakey 
felállította a közönséget (minden jegy elkelt, so-
kan tolongtak még a bejáratnál egy esetleges fenn-
maradt jegy reményében). S amikor Blakeyék le-
vonultak, leshetett úgy éjfél után egy óra, a közön-
ség még legalább fél órán át tombolt, a Jazz Mes-
sengerst kö.vetelve. 

Az idei Jazz Messengers, habár kitűnő  fiatal zené-
szekből áll, nem dicsekedhet olyan témaszerz őkkel, 
mint amilyen Bobby Timmons és Benny Golson 
volt. Többnyire az ő  témáikat játszották. 

a 
belgrádi 
rtv 
nagyzenekara 

A Belgrádi RTV nagyzenekara kezdte a fesztivál 
utolsó estjét. A néhány évvel ezel ő tt még swinge-
lő , de még hogy swingelő  nagyzenekar most rock-
szerúségeket játszatt, eléggé haloványan. Lerítt a 
zenekar tagjairól, hogy nem szeretik ezt a m ű-
fajt, csupán azért művelik, mert ez a divat, mert 
félnek, hogy produkciójuk különben nem tetszene 
a közönségnek. Csak Takács Karcsi — talán a leg-
jobb jugoszláv baritonszaxofonos — játszotta el 

elint huston 
(stan getz-kvartett) 
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Franja Jenč  balladáját saját stílusában. Azt mond- 
ják, a zenészek önzők, igazán jól akkor játszanak, 
amikor saját maguknak játszanak. A belgrádi RTV 
nagyzenekarának tagjai csak a közönségnek ját-
szottak. Csoda hát, hogy a nézőknek sem tetszett? 

rao 
kyao 
kvartettje, 
portugália 

Rao Kyao kvartettjének tagjai az els ő  portugál 
jazz-zenészek Jugoszláviá јban Rao Kyao szoprán-
ér tennorszaxofonon játszik, de egy kellemes, mér-
sékelt ritmusú szerzeményt valami afrikai haránt-
furulyán adott el ő . Azt mondja, mindjobban érdek-
li az afrikai zene. A j.ó zenészekb ől álló kvartett 
játéka teljesen egyéni, telis-teli portugál és afri-
kai népi elemekkel. 

jazztrack, 
nszk 

Nemcsak az utolsó nap, hanem az egész fesztivál 
egyik legjobb együttese. Tagjai: Wolfgang Engst-
feld szaxofon, Cristoph Spendel zongora, Sigi 
Busch 'bőgő  és Heinrich Hock dob. Valamennyien 
huszonévesek, stuttgartiak. Ezek a fiatal német ze-
nészek megtalálták azt az utat, amelyen a modern 
jazz, a rockos beütésekt ől mentes modern jazz to-
vábbfejlődhet. Lendületes, mindenfajta gátlások 
nélkül játszottak, s noha játékuk szinte csak rög-
tönzésen alapszik, mégis úgy érezték egymást, úgy 
olvasták egymás gondolatát, mint a régi id őkben 
a jó öreg New .Orleans-i dixilandesek. Ez a zene 
mindig tele van meglepetésekkel, mind a zenészek-
nek, mind a közönségnek. 

stan 
getz-kvartett, 
amerikai 
egyesült 
államok 

Stan Getznek az ötvenes években a modern tenor-
szaxofon-játék 'kialakításaban szerzett érdemei el-
vitathatatlanok, de nem tudott továbbfejl ődni, át-
lagos szaxofonos lett bel őle, akinek csak a neve 
maradt meg, és az a lehet ősége, hogy akár a leg-
jobb zenészeket is maga köré gy űjtse. Dobosa 
Ugyanaz volt, aki két évvel ezel őtt Belgrádban, név 
szerint Billy Hart, zongoristáját Joanne Brackeen-
nek hívják, a legjobb zo.ngoristan ő, akit valaha is 
hallottam, de mindenekel őtt Clint Hustont, az An-
gela Davis frizurás, szakállas fiatal b őgőst ke11 
megemlítenem, aki szédületes technikával, kifino-
mult muzikalitással jatszik hatalmas hangszerén, 
olykor gitározik is rajta, de még véletlenül sem fog 
egy hamis hangot sem. Jobb b őgőst nem hallottam 
nála. Pege,  ha  hallaná, megütné a guta! 

árulkodó 
jelek 

Ahogyan a dobos az ütőket tartja. Ha finoman hü-
velyk- és mutatóujja közé veszi és a tenyere pár-
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egész gyors vibráciáj.a is lehessen, és az ütés csuk- 
lóból történik, az együttes egészen biztosan jazzt 
játszik. Ha a dobos marokra fogja az üt őt, és tel-
jes karlendülettel püföli a dobokat, az együttes 
rock-ot játszik. A jazzt játszó együttes rendszerint 
bőgőt, a rockot játszó basszusgitárt használ. 

hol 
tart 
a 
jazz 
ma? 

Hard-bop, free jazz, afrikai hangzásokat magába 
foglaló játékstí1us (nem tudom, adtak-e már neki 
nevet), jazz-rock, :illetve rock-jazz. A hard~bop, 
már nem jelent újat, a free jazz sem kimondottan 
újkeletű  dolog, az afrikai elemekkel párosult já- 
ték rejteget még magában meglepetéseket, köztük 
bizonyára .kellemeseket is. A legújabb, a jazz-
rock, illetve a rock-jazz, a jazzes rock, rockos jazz. 
Néhány éve a vezet ő  amerikai jazz zenészek és 
együttesek, Miles Davis, Herbie Hancock, Chick 
Corea, a Mahawishnu; a Wather Report mind ilyen 
stílusban játszik. A fejl ődés, a változás hangadója 
mindig is Amerika, a jazz őshazája volt. A jazz 
amerikai zene, mondhatnánk úgy is, amerikai nép 
zene, elsősorban az amerikai négerek zenéje. A 
jazz-zenészek eddig sohasem tartoztak anyagiak 
szempontjából a felső  tízezer közé, sohasem voltak 
menő  csillagok, sohasem voltak a tömegek imá-
dott bálványai. Jazz-klubokban játszottak, átlagos 
fizetésért. Haláluk után nem hagytak mesés va-
gyonokat örököseikre: A modern jazz mindig egy 
szűkebb réteg zenéje volt, szűkelbé, mint az úgy-
nevezett komolyzene, sokkal sz űkebbé, mint a he-
lyesen értelmezett népzene, egy „kiváltságos" ré-
teg művészete volt, akiknek fülük volt hozzá. Min-
dig egy lé:péssel kora el đtt járt. A jazz sohasem 
volt divat. Most az. Ha egyáltalán jazz az, amit ma 
divatosan jazz-nek neveznek. A vezet ő  amerikai 
jazz-zenekarok kétezer wattos er ősítőikkel óriási 
őrjöngő  tömeg előtt hangversenyeznek, lemezeik 
milliós példányszámban kelnek el, és népszerusé-
gük amerikai viszonylatban is jó businessnek 
mondható. Ezt a leereszkedést (mert mi más lenne 
ez, ha nem megalkuvás, kommercializálódás) sa-
ját maguk azzal magyarázzák, hogy többé nem egy 
szűkebb körnek, hanem a széles néprétegeknek 
akarnak játszani. Népszerűek akarnak lenni, át is 
vették a népszerű  rock-csillagok viselkedésmódját, 
de tagadják, hogy eladták magukat, hogy behódol-
tak a divatnak. Mindezek után most már nyoma-
tékosan is feltehetjük a kérdést, hogy valóban jazzt 
játszanak-e? Az új ebben az esetben valóban fejl ő-
dést jelentett, vagy pedig visszafejl ődést? 

Milyen ez a rock-jazz, illetve jazz-rock? Нarmániá-
jában lehet diatónikus is, pentatón is és atonális 
is. Mind a három hangzásra egyaránt érvényes, 
hogy harmóniájában jóval szegényesebb, mint az 
eddigi jazz-irányzatok és -stílusok. Egyszer űbb? 
Lehet, de hangzásában monotón és szegényes. A 
jazz eddigi ritmusaihoz képest a rock ritmusa egy- 
értelmű  visszafejlődés. A swing lüktető  vibrálása, 
drive-os lebegése helyett oda-vissza rángatódzás, 
egyhelyben topogás. Mint egy kövekkel tömött gu-
milabda, hiába vágják földhöz, sehogyan sem tud 
elrugaszkodni, fölemelkedni. Madár szárnycsapá- 

sa helyett — medvetánc. l s ez már nem jazz, hiá-
ba is hívják divatosan annak, mert a lényegét ől 
fosztották meg. A rockos zenekarok szólistáinak 
improvizációs dallamvezetése többnyire jazzes, de 
a ritmusból hiányzik a lebegés érzetét kelt ő  drive-
os hajtás. Bach szigorúan polifónikus m űvei alá, 
anélkül, hogy a legkisebb változtatást is eszközöl-
nénk fugáinak, szekvenciáinak dallamában, oda-
játszunk egy drive-os húzású ritmust (elég egy b ő-
gő  és egy dob, vagy meg az sem szükséges: egy-
szerűen „jazzes" ritmusban játsszuk őket)es máris 
jazzt kapunk. (Lásd: Swingle Singers, Jir"i Lina 
Singers, Jacques. Loussier) Viszont: ha a legismer-
tebb jazz-témákat megfosztjuk alapvet ő  ritmusuk-
tól, már nem jazzt játszunk. A jazz els ősorban rit-
musában az. 

A rock és a (jazz fuzionálása csak a rocknak ked-
vez. Amennyit a jazz a rocknak adott, legalább 
ugyanannyit veszített saját értékéb ől, Valószínűleg 
ezzel magyarázható, hogy mind több és több ame-
rikai jazz-zenész telepszik át Európába. Vagy meg- 
szokik (eladja magát), vagy megszökik. Azel őtt 
egy-egy név a lemezborítón garancia volt, vásár-
láskor nem kellett meghallgatni a lemezt, ma. egy-
egy név semmit sem jelent. AjánIatos meghallgat-
ni, különben zsákbamacskát vesz az ember. igy 
csapott már 'be Miles Davis, Herbie Hctncock, 
Quincy Jones, Woody Herman. 

Vagyok lennének a jazz úttörői, divatos, népszerű  
újítói? Louis Armstrong, Duke Ellington, Count 
Bassie, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Art Bla-
key, Sonny Rollins a maradi? 

A jazz mintegy nyolc évtizedes létezése óta gyor-
sított ütemben végigjárta az eddigi művészetek fej-
lődésének több évszázados útját, mégse essünk ab-
ba a tévhitbe, hogy egy-két éves látszólagos stag-
nálás a jazz krízisét jelentené. A kiválasztás fe-
lelősségteljes feladatát bízzuk bölcsen most is az 
utókorra. 

bőgő  
vagy 
basszusgitár? 

Megjegyzem, nem szeretém az elektromos hang-
szereket, az elektromos zenét. Nem érzek vele szo-
ros kapcsolatot, éppúgy, mint az a zenész, aki ilyen 
hangszeren játszik: nem ő  formálja meg a hangot, 
ő  csak a hangszer megszólaltatásához szükséges 
impulzusokat adja meg. Tehát közvetve adja a 
hangot, és így a hallgató is csak közvetve tudja át-
venni. Irányítja hangszerét, de nem játszik rajta. 
Részben ő  is csak hallgatója marad saját. hangsze-
rének. Jó, az erősítővel ellátott akusztikus gitárt 
még elviselem, a villanyorgonát is, de az olyasmit 
már kevésbé, ha szaxofont, trombitát vagy más 
fúvós hangszert kapcsolnak áramra. Az elektro-
mos zenét kedvelő  tömegek szempontjából nézetem 
eleve kifogásolható, hiszen más-más néz őpontból 
indulunk ki. 342 
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renc és csányj erzsébet verseit 
közöljük. 

Iz stvaralativa najmladih Jugostovenskih Madarskih pi:aca ovom prilikom 
objavljujemo pesme Janoia Dežea, Ferenca Kalapatia i Bele Balinla, a novele 

od Eržebel Čanii i Ferenca Berefke. 
U prevodu objavljujemo pesme Vladimira F. Reinhofera, t e uvod u semiotiku, 

napis ivana Čolivi ča i Đorda Vukavffa i studiju Jurija M . Loimana, koj' si 

bavi mehani čkim dinamizmima sem'ot' čkfh s'stema. 

Ovaj naš braj  ii teмatski odreden, lake ci lake, da n apfai analiziraju sirogo 

određenu tematiku, i o:vefljavaju  ii  Iz raznih aspekata.  One  tb povezuje 
najveći broj napisa proizilazi iz toga, da  se  akire  svaki n apis kre če oki 

pojmovnih mogu čnosf' tuma čenja umefni čkog deta i u okviru toga fete  da 

opitu seм ioli čke slrukture i mehanizme umetni čkog dela, to jest da slvore i 

primenjuju adekvalne i  funkcionalne metode analize, preko kojih  hi  ogra- 

nf čeno beskrajno i na гazli č itiм  nivoima zna čajno umetnf čki deli  posfalo 

dijalekti čkl razvojivo, opislvo, obja3njivo i vrednovano, 

Eržebet Juhas u studiji  0  Kosfolanjiju, koja je  mate same deo jednog ve čeg 

rada, analizira Kostolanjijev roman  „Nenan' ‚ sa namenom da kompleksno ana- 

lizira proznl :vef nomana. Ofkriv3i  cam  jedinstvenosl auforskog gledanja na 

svet i  pnozneg na č ina izražavanja, ina  nam pruža ne  sari  filozofsko objat- 

njenje vizije svefa u romanu, nego je u isto vreme  U  stanju da nam saoptf' 

I  sutlinske karakferistike poeti čnost' Kostolanjlievog nomana. 
Analizi гaju ć i slrukturu vizije u 5frmafjevim novetama („Mirni vozovi u mraku" 

i „Bašfa Marionet"), kaja u obema novelama ispunjava dominantnu organ'- 
zaforsku ulogu, Kornelije Farago a fedne sfrane analizira paralelnosli a razlike 
izmedu dve novele, koje lzviru iz konkrelnog-pojedina čnog aform!jenja vizije, 

a  $ druge slrane u mogu čnosli je da naм  analiziraju č i 5'rmaijev vizfonarskf 

na č in viđenja  profi i detaljne informacije  0 5írmaijevoj proznoj poetici. 
Prfkazuju č '  tik ekspresfje u sinlefi čkom delu Mile Jožefa, u pesmi ,Oda" Fe- 
renc Beretka pokutava da otkrije važnije sadržin:ke semiili čke komponende 
mete zna č enja strukture pesme, koje su ujedno i nosioci poeti čnosti  U pesmi. 
Nevem knjigom 2aka Derlda, koja se bay' gramatelogiiom, Beata Torka nas 
upoznaje sa teoret:kim metodama i osnovnim stremijenj'ma takozvanog post- 
strukluralizma, francuskim feoretskim pokrelom, — i ukazavti na prakfi č ne 
aspekfe, na razlike , neistovetnost' i var'jacije ,  time povezanih i:fraž'va č kth 

tendencija u sfrukfuralnim islraživanifma semiofi čkoj praksi. Zatim, ocenivti 
osnovni Ieonetski stay Derida i izlažu ć i zna čaj njegovih osnovnih kafegoriia 
(kliu čn'h pojmovaj, pa povezavti ove, ad strane poslrukluralisfa slitno аг '- 
lentisanim portavlienim pflanjima I odgoverima, a tako đ e i nezullatima istra- 
živanja semioti čkih tkola na marks'sli čkaj osnovi, koi' spadaju izvan ovag 
pekrefa lake su u srodnoslf — pokuta ocenil' vrednosf Deridovog teoretskog 
vfdenia i ragu će penspektivnostl. 
Magdolna Danii u svojoj popratnoj beletcl p гikazuju č i alavna odreditla Lot- 
manovog i г lraživa čkog prograra semiolike  kolonc pite: Osnovno odredište 
njegovog pogleda fi dijalekfika, kofa pojave ne frefira izolovane iednu ici 
druge, nego  a теđисо 6пој  i uzajamnoj pofhranjujn ćoj korefaciii. Niegov cili 
fi  pronalaienje funkcionjsanja, ј  funkcfje vfada'ja sisfema, ofkrivanje onih 
zakonitosfi usfed kojth 6' reagfranje Ijudske svesli na isforijsku sjfuaciju 
mogio da posfane modelafor kuffure. U osnov п j Lofmanovog semfofi č kog 
modefa kullure  fi  svest, a pošto se svesf uvek vezuje za fezik, íiksira se a 
feziku, kulfura је  opisiva kao jedan višesfruki hijerarhjsfi čkt iezi č ki sisfem, 
kojj se  ra  krafu krajeva može shvafifi kao jedna fsforijski то 9 иса  varijanti 
modelirania svefa. 
iJanot Sfverf prikazuje  nana.  u Mađл rskol nedavno ibiaeiiinu kniiqu lioriji 
iikovne umetnosti. Kniiqa sadrži oglede petoro cenjenih 1'kovnih sirutniaka, 
1' aitidi sadrže probleme apisa tuma čenja i 'nlerpreracije umelni čkfh deta, 
a pažnja aulora ii usredena na likovna dela i vizuelnu umotnost. Citiramo 
misao isfraživa ča Lasloa Bike u Sive г ijevom tuma č eniu. Pofavom с =m ~ п fike 
Dinovi sfupa na szeri  davno poznafa č tnlenfca  di ii izme đu prjwafania 
i interpretacije umetni č koq dela neminovan j az.  Bekea zanjma, ka4o i в ferore- 
facija pos4aje ilemenaf dalten razviiania umelnj č koq deli. Analizi гaiu č ' ire-
ruin pravac razvoja ume4nosfi on zaklju čuje. da dolazi, do neo6i č ne kon- 
fradikcije: „Ne oosfoij nišfa drugo, samo umefni čko deli, jer se primaoc 
(inferprefafor, krilitar), fdenfifikuje sa umetnjkom, a inferepretacija ma samim 
delem." 
Upoznaiučf nas  ma knijqom Ervina Panofskoq: „Irtorfia slilova liudsk'h raz -  
mera", Marta Poljak pife: Ufvrđ ivanje srazmera uopš4e ne soada među za- 
hvafne zadafke. a naro č ifn ne u umefnosH. To ie jedno  ici  onih oodru č ia 
istratfvar'fa, ide fi  najteže osfvarjfi mefod analize. koji  ram oruža ok%ek- 
fivno sagfedavanje sfvarf. Panofskf pre svega ležj za jednim egzakfnim 
prisfupom, s uspehom, a jstovremeno njegove konstatacfje. koje se osfanjaju 
ra  natenafiku i geomefrjju, nemaiu uvek adekvafno esfefsko fuma č enje, 
lend' Rifle car upoznaje sa jednom kni'gom studfia iz elnosemielike. izdale 
o  Madarakat.  liledi iz ove kniige dokazuju izvanrednu prakfi čnu funkefe -  
nafnost etnografske semiotike.  Ina tie  tini posebno uzbudiiivom ovu kniigu 
leste to , da ptscl tere uzimaiu lz nafrazli č itiiih pedrotia etnograiske batline, 
take  da se have serloli čkam analfzom navika pasfirskog živola, nanadnirn 
epskim nsofivima narodnih pri ča, 'zreka, ltd., pored toga analiziraju i poje- 
dine svakadnevne p гafeče pajave. (na primer: Semloti čki igled a pozdrav- 
ljaniu). 
Maria Sa бo prikazuie kniiqu „Semiottka" id J. s. 5}'epanova a  kelii ardor 
pokutava da izložf iedan optll pogled na semiotiku, i ina kan lakva 
svojim upilnim karaklerom može da ra čuna na nate, 1nleresovanje. 
U pnegledu časoitsa Ferenc Mak prikazuje Januarske—februarski netoritki 
bro' časoplsa ..De1o". 
U svom muzlčkor eseiu Lade Dorman izvetlava a ooukama sedamnaesfoq 
medunarodnoq džez festivala a. Ljublianl, daiu č i i njegovu ocenu. Cifirimo 
iz zavrtneq dela niegavog napisa: Džez nfkada  rife  bio moda. Sada leste. 
Aki ie uopšfe džez,  iii Ito darns moderno nazivaiu džezom. Vode ć j 
ameri č kj džez orkesfri daju koncerfe sa dvehiljade vafj jakfm poja č afima, 
pied ogromnom pomamnom masons lfudj, njihove plo če ii prodaju a milfo- 
rima  primeraka. niihova popufarnosf  fi  č ak i u ameri čkjm srazmerama dobar 
biznis. Ovo sifažanje  (fir  fia  bi  to drugo б jfo. aki ne  nagodba. komer- 
ciiafizacjja)  int  objašnjavaiu time, Ito vile песе  da sviraju uskom kruqu 
liudi,  ra  širokim narodnim masama. Že1e da budu popularni. (...) Kakav 
fi  faj rok-džez,  fi  jest džez-rok? U svojoj harmoniji on mote  bili dijato- 
nafan, penfafonalan a i afonalan. Za sva trt zvu č enfa zajednf č ki važf da su  a 
svofoj Иагтоп ' јј  prtii č no sirimalntfj,  ici  dosadašnjih pravaca ј  s4fiova  a 
džezu. (...) Fuzionisanfe džeza i roka poaodufe same roku. Onoiika kofiko 
fi  džez dao rifle. fofiko  fi  izqubio,  ici  svoie vrednosfi. (...) U cvom oosfo- 
janiu  ici  osam deceniia, džez  fi  u ubrzanon rifmu prošao razvrfak umefnosfi 
kroz sfole ća, ipak nemoimo pavfi u zahludu i  nimofnio mkfi da  o'-Tzicino 
staaniranje  ici  aodinu-dve zna č i krizu džeza. Odgovoran zadafak odabfranja 
i ovoga pufa mudro prepustimo generacijama koje dofaze. 

  



bálint bélа  kalapéti ferenc 

amöboid 

hiába borítanád 
bogárhát tekintetével 
újra rést váj 

porrá szikkad a sárkorsó 
a forma 
rideggé mered holnapra 
de a sorok közt 
ott a nyugtalan 

leállni 

tudattérítő  
síp-fulánk 
fennakadt gondolattestek 

az értelem 
színjelekkel megbontott 
villanyrendőr-gomba mez őin 
kiismerhetetlen 
váltakozás  

kép 

elvesztettem elvesztetted 
utána megkereshetted 

szép 
ugye szép 

elvesztette elv esztettilk 
most minden nap kereshetjük 
ebéd előtt ebéd után 
mossál kezet verés utóm 

szép 
még mindig szép 

elv esztettek elvesztették 
soha többet nem keresték 
rózsabímbóba temették 
zsenge tökkel díszítették 

szép 
fekete kép 

egy 
befejezetlen 
versenymű  

játék 
játék 
mindenkinek játék 
és egy kicsi méz 
néz 
na most nézd 

mert 
ez is kacsa 
az is kacsa 
minden kacsa 
kicsi kacsa 
és 
nincs kész 

aranyhalad 
aranyhorga 
világít a napfoltokra 
körbeszedett mondatokra 
fekszik rá a holnapokra 



science 
fiction 

csak járja az Utat 
szíve rúgharap 
mint él ő  sárban 
jószág vagy ember 
fоgћіаѕ  fehér arca 
a holdra nevet 

beteljesйlt az idő  
nincs ttöb'bé hová 

visszhang 

beleordítottam egy kályhacs őbe 
visszakiabált rám a sötét 
karmos hallók szálltak ki belőle 
az ereimnet tépték szét 

hátunkra nehezül 

hátára neheziilt az álmos levegő  
késsel ivakargatja a tegnapi babat 
a tegnapi lábonbó,l mert a drótkefe 
meg a langyos víz inem vitte tie az odaszáradt 
ételnvaradékit 
az óra iás úgy ketyegett 
ment húsz évvel ezel őtt 
épp ugyanúgy 

vladimir  I. reinhofer 
	

dezső  j~noѕ  

veszély, 
mondom 

veszély, mondom, a túlszép virág az úton 
tapodj hát zavaata1anul szeméten 
ha nem boldogulsz a sekély kevélyen 
bűze ha fölcsap iivat öl csak 
mnndиen ami tövisesen szúró 
számomra cél ha tüske ha kóró 

legyünk 
igaziak 

begyürük mik nem vagyunk 
legyünk épek s igaziak 
legу  ink gazok salakból sarjadók 
Tegyünk nyüvek tárgytalan szégyenüknek 
fintorgások közt semmire — 
így juthatwnk messzire 

beugrom 

beugrom a sötétség szájába 
rajltam egyetlen sugár ne tengjen 
rajzó gondolatok közt vagyok aki vagyok 

kimerülnek 
elemeim 

kimerülnek elemeim 
sötét .és mély a kút 
vize mind zavarosabb 
már fe'irémlik iszapja 
arany lehet alatta 

lemerülök 

zúgó habba lemerülök 
viaskodom hasztalanul 
irgalmatlan örvényben 
űr vagyok a sokaságban 
rejtelem a rejtélyben 
kémlelem magam vizslatok 
aki vagyok és nem vagyok 
aki memülök aki rejtek 
csöndemmel is túlzajosan 
zavargón a. névteleneknek 
ár ellen úszom tempózom mélynek 
magam felé ahol a lényeg 
(ez persze téged is téged is érint) 
meg mindannyiunkat hogyha részint 
tőletek kérdem szavam szálkás 
hol itt ha rnincs megváltás 
(dudás kálmán fordítása) 



csányi 
erzsébet 

az 
ég 

bőrén 
'jabb 
reрeciések 

A csúcsok іа  szorul föl a 	Вdгty ,fogak közé, honnan fényes erd őzuhanás 
a mélység és ,lélegzetvétel a domborulat, hal inyaranta •egy régi, beteLjes јiilt 
v'ígt'at mzzít az .ég: a csúcstól vízig fuftó, romos Ilépcsőfokoka't. 
Ha elfordulзz, az arcodba tkap a folyó, éiömlti szemed a leér, tatám pontosak, 
tiszta csengésűek lennétek így együtt, ha itt maradhatnál, mereng ő  és napsütötte 
kőszobornak, fötnyújt оtt kaгral, ujjaid hegyén forrásvíz-sugarakkal. 
De •elmész, :te is úgy akarod, véresre súroltam hagyni mögötted a levegó1t, fel-
vívgva a fényt, megrezzentve a 'lenti szürlce párákat. 
Еles pengére, a vélebtenne bízva lépteid. 

Еs miért •esik napok áta szemedlben hideg függönylkéntt az esđ. Nyár van, 
mint mindig, mészárosok és kif őzdék böfögik gomolyokban húsos leheletüket 
és oly nagy a haгіnánia •testünk és átЂataink között, hagy szфern láthatod: 
nt іmden míly egyszer ű. Égre s vízre meg ilegjoN , ha nem sokalt tekingetsz. 

őrizd ttenyereidben a rráлгcakat. Az emelem a legerősebb érzelem. Csak még 
fényesebb és véglegesebb minden újraszülečés. 

Régem érintetlen, vastag hotáb,lák roskodtak fölém. Soha nem lesz oly meleg. 
Hószikrákból a lombok, karjaid. Fűszerszag ` és örökzöld; táguló szemedben 
kéken 7vcnagyítva. Csipkenapok. 
Meddig tant e 'tompán szakadó havazás? 
Ki-be ömlik a víz a meredten alvó köveken. Félelem véikй l: fönn a falon, 
csodásan négyszögű, magas farákás, .kemény körték. A testkőzetben aannyi 
szag, szilva és eukrosviz. Vбgytálan éber figyelem. 
De támgytalanmá ,lett a mоrzsálбdó kuikacos föld. 
Az ablakomon dnszes rács, otromba, magas szürke fallal szenі1bер. málladozó, 
cserepes tető . Bétonlyuk a kék ég. 
Harangzúgás és kutyaugatás a vérehnben. Meleg félí0lom. 

A fák egyetlen perspektivája a magasság. Nyarankénti kinyújtózás a 'könгnyű-
szárnyúak •zabdabta légb,en, és a megгиngató szél, amъely felborzolja a zsi-
bоngó, eget s napot tükröz ő  ragyogó 9,evel'éket: parányi szalbadság, csitlogó 
nosztalgia a fáik földhözragadt életében. Leplezetlen megdics őülés, amint át-
engedik zöld szövetükön a napot, fényt és árnyékot rajzolva saját testükre. 
Fönit, magasam fönt m тa tarak fürdenek, úsznak ¢éktélen. 
S ha kérgüikből kilépnének, akkor is fölfélé, csak fölfelé %indulnának a fák, 
bizarr koronáikkal mohón nyelve a táguló iramú térből. 
Hová, hová e fdldl nedvű  zűrzavarban, hidegrázta árnyékunkat báhnulva, az 
idő  tökéletes évgy űrűinek íztelen Jcalitkájáiba szorulva, hová ívódnak fođyé-
kony lélegzeteink? 
Talán folyávízre vágynak a fák is, végtelen lab(bamásokban úsztatva törzsü-
ket, képlékennyé vdkriának végre maguk is, mint a leveg ő  nnadaiiainak a 
Yelke, végs ő  fórmát nyerve a mozgás e forró-puha ömledéketben. 
Tekinteted árnyékaibóll •tudom csak összei~Ukni e formnákat, színváltoztató, őr-
ző  tágulásokat, arcod végtelen, hitllámzó dermedésemb ől, a zajló csöndb ől, meg-
lelt s meg nem -lelt otthonombál'. 

Amit magamhoz ölelni annyiszor kényszeгüitem, belédépitett, beléd rakosga-
tatt, belédszeretett világоcsкблmat, évek símogatásaít az arcodon, mint a etapot, 
a kék 'Yeveg őt, a iletloedbe engedted, a @élkedbeengedtél, Jövés-menéseink, (kín-
jaink és unalmaink, örömeink és izgdrnaљnk, szégyenkezéseir іk és reménytelen-
ségeink, fdlöttünk 4onгbosodó, egyre meszesedő  vízcsobogásreiniényenk, nap-
csobogásі emъényeink szépséges testedben, élet-test еdberi, .mellyel a paіltokat 
fürkészed remegve, s a vibráló végtelen-vizet. 
Tétova téteken át, sz4palyozó, fojtott szürke eső-őszökön, imтlbolygó nyarakon, 
hihetetlen .tavaszokon dt, fölserdiilő  nyárfák ideges borulásában egymás szemé-
vii, egymás szivév еl néztünk — elvált utainkгбl is a Ikibonnló kékbe, hogy 
hull rácsain dt 'bele a földbe. Megértünk a magányosságra, az eihullott leve-
lek ízének ennésztésére, nyártatian halódásra. 
S te vitted bandukolva, sintelen meredéssel fények és árnyékok ég ő  nyomá-
sát, köszönve csöndős örömmel minden elédbukkanó friss szagot, önkéntelen 
haгіnбmеlát, mert ajándék volt az, ráadás kérges hitetlensége&e, іеihatalmаѕойб  
vágytalanságodra, mert kiútbalanságba száradtak bele nedveid, befelé, ön-
magukba nyíló, magukba  halt  varágak. 
A napot iљtetterri volna a testedbe, lombosodna ki benned sugaramként újra az 
eleven vágy, фermékeny kerek remény, olvadna szét édes vére сlben a nyár, 
mint  mindenség-szem гedben valaha a könyörgés. 
Megrnérnvi az élhetđt, az örökkév оЈli5 p7)alamatot, 6, miinek •neked, ki mérhetet-
len érzések magasba pattanó fát .közt bаktattái, ég-ösztönökkel, szárnycsatto-
gással, m%ndörökre. 
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~ 


