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halottakat 
hívok

Halottak vérfeketében 
árnyékuk mint az ében 
bajszukról az éjszaka 
gyöngyharmata lepereg

Keresik a kezedet 
kivájják a szemedet 
Szemeik mint összevissza 
száguldozó kerekek

Ködökben jönnek-mennek 
vihart aratnak-vetnek 
hasonló himmi-hummi 
halálra lehetne unni

De tányérodról esznek 
lelkedbe belevesznek 
szíveddel kötekednek 
kátyúba belevetnek

Pincékből ki-kitörnek 
padláson lehevernek 
félholtra hogyha vernek 
teli velük a vermek

Délből míg este lesznek 
falak színébe vesznek 
eresz alatt repesnek 
torkodnak nekiesnek

Kutak amikből ittak 
tüzet okádnak szítnak 
repes a láng az égre 
világ gyúl tüzességre

Világ gyúl fehérségre 
világ támad az égre 
kongató nagyharangra 
megbolydult zivatarra

Ám jönnek mint sötétlő rémek 
zúgnak a fekete szélben 
szemüket meresztik állják 
hogy felettük az eget cibálják
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„az 
egyszeruség 
az 
igazság 
kapuja." 

g. c. Lichtenberg 

„a 
modern 
művészet 
már 
nem 
modern. 

salvador dali 

általános 
kérdések 

Fennállásának huszonkét éve alatt a ljubljanai Modern 
Grafikai Biennálé a világ legjelent ősebb grafikai ma-
nifesztációjává „verekedte" fel magát. Jelentősége 
nemcsak abban áll, hogy a jelenkori grafikát a leg-
magasabb szinten képes prezentálni, hanem abban is, 
hogy a világ hat kontinensének idén is majdnem 
hatvan országa képviseltette magát ezen a szemlén, 
tehát számbelileg is pillanatnyilag a legfigyelemre- 
méltóbb vállalkozásnak tekinthetjük a világon. 
Irásunkban a nemzetközi grafika jelenlegi állapotát. 
legfrissebb vállalkozásait kíséreljük meg bemutatni, 
lehetőségeinkhez mérten. Célunk megvalósításához az 
említett ljubljanai biennálé nemrégen lezajlott KIl. 
tárlata adta az indítóokot. A kés őbbiek során java-
részt az itt kiállított munkákra támaszkodva próbál-
kozunk meg minél nagyobb körültekintéssel képet raj-
zolni úgy az egyes domináns áramlatokról, irányzatok-
ról (ha mutatkoznak egyáltalán ilyenek), akárcsak a 
technikai-technológiai megvalósulásokról, kísérletezé-
sekről, nem feledkezve meg természetesen a m űvészi-
esztétikai követelmények más vonatkozásairól, válto-
zatairól sem. Törekedni fogunk arra is, hogy — ameny-
nyire ismereteink engedik — megkíséreljük rövid váz-
latát adni az utóbbi évek grafikai fejl ődésének, ame-
lyet a ljubljanai tárlat fennállásának elmúlt évei alatt 
híven tükrözött. 

A grafikai biennálék nagy számban megszaporodtak 
Európa szerte. Egyfel ől feltehet ően azzal :a szándékkal, 
hogy a közönségnek minél teljesebb betekintést nyújt-
sanak a kortárs grafika legújabb vívmányairól, akár 
„szakmai", akár pedig művészi-esztétikai szempontból 
értelmezzük is .azokat. Másfel ől pedig, hogy lehet őséget 
adjon arra, hogy a kortárs grafikusok ilyképpen meg-
ismerkedhessenek egymás munkáival, aminek acélja 
meggyorsítani a grafika fejl ődésívének egyöntetűbb 
felfelé irányulását — noha a tények alapján már így 
is az egyik legfejlettebb és leggyorsabban fejl ődő  kép-
zőművészeti ágnak kell tekintenünk. Hogy minek kö-
szönhető  az ilyen nagyfokú érdeklődés az egyes (szer-
vező) országok részéről éppen a grafikai biennálék 
iránt (hiszen Ljubljanán kíviil Krakkóban, Rijekán, 
Norvégiában, Bécsben, az NSzK-bon, Angliában stb. 
szintén rendeznek biennálékat), talán azzal is magya-
rázhatnánk, hogy a munkák, alkotások viszonylag 
könnyen elszállíthatók és megszerzésük, tárolásuk, gon-
dozásuk sem okoz különösebb fe'jtörést. Az a tény is 
nagyon hozzájámul a grafika iránti érdekl ődés fokoггó-
dasáhóz, hogy a sokszorosíthatóságnak köszönve .az 
egyes lapok a közönség számára olcsóbban is meg-
szerezheto"k, ami miatt nyugodtan állíthatjuk, a grafika 
mindenképpen kiérdemelte azokat a díesér ő  jelzőket, 
amelyek az egyik legszociálnsabb képz őművészeti mű-
fajnak minősí,tették világszerte — nem gondolunk itt 
természetesen :az originálgrafikára (rajz, monotypia), 
mely csupán egyetlen példányszámban készül. Elter-
jedésükhöz valószínűleg az is igencsak hozzájárult, 
hogy a háború után széles körben teret hódított a 
szitanyomás, amely lehetővé tette, hogy művészeink 
szakmai hozzáértés nélkül is készíthessenek alkotáso-
kat, nyomdászok segítségének igénybevételével. 

A huszadik századig az elmélet kizárólag csak a szob-
rászatot és a festészetet .ismerte el külön m űvészeti 
ágként és a „szépművészetek tгkјd.ј  bon", ahogy Nyu-
gaton emlegették a XVII . századtól kezdve, vagy a 
„három legnemesebb művészet" kpzőtt , ahogy a XVIII. 
századi Oroszországban nevezték őket , a festészet és a 
szobrászat mellett az építészet szerepelt, a rajzot pedig 
egyszerűen minden „ábrázoló" művészet alapjának, il-
letve a festészet válfajának tartották . Később azonban 
a rajzban ónálló művészeti értéket kezdtek látni, azok 
a vonások pedig , amelyek a rajzot a metszettel roko-
nítják, végül is lehetővé tették , hogy a világ fekete-
fehér és egyáltalában monokróm síkbeli ábrázolását, 
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szénrajzot , a tollrajzot , a pasztellarjzot , valamint a fa-, 
a fém -, a linóleum-metszeteket stb.) a képz őművésze-
tek külön ágának ismerjék el, amelyet grafikának ne-
veznek" (iVI. Sz. Kagan). A m űvészet morfológiája című  
könyvében Kagan arra is rávilágít, hogy a határok a 
grafika, festészet és szobrászat között meglehetősen 
viszonylaposok, mivel ezeket a képz őművészeteket kU- 
lönböző  átmeneti és határterületekre es ő  formák kap-
csolják össze. Ő  is megkülönbözteti a síkra közvetlenül 
felvitt és ezért egyedi jelleg űnek vett ábrázolást és a 
síkra fémmel, fával, k ővel ;  üveggel és egyéb „segéd-
eszközzel" felvitt ábrázolást, melynek következménye-
ként a művészi értékkel bíró lenyomatok száma egyen-
értékűen megsdkszarozódik. Mint mondja, „itt az alkotó 
tevékenység technológiai sajátossága a létrejött „ter-
mék" művészeti sajátszerűségévé válik, mind ábrá-
zoló -kifejező  nyelvét illetően, mind pedig a társada-
lom művészeti kultúrájában való funkcionálását ille-
tően." A könyv- és folyóirat-grafika ezen az úton még 
egy nagy lépés el őre, hiszen a lenyomatokat itt már 
nem a míívész készíti, mint azt a hagyományosan ér-
telmezett grafikánál (általában vett lenyomatok, lito-
gráfiák). A könyv- és folyóirat-grafikánál a nyomdai-
lag készített salcszorosítás néhány ezer példányt s nap-
világra hozhat, ezt a jelenséget azonban már más 
művészeti, társadalmi összetev ők struktúráiként kellene 
tárgyalnunk. 
Szögezzük le tehát bevezet őnk végén, hogy az úgyne-
vezett „tradicionális" képz őművészeti ágazatok közül 
a grafika, ezen belül is a sokszorsított grafika, új le-
hetőségeket tartogat a vizuális kultúra számára, fon-
tos szerepet játszik annak fejlesztésében és a m űvészet 
demokratizálásában. Ez utóbbit, tehát azt acélt, amely 
a legújabb avantgard művészi törekvéseket olyannyira 
jellemzi, .a sokszorosított grafika tudta leginkább meg-
valósítani, mégpedig azzal, hogy az egyes m űalkotáso-
kat nem reprodukált formában, hanem eredeti alakban 
(mivel minden egyes megsokszorosított lap külön-külön 
is eredetinek számít) minél olcsóbban, minél több em-
berhez, minél kevesebb „áttétellel" sikerült eljuttatnia. 
A művészet szocializálásának folyamatában a grafika 
jelentősen előrehaladt, népszerűségének növelésében 
pedig kétségkívül nagy szerepe volt és van a min őségi 
sokszorosításnak is. 

a 
párizsi 
iskolából 
a 
grafika 
újjászületéséig 

„Az idei Biennale —írja 1959-ben a III, ljubljanai 
grafikan biennáléról B. Szabó György, 'kőzáp-európai 
jelentőségű  grafikusmíívészünk és az akkori id ők emi-
nens képzőművészeti kritikusa — egyik külön érdekes-
sége az absztrakt művészi koncepció erőteljesebb elő-
retörése a grafikában , és ezzel egyidejűleg az absztrakt 
grafika differenciálódási folyamatának szimultán és 
tanulságos áttekinthet ősége . A Párizsi Iskola állandóan, 
makacsul , következetesen és merészen vallott avant-
gardizmusa most is teljes egészében érvényesült, de 
már nem olyan kizárólagossággal , nem annyira preg-
nánsan mint két évvel ezel őtt. Bizonyára tisztulási fo-
lyamat játszódott le itt is : a konstruktív absztrakció 
híveinél bizonyos fáradtságot vélünk észrevenni, a 
geometrizáló térszervezés lehet őségei is korlátoltak, a 
kitörési kísérlet itt egyre határozottabb." 

A ljubljanai tárlat mindjárt kezdett ől fogva (1955) 
arra törekedett, hogy amennyire csak lehetséges, az 
egész világot igyekezzen befogni „látószögébe", azon-
kívül, minden tárgyi-technikai megkötöttség nélkül, 
„az alkottói szabadság érvényre juttatásával" állíthas-
sanak ki az egyes művészek. Kezdetben — vagy pon- 

tosabban: az első  három biennálén — a meghirdetett 
„szabadság" ellenére sem bontakozhatott ki a grafi-
kának minden lehetősége, sem technológiai, sem esz-
tétikai szempontból, mivel a nemzetközi grafikában 
az akkori tendenciák más irányvonalat mutattak, így 
technikai szempontból például a szines litográfia és a 
konbinált technika uralma volt észlelhet ő . Ezek a tö-
rekvések azonban inkább tükrözték az alkotói tehe-
tetlenséget, zsákutcákat mintsem új lehet őségek felé 
mutatták volna az utat. Persze el őrejelzések azért ek-
kor is akadtak: „Pierre soulages nagydíjjal kitüntetett, 
akvatintával kombinált színes rézkarca egy kissé már 
egy új korszak előszelét hirdeti : zöldessárgák , bornál' 
és feketék patinázzák az egyensúlyban tartott kom-
pozíciót , amely a geometrizálás és stilizálás merevsége 
és zártsága nélkül szabadabb , kötetlenebb asszociációk 
lehetőségeit mutatja meg a grafikában" (B. Szabó 
György). 

Az 1961-es IV. biennálé már egyértelm űbben indul el a 
megújulás útján. Ezt a tárlatot a fiatalok feltörése és 
az arra irányuló törekvések jellemzik, hogy a fekete- 
fehér grafika visszanyerje évszázados jogait. Azzal az 
állítással természetesen, hogy az alkotók a fekete-fe-
hérre tértek vissza, még nem mondtunk sokat, ha nem 
fűzzük hozzá: mindezt a modern technológiai eljárá-
sok széles skálájának érvényesítésével érték el. 

Egy ilyen nagyszabású tárlatot, mint amilyen a ljub-
ljanai, nehéz még elképzelni is az eklektikusság ve-
szélyei nélkül. De vajon minden esetben káros-e ez, 
hiszen ahány művész, annyiféle irányultság, ahány nem-
zet, legtöbbször annyiféle nemzeti sajátosság. A nem-
zetközi grafikának a hatvanas évekre els ő  időszakát 
a különböző  „hagyományos" és avantgarde linden-
ciak antagonizmusa, keveredése illetve békés együtt-
élése jellemzi. Az op-art ezekben az években éri el 
végkifejletét és nagyrészt ebben a terminusban indul 
világhódító útjára és bontakozik ki a maga teljességé-
ben az Amerikából származó pop-art, majd közeled-
vén a hetvenes évek felé az „izmusok" tömege lát nap-
világot. Ezek nagyrészt szintén nyugaton születnek. Ide 
sorolhatjuk mindenekelőtt a minimal-artot, land artot, 
process artot, konceptual artot, az ezekkel lényegileg 
ellentétes hipernaturalizmust stb. Ezek nem voltak ki-
zárólag grafikai „műfajak", de hatásuk a grafikára 
szemmel láthatóan nagy volt. Az op-artnak a hatvanas 
évekre eső  fejlődési végszakaszáról tulajdonképpen mi 
is elmondhatjuk ugyanazt, amivel Vasarely jellemezte 
művészetét: eszerint az op-art nem grafika és nem 
táblaképtermel ő , célja a „színes város" megteremtése, 
tehát nagyon is gyakorlatias jellege van. > гdekes el-
mondani azt is, hogy a különben nagy hatású op-art, 
az észak-amerikai pop-artra és az azt követ ő  „fiata-
labb irányzatokra" nem, vagy csak alig észlelhet ően 
hatott. Ez valószínííleg annak tudható be, a lázongó 
beállítottságú fiatalabb generáció nem mutatott kell ő  
fogékonyságot. az  op-art formai, optikai túlérzékeny-
ségére. 

Eljutottunk így, lassan a hetvenes évekhez. Beke 
László a X. jubiláris ljubljanai grafikai biennáléról 
Igy ír: ez a tárlat ,;a nagy invenciók aprópénze vál-
tásának , végső  kifinomultságának és dekadenssé vá-
lásának elk~erűlhetetlen fázisát jelzi — ez az általános 
helyzet 1973-ban a nemzetközi grafikában". (Ugyan đ  
arról is beszámol, hogy általánossá vált a szitanyomat, 
ami kezdetben két irányban hatott, mint mondja, a 
geometrikus irányzatok számára lehet ővé tette a bo-
rotvaéles tiszta fogalmazást, az újfiguráció számára 
pedig a felraszterezett vagy anélküli fotók alkalma-
zására nyújtott korlátlan lehet őséget. „A szitanyomat 
gyakorlatilag mindenre képessé vált amit a korábbi 
sokszorosító technikák »tudtak«." 

Mind jobban közeledve írásunk tárgyához, a XII. tár-
lathoz, elmondhatjuk még, a két évvel ezel őtti bien-
nálé újfent a grafikai felvirágzását volt hivatva meg-
hirdetni. Tolnai Ottó err ől a kiállításról így ír: „A 
háború utáni művészetek pokoli gyorsasággal aktuali- 418 



záltak minden Iehetséges avantgarde hagyományt és 
ügy tűnt, ugyanilyen pokoli gyorsasággal ürítik is ki, 
teszik semmiié őket. Am most, Ljubljanában egy-
értelműen bebizonyosított , bogy — legalábbis a 
grafikában — nem így van. A modern grafika rövid 
idđ  alatt tamponként szippantotta fel, nivellálta Dü-
rert és Picassót , Leonardót éѕ  Max Ernstet , Chiricót és 
Esohert, Kleet és Vasarelyt , hogy a pop és op arton, 
a fotorealizmuson és a konceptualizmuson keresztül a 
hetvenes években eljusson önmagához és új autonóm 
művészetlyént teljesedjen ki. Az absztrakt és mime-
tikus-figurális kutatások , kalandok végre egybeolvad-
tak. Csak most látni , mennyire lényegtelen volt az el-
múlt 20-30 év abszrakt — nem-absztrakt vitája, hi-
szen ez az absztrakt világ figurális , tárgyi is , és for-
dítva." 

A degutóbbi két-három biennálénak az is karakterisz-
tikuma volt, hogy nem egy-egy izmus állt a tárlatok 
„középpontjában", mint ahogyan a hatvanas évek 
biennáléit jellemezhetnénk. Ez részben a szervez ők 
koncepció-módosításának is betudható, de az is lehet, 
a jelenkori nemzetközi grafika levetk бzte ,.feltűnési 
viszketegségét", és eléggé mértékletesen tudta magá-
ban egyesíteni a hagyományost a kisérletez ővel. Az 
előző  biennálék egyik olyan lényeges törekvése, hogy 
a művek tükrözzék országuk, népük nemzeti sajátossá-
gait, úgyszintén kiveszđfélben van és alig-alig kimu-
tatható. Ez nem azt akarja jelenteni, hogy a társadal-
mi hovatartozás, az alkotói-politikai-magatartásbeli 
elhivat'' ttság kiveszett újabbkori „mode rn" grafikánk-
ból, korántsem, ám ezekrđl majd a későbbi fejezetek 
során szólunk részletesebben. 

a 
sokszorosított 
grafika 
újabb 
lehetőségei 

Nem is olyan régen a sokszorositot; grafikának még 
csak alig néhány, hagyományos módozatát gyakorolták 
művészeink, úgyrnđnt a fametszet, linó-metszet, k ő-
nyomat vagy más néven litográfia, rézmetszet, rézkarc 
stb. Ezekhez csatlakozott századunk során a szeri-
gráfia (szitanyomat). Az utóbbi években és napjaink- 
ban pedig olyan technológiákkal gazdagodott a sokszo-
rositott grafika fogalma mint az ofszet, doinbornyo-
mat, az ipari magas- és mélynyo гsіó eljárások, fo-
togram, fotografika, mindenféle kevert, koláz7_cal kom-
bináit technikák, még a s űrített levegővel leszivott 
műanyagrelief is ide csatkozott. 

Ezeknek az eljárásoknak széles kör ű  alkalmazása sok-
ban hozzájárult azon újabb, a grafikával szemben tá-
masztott igényeknek, követelményeknek az elterje-
déséhez, melyek a „legyen mindenki snѕ  гa hozzá-
férhetđ" elvvel zásžlajukon jelentkeztek, Mauer Dóra 
írja egyhelyütt: „Régen elmúlt az ideje annak, hogy 
a grafik4t valamiféle ezotéгikus művészeti tudomány-
nak tekintetté , kamaraműfajnak . Az utóbbi 15 évben 
az egész világon megváltozott a nyomtatott grafikával 
szembeni igény . Azt várják tőle, hogy nagy mennyi-
ségben készüljön és úgy funkcionáljon , mint az újság 
vagy a könyv : gondolatokat, speciálisan vizuális gon-
dolatokat terjesszen . A nyomtatott grafika sajátos-
sága, hogy 10 000 péhnányban is eredeti mű  marad, nem 
válih reprodukcióvá.)" 

a XVII. századtól virágzik az ükiyoye (a „múló világ 
képe") mint népies festmény és mint fametszet. Eu-
rópa a keleti fametszetek közül els őnek ezt ismerte 
meg, ezért gondolnak az európaiak japán fametszetre, 
ha a keleti fametszetr ől van szó. Azért tartottuk szük-
ségesnek mindezt elmondani, mert feltehet ően ez volt 
az első  sokszorosító sablon-tipus, hogy aztán hatására 
vagy esetleg más ösztönz ő  erđk sugallatára a különféle 
technikai eljárások sokasága bontakozhasson ki. Eze-
ket természetesen nincs szándékunkban itt külön-kü-
lön ismertetni, sem történeti sem pedig technológiai 
szempontból, ugyanis az érdeklődők részletes betekin-
tést nyerhetnek A képzőművészet iskolája című  két-
kötetes kiadványból, melyet a budapesti Képz őművé-
szeti Alap Kiadóvállalata jelentetett meg nemrégiben. 
Mi csupán két újabb sokszorosító eljárasról szeretnénk 
szót ejteni, úgymint a szita- és ofszet-nyomás, mivel 
az előbbi napjaink legnépszerűbb és legelterjedtebb, 
az utóbbi pedig, a látottak alapján állíthatjuk, .a leg-
perspektivikusabb eljárása a modern grafikának. A 
továbbiak során nagyrészt mi is a fenti kiadványra 
fogunk támaszkodni, annak is legfđképpen azon fe-
jezetére, melyet Kocsis Imre grafikusművész írt, Űj 
eljárások a grafikában cím alatt. 

A szitanyomás vagy más néven szerig гáfia manapság 
a legtöbbet alkalmazott nyomótechnika. A mai érte-
lemben vett nyomtatási mód és a hozzá való speciális 
anyagok századunk els ő  felében jelentek meg. Kezdet-
ben kizárólag textilnyomásra használták. Grafikai la-
pokat először amerikai művészek készítettek, Guy 
Maccoy grafikus az első  aki eredeti szitanyomat soro-
zattal lép közönség elé (1938). A háború nagyban hoz-
zásegített a szita elterjedéséhez. Mivel könnyen hor-
dozható és kezeihet đ , a gyakorlatban mindenfelé al= 
kalmazást nyert. A hatvanas, hetvenes évek folyamán 
az egész világot meghódította. „A szitanyomás alapja 
egy fa- vagy fém -keretre kifeszítetett szitaszövet, amin 
a nyomtatásra szánt képet a szövet bizonyos részeinek 
kifedésével hozzuk létre." A szitán a nyomóforma el-
készítésének számos lehet ősége ismeretes, kezdve a kü-
lönféle kézi sablonkészítési módoktól egészen a leg-
újabb fotókémiai eljárásokig. Ezen utóbibak szinte 
korlátlan lehetőséget biztosítanak bármilyen m űvészi 
koncepció kibontakoztatásához. 

Az ofszetnyomás, amelyet a biennálén iőleg a „kísér-
letező" művészek (Pierzgalski Ireneusz is) alkalmaztak, 
a litográfiából fejlődött ki. A litográfiánál alkalmazott 
kđ  méreteinél és körülményes beszerezhet őségénél fog-
vást, korlátozott állított a művészek elé, ezért állandó 
próbálkozósak történtek annak irányában, hogy a kö-
vet valamilyen más, könnyebb anyaggal helyettesítsék. 
Igy rájöttek, hogy a fémlemezek különböz ő  megmun-
kálások után felvehetik azokat a tulajdonságokat, 
amelyékkel a kđ  rendelkezik. Ezzel párhuzamosan a 
nyomóprések is rohamos fejlődésnek indultak. A kézi-
sajtó kialakulása után kezdték iparilag is alkalmazni 
a litográfiát. A fitogгбfia alkalmazásának az idđk so-
rán nagy .lendületet adott a cinkográfia feltalálása, 
amely később a fotólitográfia és az ofszetnyomás alap-
jául is szolgált. Az ofszet lényege, hogy a közbeilotatott 
vékony gumihengerről kerül a papírra a nyomás, így 
a festékátvitel . szinte teljesen tökéletes és állandó. 
Hátхбnya, hogy az eredeti alkotást nehezen lehet a 
reprodukciótól megkülönböztetni. Az újabb techno-
lógiák végtelen soráról beszélhetnénk itt még, többek 
között a heliogravürr đl — ami nem más, mint kézi 
festékezésre és kézi nyomtatásra szánt fotómechanikai 
mélynyomó eljárás —, vagy más vegyes technikáról; 
tájékoztatássui azonban úgy véljük, ennyi is elég, an-
nál is inkább, mivel „a formateremtés és a hallatlan 
ütemben fejlđdđ  techniaa nem önmagáért van. Le-
hetőséget ad csupán , hiszen nem több és nem keve-
sebb : a mű  nyelvi struktúrája , amelyet lehet alaposan 
kihasználni, lehet újjáformálni , de képtelenség egye-
düli céllá tenni, kđzlendđvé emelni , mondanivalóvá 
ügyeskedni" (Horváth György). Alkalmasint tagadha-
tatian, a technológiai eljárások gomba módra való e1- 
szaporodása könnyített rajta; de ugyanakkor meg is 

A fametszet a kínai- japán kultúrával egyid ős gra-
fikai eljárás és a selyemfest őiparból fejlődött kii. A 
kínai fametszet a XVI—XVII. században élte arany-
korát, ekkor már mint önálló kép létezett. Japánba is 
Kroából keriilt, rés a jelek arra mutatnak, Európába is 
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nehezítette a művészek munkáját, hiszen lehetetlenség 
mindennemű  eljárás ismeretét birtokolni. Ez oda veze-
tett, hogy mint egykoron a nagy mesterel ődök, például 
Dürer, aki toll és tusrajzot készített és azt adta a 
fametszőknek kifaragásra, a mai kései utódok is se-
gítségre szorulnak, így nyomdászokkal készíttetik el 
sokszorosításaikat. Manapság tehát korlátlan lehet őség 
van a formai elemek kibontakoztatására, ezek azonban, 
mint azt már_ előttünk annyiszor elmondták, a tartalmi 
elemekkel való dialektikus együtthatás nélkül m űvészi 
horderő  híján maradnak. 

eszközök 
és 
stílusok 

Az idei ljubljanai tárlatnak fontos jellemz ője volt a 
stílusok sokasága, párhuzamos együttélése és a szita-
nyomat dominációja, noha így sem panaszkodhatunk 
az eszköztár egyoldalúságára, hiszen szerepelt a kiállí-
tott munkák között a fametszett ől egészen a relief-
nyomásig midenféle technikával-technológiával készült 
mű . Egyértelmű  eklekticizmusról azonban, akár .a stí-
lusokat akár az eszközöket vesszük is figyelembe, még-
sem beszélhetünk, ámbár fellelhet ők bizonyos kompro-
misszumok, azonban a „mai grafikusok nem a korízlés 
konzervatív rétegeivel , nem a nosztalgiák$al, nem az 
esztétikai prekoncepció skatulyáival kötnek kompro-
misszumot . Hanem eszközöket keresnek — s tekdnts űnk 
el attól , hogy ezt néha illetlen mohósággal teszik —
a különböző  stílusok és egyéniségek házatáján, a ma-
gok tisztább , egyértelműbb beszéde érdekében , gondo-
lataik kifejezésénelq mondanivalójuk érdekében" (Hor-
váth György). 

A ljubljanai biennálé elnevezése egyértelműen modern  
grafikai kiállítást előleges a „néző" számára, ami miatt 
bizonyos értelemben csalódás éri azokat, akik kell ő  
fenntartás nélkül elfogadják e megnevezést. Még ha 
egyet is értünk  W.  Hoffmannak azzal a megállapítá-
sával, hogy a „modern" (művészet) kifejezés nem any-
nyira meghatározott formakört jelöl, mint inkább klí-
mát, azokat a társadalmi föltételeket, melyék között 
korunk művészete létezik és aat 'is föltételezzük, hogy 
az idei biennálé hű  tükörképe a nemzetközi grafika 
jelenlegi állapotának, a tárlatot akkor is eléggé ha-
gyományosnak kell tekintenünk. Nemcsak azért, mert 
a kibontakozóban 4ev ő  újabb művészeti irányzatok 
nem voltak jelen, hanem azént is mert általában véve 
háttérbe szorult a kísérletezések bemutatása. Szinte 
a két kezünkön megszámlálhatnánk azokat a m űvé-
szeket, akiknek munkái egyértelműen experinxentu-
niok lettek volna. Kísérletezésre való hajlandóságot 
számottevően osupán Japán és Lengyelország művé-
szei mutattak. 

A tárlat ilyformán beigazolja Salvador Dali mottóul 
választott mondattöredékét, melyben art állítja, a mo-
dern művészet már nem is annyira modern, legalábbis 
nem kísérletező: Ennek eФlenére egy szóval sem akar-
juk mondani, hogy baj lett volna a színvonallal, ko-
rántsem, nagyon is erős grafikai mezőnyben volt al-
kalmunk gyöngyörködni. 

A kiállított munkák országok szerint voltak felsora-
koztatva-. A könnyebb áttekinthet őség kedvéért — és 
nem másért — mi is így próbáljuk majd őket bemu-
tatni: Előzetesként azonban szóljunk néhány szót az 
előző, XI, biennálé díjazottairól (Akira Matsumoto, 
Andrej Jemec és Ron B. Kita_j), .akiknek a gyakorlat-
hoz híven ez alkalommal is külön-külön pavilonban 
rendeztek reprezentatív tárlatot. 

Az 1975-ben nagydíjat nyert A. Matsumotot lehetetleni 
kifelejteni, ha a mai japán grafikáról akarunk be- 
szélni. Ezt a kiemelkedő  helyet kezdetben fametszetei- 

vel vívta ki magának. A GRAND RIX-t azonban 
újabb munkáiért, szitanyomású tájrészleteiért kapta. 
Itt is ezekből láthattunk néhányat. Matsumoto lefény-
képezi a mindennapos látványt, majd a fototypia fo-
lyamatát alkalmazva felnagyítja, hogy a további na-
gyítás során azt kéttéváhaszthassa (egyik fele halvány, 
a másik sötétebb), majd szi'tanyomással papírra vetíti 
az immár raszteros képet. A müvész bebizonyítja szá-
mukra, a fotó segítségével (és nem manuális mód-
szerrel), tehát segédeszközzel kiválasztott és elkészí-
tett alapképbe is bele lehet vinni a művészi szubjek-
tumot, különböző  megmunkálási folyamatok során. 

Anrej Jemec is szitanyomatokat állít el ő . Ő  a mű-
alkotások (festmény, grafikai lap) olyan alapvet ő  ele-
meivel kísérletezik, mint a színek, foltok és vonalak. 
Paul Klee szerint ez a három szorosan összefügg ő  elem 
Igy jellemezhető : a vonal méret, a tónus súly, a szín 
pedig minőség. Jemec kísérleteinek az alapja az iménti 
három tényező  legösszetettebbje, a szín, amelynek se 
mérete se súlya nincs, viszont mindezt, patenciálisan 
magában hordozza. A művész a színt foltokban, egy-
szersmг  nd tónusukban (halványtól a legsötétebb vál-
tozatig, vagyis a wilágosabb energiában gazdagtól, a 
súlyosabb sötétig) helyezi egymás mellé a papíron, 
tehát súly ad nekik. Ezeknek a foltoknak viszont 1e-
mérhztő  kerületük van, így a harmadik іtulаjdоnѕбgоt, 
a méretet is magukon hordozzák. 

A harmadik díjazott művész, Ron B. Kitaj is főleg a 
szerigráfiát alkalmazza munkái elkészítéséhez, ame-
lyeken különböző  képeslapok, újságszöveg-törelékek, 
rajzok, régi megsárgult fényképek vannak egymás 
mellé kombinálva. Ezek a művek alkotójuk nagy tech-
nikai felkészültségéről tanúskodnak és különös, nyo-
masztó hangulatot, azonkívül lágy líraiságot is árasz-
tanak magukból. 

A XII. ljubljanai grafikai biennálén Japán, az USA 
és Jugoszlávia vannak legtömegesebben képviseltetve. 
Ami Japánt illeti, reá tizenhét év múltán is érvényes 
ugyanez, amit 1959-ben B. Szabó megállapított: „A 
Japán anyag gazdag , változatos, sokrétű. S valóban 
élenjáró korszerű  grafikai törekvések jellemzik a ki-
állított lapokat . A lnísérletezés terén is — elsősorban 
a technikai kísérletezésre gondolunk — đk jutottak el 
legtávolabb : a technikák , a sokszorosító eljárások kom-
binációja végtelen . Az anyag megmunkálásában is ők 
a legkitartóbbak ... Ebben a pшanatban az a szem-
lélő  benyomása, hogy a grafika újjász űletése ismét Ja-
pánban fog bekövetkezni" A felsorolást kezdjük talán 
az idei nagydíjas Noda Tetsuyával, akinek erénye, 
hogy munkáin egyesíteni tudta a híres japán famet-
szet vívmánycetit a kor Legnépszerűbb sokszorosító tech-
nikájával, a szitanyomással. Fehér-fekete képei meg-
döbbentő  еgуѕzегйѕбgгбІ  és kifinomult kifejezőképes-
ségrđl tanúskodnak. Rajta kívül itt van híres mezzo-
tintáival a III. ljubljanai biennálé nagydíjasa, Yozo 
Hamaguchi, a IX. biennálé nagydíjasa Kosuke Kimura 
prdekes fotó-szerigráfiánval, azután a rijekai originál-
grafikai biennálé nagydíjasa Ay-O színes halaival, 
valamint a biennálé legeredetiUib kísérletez ője, Shima 
Kuniichi, aki szitanyomatú vásznat helyezett el a tér-
ben, amely alatt szintén raszteros szitanyomtatású 
összehajtogatott papír van  elhelyezve. Tovább is so-
rolhatnánk a neveket, valahányan kiemelked ő, jeles 
művészegyéniségek. 

Noha a Japán anyag sem nevezhet ő  homogénnek, ezt 
az Egyesült Allamok által közzétett anyagra még ke-
vésbé foghatjuk rá. Olyan művészek munkáival talál-
kozhattunk, mint a pop art jeles egyénisége, Robert 
Rauschenberg, Roy Lichtenstein, aki a comicsdk rész-
leteit nagyítja fel még mindig m űvein, Jim Dine 
pop művész, aki szerint „rajzolni olyan, mint jól 
enni". Ezért 'is van az, hogy rajzaiban környezetének 
javaiból él, azokat fogyasztja. A dolgokban nem keres 
mélyebb valóságat, a tárgyak megjelenését és jelen-
tését azonosítja. „Еn még mindig hiszem — áшtja —,  420  



hogy a mosdó vagy a WC-kagyló felületének esшogása 
rendkívüli lehet." Említsük meg a dokumentáló haj-
landóságú konceptual-art két m űvészét, Christot és 
Denis Oppenheimot. Ők ismételten bebizonyították, a 
fogalmi művészet rokonságot mutat a montázs hagyo-
mányaivall. Oppenheim a munkáin a fotokolázst és a 
színes litográfiát párosítja. A bolgár származású 
Christo Javasheff, aki azzal vált világhír űvé, hogy 
egy nyugat-németországi kisváros, Monschau melletti 
bástyaromot csomagolt hatalmas plasztikus fóliába, 
ezúttal egy lovas szobor műanyag-burkolásának a ter-
vét tette közzé. Itt van azután Dominick Capobianco 
„élethű" alkotá'sa (színes litográfia és szerigráfia) ahol 
egy falat látunk amire egy huzallal szines gömb van 
felfüggesztve, amely átüti a falat. Említsük meg még 
Fred Sandback három akvatintáját is, melyeken csu-
pán két-két vonalat helyez el a lehet đ  legkifejezőbben. 
A biennálén ezek a lapok az egyszer űség mintapél-
dányai, de rögtön azt is tegyük hozzá, hogy az egész 
tárlat tanulsága is lehetne ez, ugyanis az az észre-
vételünk, a grafika hatalmas léptekkel halad a végs ő  
leegyszerűsödés ir "anyában. 

Jugoszlávia is erős anyaggal szerepel a tárlaton. Ta-
lálkozhatunk a népszerű  Mersad Berber történelmi ih-
letésű, színes, kombinált technikával készült grafikái-
val. Itt van a vajdasági Benes József színes szita-
nyomata. (Ismervén Benes munkáságát, úgy gondoljuk, 
jobb a]ikotással is szerepelhetett volna az itt látható-
nál.) Majd következik Boris Jesih vércseppes tája, a 
korábbi nagydíjas Janez Bernik kék, sárga, piros szi-
tanyomatai, a szintén nagydíjas világhír ű  Miroslav 
Šutej mobilgrafikái. Továbbá a Párizsban él ő  Vladimir 
Veličiković, az újfiguráció képviselđje, akinek festé-
szetérđl Bike László így ír: ,,... Fr ancis Bacon-i utat 
követ . Az újfiguráció legjelentősebb jugoszláviai kép-
viselđje. Nagy méretű  és nagy hatású pépen nyug-
talanító kék és vörös kavalkádot teremt furcsa geren-
dákból, elmosódó faІІoszokból és rohamozó barlang-
rajz-szerű  patkányokból. Nála ugyanakkor a pop art 
hatás is érezhetđ." Veličković  elsősorban festőművész, 
de Ljubljanában grafikusként is megállta a helyét. 
Képein patkányok és falloszok helyett állatok, embe-
rek és rtdrgyak rajzai ütköznek egymással. Vjenceslav 
Richter munkái egyidejűleg érzékeltetik a mértanias-
ságot, tárgyšasságot, domborúságot. Nem ő  az egyetlen 
alkotó, aki műveivel a tapinthatóság érzéki képzetét 
igyekszik felkelteni. Az ilyen haptikus jellegű  alkotá-
sok közeli rokonságot mutatnak az op-art alkotásaival, 
noha már :nem tartoznak bele ebbe a stílusirányzatba 
Ilyen volt többek között a japán Matsutani Takesado 
munkája, ahol a raszteros papírnak olyan hatása volt, 
mintha megolvadt volna. 

Erđs mezőnnyel szerepelt még Nyugat-Németország, 
Kanada, Lengyelország és Olaszország is. A nyugat-
németeknél a mértani elemek .alkalmazása dominál. 
Igy szerkeszt Asmus Peterson, Herman  Нeintschel, 
Manfred Mohr, míg Thomas Bayrle egész városrésze-
ket kombinál képeibe a mértaniasság betet őzéseként. 
Аrdekes kísérlettel rúkkol ki Thomas Leak: raszteros 
tájképbe egy hatalmas mértani alakzatot épít bele. 
A csehszlovákiai Jozef Jankovicnál is jelentkezik a 
mértaniasság, különböző  formák és alakzatok elhelye-
zésekor. 

her fa) emelkedik. >rdekеіѕ  vékony vonalhálózatú lap-
pal szerepelt a francia Gottfried Honegger is. 

Lengyelország kísérletezés szempontjából a biennále 
legérdekesebb :anyagát nyújtotta. Andrzej Lachovicz 
színes alkotása, amelyen saját ányékának változásait 
fényképezte, a process art tárgykörébe tartozik, Janusz 
Ducki és Edward Wasilevski közös alkotásukon fe-
kete-fehér sportfotóba színes szitanyomatot dolgoztak 
bele. Jerzi Tresinski zöld szín ű  fűfelvételei, melyek-
nek a közepén halványabb rombuszok voltak egymás 
alatta Ide sorolhatjuk Ireneusz Pierzgalski ofszetnyo-
mású arcképfelvételeit is. Ízelit őül, hisszük, ennyi is 
elég. 

A kis számú magyaroszági „csapat" is kitett magáért. 
Mauer Dóra már jól ismert „anyagtanulmányai" (hi-
degtű  és vászon) mellett kiálllított még Galántai 
György, Sziráki Endre és Radóczy-Gyarmathy Gábor. 
Galántai szerigráfiáin saját raszteros arcmásanak „át-
alakulásait" kísérelhetjük figyelemmel. Az újvidéki 
sziiletésű  Sziráki Endre művészi elveihez híven sze-
repel a biennalén színes relief-nyomataival. M űvészi 
hitvallásáról így nyilatkozik: „A társadalmi haladás 
mellett kőteleztem el magam . Soha nem érdekelt a 
fogyasztói oldal. A társadalom és az egyén kapcsolatát 
igyekszem ábrázolni." 

Jelento"sen hozzájárult a tárlat színvonalának növelé-
séhez még a mexikói Rivera Xavior, kinagyított és jel-
zésekkel ellátott „szemeivel"; az argentinai Sergio 
Camporeale, hangvilláival, gépalkatrészeivel; a norvég 
Marianne Heske, aki képein a babfej metamorfózisát 
mutatja be; az osztrák Woffgang Stifter, színes felü-
leten sötét vonalbolyhok; a nagy-britanniai Leon Pie-
sowicki, •aki mintha óriásl formátumú levélborítók-da-
rabokból állította volna képeit; a keletnémet Peter 
Sylveszter érdekes tájrészleteket megjelenít ő  képeivel; 
a svédországi Tommy Wiberg színes szerigráfiája és 
kollázsa, amelyen a tapsoló kéz folyamatának külön-
böző  szakaszait örökítette meg; a román Radu Stoica 
konceptualista műve és nem utolsósorban a szovjet 
Meel Raul és Anatolij Plahov. 

A felsorolt művészek puszta neveinél és alkotásaik 
nyúlfarknyi leírásánál sajnos nem Ludunk egyel őre 
többet nyújtani, hiszen ha valaki valóságos művészi 
gazdagodást szeretne nyerni, annak m űveikkel is együtt 
kell „élnie", „lélegeznie". 

egyetemes 
elkötelezettség, 
nemzeti 
jelleg 
és 
egyéb 
kísérőjelenségek 

Ljubljanában a művészeteknek azon tendenciája, mi-
szerint a művész intenzíven együtt él hazája, nemzete 
jelenségeivel és ezeknek igyekszik tükörképét nyúj-
tani, vagy az adott helyzet megjavításának lehet őségeit 
igyekszik elđrevetíteni a maga sajátos módszereivel, 
kevéssé volt jelen, vagy egyáltalán fel sem volt lel-
hető, noha a világ általános társadalmi mozzanataira 
helyenként elég érzékenyen reagálnak az egyes m űvé-
szek és irányzatok. Elegendő  bizonyságul felhozni azt 
a tényt, hogy a hetvenes évek legújabb nyugati mű-
vészi törekvése іnek nagy része baloldali művészektđl 
származik, baloldali nézeteket hordoznak magukon és 
a bomló kapitalista-imperialista társadalmi-gazdasági 
rendszer veszélyeire figyelmeztetnek (akárcsak a hat-
vanas évek pop artja). Ezen áramlatok eredményei 
akaratlanul is beszivárogtak a grafikába. A nemzeti 
jelleg azonban, amire a szervezők az eddigiek során 

A kanadai mezőnyből emeljük ki Henri Bettenville-t, 
aki fekete és fehér kontrasztokból próbál optikai ha-
tást elérni; Miljenko Horvatot, mértanias vonallabirin-
tusaival és George Clement-et színes teheneivel. Az 
olasz anyagból figyelmet érdemelnek Getulio Alviani 
különbözđ  színű  négyzetekből és téglalapokból össze-
állított munkái, Missa Joshida alkotásai, melyeken kék 
illetve szürke alapon egy-egy „követ" helyezett el, 
Dakar Piatella művei, fehér papíron fehér relief-nyo-
más. A Spanyolországot képvisel ő  művészek közül 
Pietro Rodriguez Emilio (halvány alapon apró gyere-
kek) és Corbella Llobet Domenez fekete alapon fehér 
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XII. 
nemzetközi 
grafikai 
biennálé, 
Ijubljana 1977. 

Hatalmas terek, életközegek nyíltak meg a látogató 
előtt a ljubljanai grafikai biennálén: 58 országból 451 
résztvevő  kb. 1100 grafikával, Az impozáns számada-
tokkal tulajdonképpen csak a biennále kezd đ  és vég-
pontját kívántuk jelelni, s korántsem a világnak azt 
a kimeríthetetlen látványát, „csodáját", amelyet 
Ljubljanában a grafikai mezđny nyújtott. A világ gra-
fikusainak fantáziája, érdekl đd'ése; tájékozódottsága 
látszólag nem ismer korlátokat; a „parttalan" termés 
vertikális-ihoriznntál s rétegeiben és vonulataiban a 
képzőművészet és a grafika új kalandjait, rendszereit, 
terjeszkedésének egyre nagyobb arányait, távlatait 
revelálja. Az új eljárások, kutatások, anyagok követ-
kezményeként a grafika fokozatosan „népszerfibbé 
lett" a XX. században. De nemcsak min đségbeli érté-
ke és technikai tökéletesedése lett sokoldalúbb, - ha-
nem ezzel párhuzamosan a művészet szoćializálódásá-
ban  betöltött szerepe is megnđtt. A grafika már nem-
csak kisérletező  nitiihely, hanem eredményeit ott hasz-
nosítja legjobban, ahol összekapcsolódik a tömegesebb 
szükségletek kitöltésével. A sokszorosíthatб  technikák: 
szitanyomat, fotolitográfia, dombornyomás, heliogra- 
vür és egész sor unás áttétel tanúskodik a grafikának 422 

törekedtek volt, hiányzik, ha csak annak nem nevezzük, 
hogy egyes nyugati országok, így Nagy-Británnia és az 
USA, „színesebbek" voltak a többieknél, míg a kelet-
európaiakra, főleg a Szovjetunióra, Bulgáriára stb. in-
kább mondható jellemzőnek a fekete-fehér technika, 
és hogy szocreálizmus hatása még igen-igen kimutat-
ható műveiken. A nemzeti jelleg ábrázolását illet ően 
szerencsés kivétel,t képez a Szovjet Anatolij Plahov, 
aki halvány színű, ikonos hatású képein a tárlat összes 
részvevője közül legin'kább tudott hiteles nemzeti-
jelleget kölcsönözni munkáinak, melyeken szentek, 
munkások, űrhajósok, tájrészletek sikeres ötvözésével 
találkozhatunk. 

A rtárlat alkotásait nézegetve arra kell felfigyelnünk, 
hogy a népi-nemzeti jelleg kimutathatósága helyett a 
művészek a fejlődés, a haladás mellett szálltak ugyan 
síkra, de ezt egyfajta általános elkötelezettséggel tet-
ték. Eszerint az alkotások nagy többségénél szükség-
telen is volt az általuk képviselt ország nevének fel-
türlitetése, mivel azok az említett nemzeti sajátosságok 
helyett esetleg ha az „iskola" jegyeit hordozzák (pl. 
japán grafikai iskola, szlovén grafikai iskola). Végül 
ismét Horváth Györgyhöz menekülünk mankóért: „A 
grafikusoly bebizonyították: a m űvészet újra a felelős- 
ség vállalása , a közősség vállalása , s a jobbért érzett 
harag, a tudatosodó kűzdelem." Csakhogy ez a hala-
dás-fogalom esetünkben elvonatkoztatva érvényes, nem 
pedig konkrét, kitapintható példa a „hazaszeretet", 
„nemzetvállalás"-féle elvi-gyakorlati hovatantozásra, 
hiszen az igazi művészetnek nincsenek is határai. Ls 
mindenkor a progresszív, haladó művészet volt az, 
amely koronként fennmaradt, sohasem pedig az, ame-
lyik a konzervatív világszemléleteknek volt a szócsöve. 

A mai társadalomban egyik legfontosabb feladat a mi-
nőség szocializálása. A modern grafika eljutott odáig, 
hogy méltán tekintheti reálisan megvalósítható felada-
tának. Nemcsak azért, mert egyes lapjai sok példány-
ban kinyomtathatók, erről az elбbbiek során már töb-
bet is mondtunk, hanem azért is, mert olyan közvetlen 
és sokrétü nyelvet tudott magának kialakítani, amely 
bármelyik művelődni ohajtó" közösség számára min-
den nehézség nélkül elsajátítható. A grafika fejl ődésé-
ben, úgy hisszük, újabb szakasznak kell kezd ődnie, de 
ezt a szakaszt nem annyira a művészeknek, mintsem 
a nézőknek, befogadóknak kell  megnyitniuk a tárgy 
iránti hatványozottabb érdeklđdésükkel. Ez által pedig 
ösztönzően visszahatnának az alkotókra, új lendületet 
adnának nekik műfajuk továbbfejlesztéséhez, 

Az értékeknek 'a káros anyagoktól való megtisztítása és 
a minőség széles körű  népszerűsítése, terjesztése hatá-
rokat nem ismerő  feladat. Mondjuk együtt Nicolas 
Schеffexrel, az eljővendő  kibernetikai kor „jelenkori" 
művészével: „Ma sokféle szennyeződésről beszélűnk~ 

de van művelđdési szennyezđdés is, amely veszélyesebb 
a tömegtársadalom jövőjére, mint a levegő  szennyező-
dése . Hiszem, hogy az embernek oxigénen kívül іlsđ-
sorban műalkotásokra van szűksége , mert ezek nélkül 
nem tud túllépni állati mivoltán..Az ember ugyanis 
esztétikai képességei által lépett túl primitív állapo-
tán". 

fenyvesi 
Otto 

crocodilus 
fortuna 
vulgaris 



a valóságos élettel való termékenyít đ  kapcsolatáról, 
találkozásáról. 

A biennále több mint 400 grafikusával lehetetlen kü-
lön-külön foglalkozni és nem is fontos — ésszerűbb-
nek tűnik épp ezért alkotókat, csoportokat országok-
ként, földrészekként bemutatni, akik törekvései a vi-
lág grafikájának érzékenyebb pontjait képezik és egy-
ben jelentősebb megvalósulásai között kell számon 
tartanunk. Egységes stílusáról megközelít đleg sem 
adhatunk hírt most, csak tflnetekr đl. Úgy látszik, 
mintha a stílus elvesztette volna a művészettörténe-
lem korszakaiban szerzett általános érvény űségét, 
igazságait a művészetrđl, mert ma többnyire az átiko-
tók személyes ügyévé, esetről-esetre hozandб, újra-
fogalmazódó elhatározássá /eltökéltséggé vált. Stílus 
helyett „stílusokat" említhetnénk, azt hisszük, ez a 
mai művészet / grafika h еlyzetét / fegyvertárát is hí-
ven tükrözné, ti. a mai művészet / grafika t'ö'bbnyire 
kísérletekből áll és ezen kívül úgysz бlván majdnem 
semmi másból, A kísérletezéssel természetesen egyre 
nagyobb teret szorít magának az ötlet. Egy-egy gra-
fika olykor már nem más, mint a muvészi alkotás-
folyamat kibontása, definiálása — kísérleti lombik. De 
ha a grafikusok •nem is tömörültek átfogó stíluskate-
góriába, a tematikai rokonság, az artisztikus tenden-
ciák, elhajlások, a •geográfiai-gazdasági folklór jelleg 
viszonylag szilárdabb támpontokat kínál a könnyebb 
eligazodáshoz. A ljubljanai biennálén szembetűnđ  ál-
talános érvényű  volt az a művészi formálásmód, tü-
net, amelyet valahogy úgy írhatnánk körül: az éppen 
alkalmas eszközök könnyed és szabad fel'haszná'lása, a 
gátlástalan választék és a kifinomult igényesség pa-
raméterei szerint megalkotott m ű. A grafikusok szé-
les skálán keresték, definiálták közösségüket, tevé-
kenységüket, egyéni karakterüket. 

(templomtorony, lámpaoszlop stb.) képezi. MATSU-
MOTO kompozícióit többféleképpen is értelmezhetjük: 
fényminđšégi változások, harmónia, ellentétek stb. 
Tény az, hogy a MATSUMOTO ;képrend'szerének / 
képmezđiлek nyugalmi állapotát biztosító funkcionális 
elemek szilárdan állnak, földbe gyökeredzve. 

A lengyel grafika magas standardját szavatolják 
olyan nevek, mint Andrzej LACHOWICH, Krystyna 
PIOTROWSKA, Ireneusz PIERZGALsKI, Tadeusz 
LAPINSKI, Ryszard OTREBA, Andrzej BIELAWSKI, 
Jerzy TRELINSKI, valamint Janusz DUCKI és Ed-
ward WAsTLEVsKI, akik közösen készített grafikák-
kal szerepelnek. A lengyelek fгiss lüktetésű  műveinek 
a tudatosság, a biztós formaérzék a legf đbb erényük. 
A közép- és .kelet-európai művészet / grafika lassan 
behozta lemaradását, megoldotta olyan kerékköt đit, 
prablémáit, melyek a körülmények alakulása folytán 
áthagyományozódtak a modern korra és igyekszik be-
kapcsolódni annak tényleges áramlataiba, a kölcsön-
hatások láncolatába. A .közép- és kelet-európai gra-
fika egyre koncentráltabb er đvel a modern muvészet 
kihívására kezd reagálni, Ezt ékesen bizonyítják az 
előbb említett lengyel grafikusok, továbbá a jugoszlá-
vok, a csehszlavák Jozef ANKOVIL, az osztrák Wolf-
gang STIFTER, Angelika KAUFMANN, Roman 
SCHEIDL, a magyar GALANTAI György, MAURER 
Dóra, sZIRAKI Endre, aromán Wanda M'IHULEAC, 
Josif sZALAY, a szovjet Marje TASKA, Anatolij 
PLAHOV. 

A közép- és kelet-európai népek grafikája különféle 
lehetđségek parabolisztikus felnövesztésével szabja ki 
azt a modellt, melynek szerkezete legalább annyira 
absztrakt, mint amennyire vitázó, példamutató. A tár-
sada'lmi lét sajátos iлterpretációját konstatálhatjuk 
azzal, hogy látványuk nemcsak kommentár, hanem 
profécia is. 
A 41 jugoszláv grafikus •munkái közül Janez BER-
NIKet, Ivo FRIŠČICet, Ivan  PICELJt, Vjenceslav 
RICHTERt, Andrej JEMECet, Marjan POGAČNIKot, 
Miroslav ŠUTEJt, Vladimir VELI ČKOVIĆot kell mi--
denkélspes' megemlíheni. 

Az USA grafikusai között olyan hírességek nevével 
találkozhatunk, mint Robert RAUSCHENBERG, Roy 
LICHTENSTEIN, Jim DINE, sol LEWITT, Christo és 
Dennis OPPENHEIM. Rajtuk kívül azonban érdemes 
odafigyelni Jasper JOHNS, Dominick CAPOBIANCO, 
HATCH W. A. S., Edward RUSCHA, Kathleen RA-
BEL grafikáira. 

Nagy-Britannia grafikusainak munkája, szemlélete, 
gesztusa sokban rokonítható az amerikaiakéval. Ná-
luk legkifejezőbb sajátság akollázs-szer űség és a kép-
mezđ  feldarabolása — folyamat bemutatása / érzékel-
tetése, a rész és az egész viszonya stb. Hilary ADAIR, 
Bob CHAPLIN, Alan GREEN, Richard HARTWELL, 
Peter PHILLIPS, Joe TILSON munkái a biztos fede-
zetet jelentik erre. 

Nem szabad megfeledkezni a nyugat-németekr đl 
sem. Fđleg Thomas BAYRLE .grafikáiról, melyek az 
idei biennálé egyik csúcsteljesítményét 'képezték. 
BAYRLE grafikáinak dinamikája a gigantikus közle-
kedési pályák irányának, irányítottságának, kiterjedé-
sének látnoki víziója. Az emeletes architektonikus 
közlekedési elemek között felfedett viszonylatok, háló-
zatok, mozgás-irányok különféle t'érprobiémákra és a 
térbeli relációk realitivitására hívják fel a figyelmet. 
BAYRLE tér- és helyzetfelmérő  futurisztikus vfziói-
nak és a világhírű  M. C. ESCHER grafikáinak sok 
esetben közös metszéspontjaival kell számolnunk. 
Mert lényegében majdnem mindkett đjüknél veszteg-
lésről, abszurditásról van  szó, A nyugatnémetek közül 
Nils BURWITZ, Hermann HEINTSCHEL, Thomas 
LENK, Asmus PETERSEN is átlagos, említésre érde-
mes műveket ártott ki. 

A skandinávok közül a svéd Bengt BOCKMAN és 
Tommy WIBERG valamint a norvég Marianne lES-
KE tűnt ki. 

A ljubljanai grafikai biennálén meggy đződhettünk an-
nak az immár köhellyé lapított megállapításnak iga-
záról /súlyáról, mely szerint manapság világszerte na-
gyon sok јб  grafikai mű  készül. Művészileg a legma-
gasabb színvonalat és technikailag a legkorszer űbb 
grafikai munkákat a japánok, a lengyelek, az USA 
képviselđi 'és a jugoszlávok jelentették. A japán kü-
lönítmény nem véletlenül volt a legnépesebb, 57 tagot 
számlált, de ha ehhez hozzáadjuk azoknak a japán 
születésű  grafikusoknak a számát akik Franciaor-
szág, Olaszország, az USA stb. képvisel điként álütot-
tak ki, akkor végképp reális képet kaphatunk a ja-
pán grafikai szellem fegyelmezett artisztikumának 
eredményeiről, hatásáról és lehetđségeiről. A japán 
grafikára egyetemes vonások jellemz đk és óriási té-
vedés, mellébeszélés lenne, ha valaki a nemzeti parti-
kuláris kultúra erejét, „helyi színeit", szepségét látná, 
látattná bele. A japán grafika formai és tartalmi je-
gyei a világ politológiai-ökonómiai-szociológiai-urba-
niszti'kai-psziohofizio'iбgiai komplexumának alakulásá-
ról, kilengéséről tanúskodnak az eszmék és az infor-
máciák áramlására vetnek fényt és ezáltal egyre szé-
lesedő  materiális alapját képezik az emberi szellem 
területéi az egyetemes egzisztenciális közösségnek. 
sokféle grafikai egyéniség sorakozik fel magas szín-
vonalon a japán grafikában: Akira MATSUMOTO, 
Tetsuya NOD,A, Sadaiku MATSUMURA, Sigeru TA-
NIGUCHI, Mitsuhiro MIZUTANI, Kazoo KONISHI, 
schoichi ONO, Ryo SAITOH, Makoto TANUSHI stb. 
A névsort nem véletlenii'1 kezdtük Akira MATSU-
MOTOvaí, aki mivel két évvel ezelđtt a XI. bienná-
lén fődíjat kapott, most a két második díjassal, And-
rej JEMECcel és az amerikai Ron KITAJjal együtt a 
XII. biennále elsđ  termében rendezhetett jutalmul 
egyéni tárlatot. A japán grafika kiváló ismer đje és 
kritikusa Yukio AKATSUKA szerint: „a korszeri ja-
pán grafikáról nem lehet beszélni Alcira MATSUMO-
TO említése nélkül". MATBUMOTO a környezetet / tá-
jat ábrázoló raszteros képmez đit két egyenlđ  részre 
osztja fel, mindegyik egységben a kép központi hely-
zetéhez képest árnyalatnyi különbségek lépnek fel. 
A képrendszer stabilitását / felosztását a tájban elhe- 
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A dél-ameri'kaiak közül megemlíthetjük az argentin 
sergio CAMPOREALEt, a brazil Luiz Arthur PI-
zAt. 

A XII. biennáléról készült ismertetőnk végén azt a 
színfoltot sem hagyhatjuk el, amelyet a fejl ődđ /fej-
letlen országok grafikai termése jelentett. Bangla-
desh, Indonézia, Malézia, Korea, Kuba, India, Nigéria, 
Kolumbia, Paraguay, Venezuela grafikusainál a nem-
zeti jellegrői, a közvetlenebb-harsányabb angazsált-
ságról, a tartalom és forma közötti ellentmondásról 
beszélhetnénk. Arról, hogy ma nem könny ű  jó grafi-
kát csinálni, olyat, mely saját b еlső  minőségeinek 
köszönheti fennmaradását. 

A biennále alkalmából készült írásunk élt a 'kiemelés 
és elhagyás módszerével, természetesen tárgyilagos-
ságra való törekvése ellenére kikerülhetetlenül szub-
jektív lehet egyes vonásaiban. Az ilyen nemzetközi 
kiállításon elkerülhetetlen a zsúfoltság, amely alig 
engedélyez pihen őt / lélegzetvételt a látogatónak; nem 
ad teret egy-egy műnek, alkotójának, s azután az el-
lentétes hangulati sugallatok soikszor tompítjuk / át-
játsszák egymást. 

Tudatosan nem foglalkoztunk bővebben már többször 
ismertetett (Rausdhenberg, Šutej, Christo 'stb.) vagy 
pedig külön-különálló, körült вkiпtőbb és érdemlege-
sebb elemzést kívánó grafikai alkotókkal (Böckman, 
Óppenheim, Matsumoto, Bayrle, Richter stb.). 

Ha a grafika .folytonos, nyilvános és kollektív min ő-
ségi felemekedésének számítottak az évek során meg-
rendezett ljubljanai biennálék, akkor az idei kiállítás 
grafikáinak színvonala 'látszólag stagnált, ám a meg-
állapodással meghaladható / megkerülhet ő  standardját 
sejtette. Az újítás bajnokait nem találhattuk Ljublja-
nában, de a világ grafikájának legjavát és szilárd 
megalapozását annál inkább. S ez is valami. Félreér-
tés ne essék, nem vagyunk világunk és művészetének 
gyorsulód ésata'lakulási folyamata ellen. De alkotó 
stratégiákat, s főleg alapot kell létrehozni ahhoz, hogy 
elérhető  legyen az éppen óhajtott legfontosabb és ma-
gasabb fokú elégedettség, nyugalmi állapot stb. 

jung 
károly 

balnea 
animarum 

Mert a végső  kérdést mindig a lét 
teszi fel — s remélni a csodát 
nem érdemes. Aki naponta önmagát 
kiterítve látja, a mécseket sötét 

szobában, sirató nélkül — vét-
keit kutatja az ember. S nem lát 
hozzá elég bűnt a szüntelen halált 
mégis indokolni. Akkor hát ki vét 

a feneketlen idő  ellen, hogy a mát 
is számbavéve, fegyveres kezét 
ölelésre nem szoktatja? Mondd hát, 
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ha megmondhatója vagy: milyen tét 
vállalható a jelenben? Tudod-e okát? 
S Párizs megér-e még egy misét? 



Évát JoláП , az anyja kísérte be a szül őotthonba. Nem kezdődtek még ei a szülési fáj-
dalmai, az orvos mégis azt ajánlotta, menjen be, mivel gyenge testalkata, állandó súlyos 
vérszegénysége nNtatt legjobb, ha orvosi felügyelet alatt tölti a há#ralev ő  egy-két napot. 
Éva egész úton arra gondolt, hogy megbízható kapaszkodókart keli keresnie, néhány 
ügyes kis gondolatot legalább, amelyek megmentik attól, hogy belesüppedjen a vára-
kozásnak abba a kühilágtól elzárt, hermetikus kínjába, melybe minden kórházi tartóz-
kodás elđbb-utóbb belerá•ntja az embert. Anyja arca kipirult, izgatott volt, váltakozva túl 
élénk, majd szentlmentális. Anyja ilyenfajta viselkedése teljesen szokatlan és ismeretlen 
volt Éva számára. Ilyen lehetett kislány korában — gondolta — egy-egy nevezetes nagy 
játék alkal•mávai, amikor legalább tíz-tizenöt gyerek szaladt össze náluk a szomszédból, 
és együttlétük minden előzetes megbeszélés nélkü đ  alakult ki és fokozódott addig az 
extatikus ko нektív örömig, amelyet már a gyerekekben is csak az ilyen spontán, sza-
bályok nélküli és megisméteihetеtien játék képes el őhíwі'i. 

Ha vaiaki utólag figyelmeztette volna Jolá•nt, hogy hihetetlen, mennyire elengedte magát 
— nem hitte volna el. S ez természetes is lett volna. Jolán ugyanis már önmagára 
ébredésének els ő  szakaszában kialakított saját magáról egy képet, s mindazt, ami meg-
nyüvánulásai közül nem fért bele ebbe a képbe, öntudatlanul, de a•nná+i tökéletesebben 
törölte mindig is az emlékezetéb ő l. Önvédelmi mechanizmusának ez a szabályos, min-
denkor •hübáfilan működése volt lényének környezetétđi alapvetđen különböző  vonása. 
Éva csak most ismerte fel, hogy épp ez az a vonása, amely annyisra h гiányzik bel őle és 
apjából. Ebből ered az, hogy apját lényegében •a testvérén•ek, bátyjának érezte, vele 
egyenrangúnak kis családju•k hierarchiáján belül, anyját viszont mindenkor feln őttnek, 
apjának, anyjának egyszemélyben, sőt olykor •idegen feljebbvalójának, akinek általában 
mindig igaza van, s ezért id ő rő l idő re ki kell játszani, megmosolyogni, s őt, ha úgy 
edódik, kamaszos vásottsággal kinevetni. 

El sem tudtam képzelni, milyen is lesz az, ha nekem kisbabám lesz. Amikor meg-
születtél, kértem a bábasszonyt, fektessen a karomra. Ma sem Vagyok képes felfogni, 
hagy te, vagy akármelyik gyerek ezen a világon az anyja tulajdon testében alakul ki 
láthatatlan parányból emberformájúvá. Ne nevess ki, én  ma  is valószinűbbnek hiszem, 
hogy a kisbabákat a gólya hozza... Ha már nagyom gyakoriak lesznek 'a fájdalmaid, 
ne lélegezz mélyeket. Arra ügyelj, hogy aprókat :lélegezz és egyenletesen, akkor nem 
érzed annyira a fájdalmat ... Tizenkilenc éves voltam. Istenem, mindössze tizenkilenc. 
És valahol legbelül nagyon mélyen átéitem én, hogy a vileg.ra hoztam egy gyereket, 
egy erđs, egészséges gyereket, akihez olyan er ős szálak fűznek, mint soha senki más-
hoz -már, és mégis, stnni kezdtem, téged elvittek, egész testem még lázas volt a fáj-
dalomtól, és hangosan sírtam utólagosan mindazért a sok-sok fájdalomért, amit a te 
viliegrajöveteled jelentett nekem... Ha már nagyon er ős fájásaid lesznek, figyéid az 
órát, milyen idđközömként jelentkeznék, és a szünetekben engedd el magad, ameny-
nyire csak lehet, engedd el magad, ezt ne felejtsd ell És sírtam azért is, mert úgy 
sejtettem, már sohasem lehetek ugyanaz, aki voltam. Egyszerre lettem több és keve-
sebb. Sőt, mint aki soha többet ki nem szaladhat a kertbe: egyszer és n4i•ndenkorra 
kimérték a helyét. Az a tudat, hogy léteznek a világon dolgok, amelyeket még énimtened 
sem szabad... Aztán amikor elmúltál egy éves, kis ketrecedet szétszereltük, fölvittük a 
padlásra, te szép lassan felfedezted és birtokba ve tted a takást, aztán az udvart, az 
utcát, az utcáikat... Sokart .nézem magam •a tükörben, „anya hiú" — mondogattátok 
apáddal hányszor. Nem is háborodtam fel rajta soha. Nem tudom, mi a hiúság. Vagyis: 
nekem egyszerűem nem jelent semmit. Id ő  kell hozzá, elmélyült, hosszantartó szemaél ő-
dée, hogy meglásd a tulajdon arcodat. Mert ,ha csak pár percre nézet tükörbe, ugyan-
azt látod, mint a többiek. De én tudom, minél hosszabb ideig nézed arcmásodat, annál 
nnkább átalakul, végül megállapodik, akár egy végáliomásna befutott villamos. 

Nem sokkal azután, hogy megszülettél, egy délután elborzadva vettem észre, arcom 
mélyen ott bújuk egyfajta tömény kegyetlenség. Nem, nem is kegyetlenség — feszesség, 
mint amikor hirtelen becsapódik egy •ajtó. •Ez már az öregedés els ő  előjele volt, bár-
mennyire hihetetlen is. Irtózom az öregségt бl. Most, hogy naponta újabb jeleit fedezem 
fel magamon, még jobban ,irtózom tőle. Végül majd egészen rágördül arcomra, befedi 
minden :paroikámat, •mozdulataimat, a gondolataimat, pontosabban: a látásomat. A te-
kintet marad utaisónak, a lassan elfáradó, végül megalvó tekintet. „De a bels ő  értékek" 
— motyogtátok te meg apád éveken, évtizedeken át — „a test romlásával .arányosan 
növekedđ, gazdagodó belső  értékekl". Miféle bels ő  értékek? — kérdem én. Az, hogy 
felismered végül a saját fétoldha:tatianságodat másokhoz intézett szavaidban, cseleke-
deteidben, s másokra vonatkozó gondolataidban? Az, hogy igaszán kapcsolatot terem-
teni, elvegyülni végül is csak a tulajdon legszemélyesebb gondolataiddal, titkos tetteid-
del és gesztusaiddal vagy képes? Ezt az egyre poshadtabbá és elfogultabbá váló ön-
szeretetet, ezt neveztétek ti , ;belső  értékeknek"? Nem. Akkor már sokkal i.flkább a tu-
tajdom, arcmásam fürkészése, és mindaz, ami kint van, ha mer ő  látszat, még akkor is." 

A szülđotthom elé érve Jolán egy pillanat alatt visszazökkent .m;indermnapi gondolateinak 
stkjára, elválásuk el đtt még számtalan jótaneccsal látta el lány őrt. Mint akinek hirtelen 
eltűnt az árnyéka — jutott eszébe Évának, de aztan nem id őzött anyja gyors átvalto-
zásán. Ahogy beléptek a kapun, gyomra vadul összerándult, a feszültség hosszú tve 
fogta egybe egész valóját. Szemei mintha megn őttek volna, érezte éget ő  feszülésüket. 
Ugy tűnt, szemeinek megnövekedett súlya hirtelen szétrombolta arca megszokott rend-
jét. Egy ápoiбnő  kísérte el a szülészeti osztály rendel őjébe. A rendélőt csak egy vékony 
fal és egy elfüggönyözött ajtónyílás választotta el a vajúdószobátel, ahonnan mély zihá-
lásokkal árnyalt jiajgatás hallatszott. Orrát megcsapta a fert őtlenítő  szerek jellegzetes 
szaga, víz klottyogott egyenletesen, nem tudni hol. Három ápolón őt látott, egy orvost 
és egy orvosnőt: akár egy herbárium préselt virágai. Ahogy belépett a rendel őbe, a 
hely ismeretlensége, s az a szo гangató tudat, hogy ez az a hely, ahol neki hamarosan 
végig kell húznia magát a fájdalom hosszú-hosszú csövén, fájó testében egy másik 
fájó kis testtel, ösztönöseл  arra kényszerítette Évát, hogy 'a szemlél ődést válassza vé-
dekezésül. Helyet •akart teremteni magának, nem megszüntetni, hisz ez képtelenség lett 
volna, csak lehetőségeit feltérképezni kiszolgáltatottságának. 

Szorult helyzetekben Éva mindig latolgatta a szökés •iehet őségét. Ha úgy adódott, képes 
volt nehezebb, de nem annyira elkerülhetetlennek t űnđ  megoldást valasztani, csak azért, 
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kapál tudata, érzékszervei, egész lénye, a szökésre egyáltalán nincs lehet ősége: hama-
rosan meg kell élnie a szülési folyamat •egyre fokozódó erej ű  fájdalmait, át kell adnia 
magát tető tő l talpig, alá kell e fájdalomban merülnie, tökéletesen kiszolgáltatottá kell 
válnia, anél'kül, hogy megtarthatna magából valamit, ami kívül marad. Istentelen abszur-
dumnak érezte ezt a kényszer űséget. Aztán azon kezdett t ű nődni, mennyire helytelen 
szemszögbő l tekint még most is a maga helyzetére. Ha visszagondol, alig marad emlé-
keiben néhány békés közhely, mindig helytelen szemszögb ő l fogta fel az eseményeket, 
jelenségeket, mindent. Mint akinek egy kis torzító tükröt építettek a tudatába. Tájéko-
zódni a világban számára mindig is annyit jelentett, mint megtanulni az elfogadott néz ő-
pontok szembesítését a maga ezekt ő l szinte mindig eltérő  nézőpo•Пtjai'al. Ez a szem-
bes гtés mindig kudarcot jelentett, de ugyanakkor f őlényes győzei•met is. Csakhogy 
ez a győzelem mindössze neki, személy szerint neki az, ezért mindenkor lemérhetetlen, 
vajon makacs kényszerképzet-e csupán, vagy olyan érték, amely kiváltságot, s őt: kivá-
lasztottságot jelent, tehát már jutalmazhatatlan. 

Rajta kívül még egy páciens volt a rendel őben. Kreol bő rű , fekete hajú n ő , elomló, puha 
arcvonásokkal, lázasan szökdécsel ő , riadt tekintettel. Izgatottan sétált ide-oda az ágy és 
a mérleg közötti sz űkös kis helyen. Nagy léptekkel járt, kezeit id őnként combjához csapta. 
Éva megérezte, az els ő  alkalommal, ahogy összenéznek, a n ő  beszélni kezd majd hozzá, 
csak várja a jelet: az ő  rátévedő  tekintetét. 

— Jaj istenem, nem bírom tovább! Meghalok! Jaj, istenem! — nyöszörögte a n ő  egy 
rávillantott tekintettel jelezve: félig-meddig hozzá szól, az ő  tekintetnyi együttérzésével 
igyekszik enyhíteni fájdalmain, e néhány szó erejéig kívül I еnni, pihenni. A következ ő  
pillanatban felhúzódott az ágyra, összekuporodott, apró szüneteket tartva jajgatott. Az 
orvos a rendel őszobát kettéosztó spanyolfal túlsó oldalon ült egy íróasztalnál, kávét 
ivott és a körmeit reszelgette. Évának ebben a pillanatban L őrinc jutott eszébe, az 
unokabátyja, aki sokat beszélt neki régen, kezd đ  orvos korában a maga hivatásáról. 
Ahhoz, hogy valaki jó Orvos lehessen — mondta L ő rinc —, tökéletesen el kell határo-
lódnia mindattól, ami az emberi életben személyes és igazán emberi, magától az élett ő l 
tehát, amelynek meghosszabbításáért e hivatás létrejött. — Dehát ez elviselhetetlen el-
lentmondásosság! — tiltakozott ő  akkor. — Persze, méghozzá feloldhatatlan — f űzte 
hozzá Lđrinc . — Hisz ny !dvánvaló: egy orvos nem élheti át páciensének szenvedését. 
Drasztikusan fogalmazva: egy operáció nem lehet más és több, csak kísérlet egy m ű -
szaki hiba elhárítására. A legjobb orvos az, aki együttérzést bohóckod іik a pácienseivel. 
De ez csak hosszú gyakortattad sajátítható ei. —Éva frappánsnak tartotta L ő rinc elmél-
kedéseit az orvosi hivatásról, de nem volt miért elgondolkodnia rajta. Most azonban, 
ahogy egymás mellett látja az ágyon kuporgó asszony képét és az orvosét aki kávéját 
issza és körmezit reszelgeti, tovább kell gondolnia L ő rinc egykori fejtegetéseit. Lopva 
odalesett újra az orvosra: biztosan enyhe kötni- vagy izzadságtalanítószer-illatot áraszt 
— gondolta, megnéztв  hullámos, és felt űnően ápolt haját, kifejezéstelen, vak arcát, mint 
aki egyszer és mindenkorra kibérelt magának egy helyet a páholyban, s onnan, a bár-
sonnyal bélelt kerítés mögül nézi a világot ... Obligát eszméletlenség. „Obligát eszmé-
letlenség" — ismételte meg magának a gondolatot, most már Jeszenszkynek szólóan. 
Minden hely és helyzet tele van olyan vonásokkal, amelyeket egyedül Jeszenszkynek 
lehetne elmondani. Egy pillanatra belehasított éles hiányként sok-sok összenevetésük 
emléke, különálló, mindenki más számára idegen és értelmetlen beszélgetéseik jelleg-
zetes erőtere. 

Az a kreol bő rű  nő , aki csak néhány perccel el őbb kuporodott fel a rendel őszoba ágyára, 
most zihálva kapkodja a leveg őt, haja, ruhája verejtékt ől csatakosan tapad testéhez, 
arca eltorzulva, egész valóját nekifeszíti a benne tomboló fájdalomnak. Gyors és pontos 
léptekkel ott terem mellette az orvos és két ápolón ő , leemelik az ágyrál és elt űnnek 
vele a függöny mögött. Bentr ől a nő  hörgéssé mélyül ő  nyögéseit lehet hallani, válta-
kozva az orvos pattogó rövid utasításaival. Mintha vetekedne egymással ez a két hang, 
egyre fokozódó ritmusban, és hanger ővel. Egy pillanattal később mindkеttő  abbamarad, 
az újszülött vékony, panaszos felsírását hallani. „Ebben a pillanatban a világra jött va-
laki. Fültanúja voltam: ebben a pillanatban a világra jött valaki" — ezt ismételgette 
magában, miközben az is az eszében járt, mennyire képtelen ez az egész. „A védte-
lenné válás az els ő  élményünk ezen a világon" — fogalmazta meg •nemcsak a maga 
számára, hanem újra Jeszenszkynek szólóan is. Amikor az orvos visszafelé jövet elment 
mellette, maga sem tudta miért, alig bírta ki, hogy össze ne rázkódjon, oly heves undor 
támadt benne. Újra L őrinc fejtegetései jutottak eszébe. „Mindannyian kinyújtózunk egy-
szer — mondta Lő rinc — nem látom értelmét, hogy túlságosan belemenjünk a részle-
tekbe. Hogy mikor jó és mikor rossz, nem annyira fontos, mint hisszük. Az életünk el őbb 
vagy utóbb úgyis véget ér, amíg tart, nincs lényegesebb tudn!va! б , mint az, hogy van." 
Éva undort érzett most utólag Lórinc iránt is, éppúgy, mint az orvos iránt. Ez gyávaság, 
szemellenzősség, megbocsáthatatlan igénytelenség! Ez a létezés tisztán animális felfogása! 
Kibúvó és alibi. Minden tapasztalatszerzésed egész életedben arra irányul, hogy meg- 

ј
tanuld, hogyan tat "alhatod fel magad a világban, s ezzel párhuzamosan, hogyan fojthatod 
el minél tökéletesebben eredend ő  emberi lényegidet: védtelenségedet, s védettség utáni 
megszüntethetetlen nosztalgiádat ... Ezt megintcsak Dánielnek mondtad — figyelmeztette 

! magát tompa, tehetetlen kétségbeeséssel. Már kérde гni sincs ereje, meddig tarthat még 
E ez a végtelenül magányos együttlét vagy társas magány inkább, amely csak arra jó, 

hogy tulajdon emberi lényegét đ l •is elszakltsa ... Igazi védtelensége abban áld, hogy nem 
lehet soha igazán magányos, mert ezer és millió szállal köt đdik Jeszenszkyhez. Ez a 
kötđdés Viszont azt jelenti, hogy újra és újra és újra meg kell élne a saját feloldha-
tatlan magányát. Mindez oly szövevényes és kiúttalan, és azt is érzi, hogy mind távolabb 
sodĐrja đt .. . 

A vizsgálat alkalmával, és kés őbb a kórházi ágyában heverve sikerült órák hosszékig 
fegyelmezetten és szinte személytelenül szemlél ődnie. Megfigyelte a szoba sivárságában 
fehérlđ  berendezését és szobatársa•it, hét n őt, akik közül hatan már világra hozták gyer-
meküket, egy pedig még a terhesség kezdeténél tart és nagy, gyerekes, sóvár tekintettel 
bámulja a többieket, akik immár többek, fontosabbak, mint ő . Gyerekkorodban érezted 
magad így egy hosszú üres utca közepén, amikor a nagyok otthagytak vagy ottfelej-
tettek... 426 



Ezeket a nőket figyelve azon kezdett töprengni, hogy mi is a természetesség. Mnideddig 
valami tiszta, egyértelm ű  és ősi dolognak képzelte. Csak most jött rá, hogy sokkal több 
enméi. Mlndaz, amи  spontánúl csinál az ember, anélkül, hogy el őzőleg vagy utб lag el-
helyezné, értékelné magában — az természetes. Ezeknek a fiaiad mamákn аk a spantá.n 
megnyidvánutásaiba :nem csak az tartozik bele, hogy olyan eltanulhatatlan, eredend ő  moz-
dulatokkal ajnározzák, szoptatják, rakosgatják és becézg еt!k kisbabájukat, de az is, hogy 
szoptatás közben elszenderednek vagy alig titkolható büszkeséggel végignézik a többi 
kisbabát, majd amikor tek!ntetük v!sszatér a sajátjukra, rajta van arcukon a felmérés 
végeredménye: 'az övéké a legnagyobb,  ha  nem is a legnagyobb, de a legszebb. Bele-
tartoznak a szoptatások közötti szünetek lapos id őtöltései, nб! lapok praktikus tanácsa•!-
nak az olvasása , horgolás , alvás , semmibenézés , beszélgetések arról, kinek mije van 
otthon, oktalan nevetgélések. Hetven:ked ő  és ordenáré megjegyzések a fé г fiakrál. Mind-
ezek együttvéve képezik spontán létezésük biztonságos köt бanyagát, a kis öntudatlan 
test pedig, aki néhány órával vagy nappal ezel őtt mеgválva az anyai öl ősmelegétбi, a 
világra jött — pár nap múlva észrevéti вnül megkapja a maga biztos helyét anyja át-
szerveződött élеtvftelében ... 

Ahogy múlik az •idő , egyre elképzelhetetlenebbé válik számára, hogy világra hozza gyer-
mekét, hogy ő  anya lesz. Szorongva gondol arra a képtelen érzésre, hogy most, amikor 
órák kérdése, nem tudja elképzeirri. Valahol zárlat képz ődött a tudatában. Nem képes 
reálisan mérni az ;időt. Néhány évvel kés đbb! valóságként tudja csak elképzelni, hogy 
kezében tartja, ,párnájára fekteti kisbabáját. A holnapot és a holnaputánt egyszer űen 
nem tudja ebké.pzelnii. Valahonnan mindig hiányzik egy láncszem. Növekv ő  szorongással 
érezte, mennyire befejezhetetlenek, kikerekithetetlenek a gondolatai. Semmi sem képes 
eljuttatni đt egy-egy megállapítás biztonságos kötöttségébe. Megállapítások, végkövet-
keztetések helyett csak a megszakítások sokasodó árkai ... 

Elsđ  estéjét még fájdalmak nélkül töltötte el. Nagy csönd volt a kórház kertjében és 
bent a szobában is. Az asszonyok aludtak. Furcsa érzés egyedül ébren lenni. Néz Пd a 
ritkuló sőtétet, a tárgyak lassan kibontakozó körvonalait. Egy emelettel feljebb félórán- 
ként, olykor kétpercenként születnek valakik. Hallja Jeszenszkyhez szóló hangját: „Szü- 
letni annyi, mint a fájdalom g уGгűјén át fájva .kitörni a világba."  De  tovább? Mi van 
tovább? Kialakultunk a véletlenek és esetlegességek hordalékanyagában vagy ellenében. 
Nem 4s ,olyan fontos, hogy hol és hogyan, csak az id бt, a megszaml б lhatatlan sok perc-
tđt, órától, paptól és évtđl súlyos ;idő•t nem tudja elképzeln!. 

Ósz van. Nyirkos a kert, az ablakpárkány és .az ablaküveg is. Megborzongat a h űvös 
levegő . Verseket kellene olvasni, mint aki végképp lemondott önmagától. 'Otthon apánál 
és anyánál már a tavaszi kert mögött is ott rejtбzik erőtlenilI leplezve magát — a kert 
đsz! képe . Fе inőttként az ember a szül ői házban kicsit mindig úgy érz! magát, mint a 
temetđben. Fonákjárói mutatkozik minden: a virágok, díszbokrok, öreg fák, mint egy vak, 
eszméletlen és id đtlen létezés rekvizitumai •az oktalan burjánzás és s űrű  enyészet örökös 
körforgásában. 

Tibor  most biztos épp a oi:p őjét keféli. Kint áll a teraszon, füttyög és kefél! meg krémezi 
a cipőjét. Mindezt fđleg azért, mert korai lenne még lefeküdni, különösen most, hogy 
Éva elment a szül đotthonba. Tibor most úgy érezheti, annyi részvétellel ő  is tartozik 
gyermeke világrajövetelének és Évának, hogy kicsit kés őbbre halassza a lefekvést. Fel-
csavarja a rádiót. Valami irodalmi m űsorösszeal!ítás megy. Tibor észre .  sem veszi, hogy 
úgy ul a székén, m!nt a szinházbaл  szokott: feszesen és feszélyezetten. Egész lényét el-
foglalja a képtelen igyekvés, hogy figyelmesnek látsszék. Egy id đ  múlva leleplezi &n-
magát. ingerü-Iten elcsavarja a rádiót. Újra Évára gondol, aztán már csak a helyzet szo-
katlanságát éгzékеli egyre fáradtabban. Hogy ültében el ne szenderedjen, megnézi, jól 
elzárta-e a csapokat a fürd őszabában és a konyhában. Tulajdonképpen szeretné, ha 
valami baj Fenne a csapokkal. Tulajdonképpen szereti, ha valami elromlik a lakásban, 
valami, amit đ  maga is meg tud javítani. Halogatja, halogatja, de amikor nekifog! Az 
a biztonság, hogy előbb-uđóbb meg fogja találni a hibát! Valami biztosan . elgörbült, 
kikopott, vadmu biztosan  Id  kell cserélni. Nem nagy dolog, mégis milyen jó érzés, 
ha meg tudja javítani. Ha aztán újra használható. Még tíz óra sincs, amikor gondosan 
el!gazitva derekán a pizsamanadrágot és kabatot, gyorsan ágyba bújik. Egy perccel 
késđbb fiakaróinak csokrából előkand;ikáló arca alig egy árnyalatnyit látszik érdektele-
nebbnek, mint ébren. Talán az eluralkodó fesztelenség miatt, amivé az alvó szem vál-
toztatja az arcot. 

Éva akaratlanul is elmosolyodott, ahogy maga elé képzelte Tibort. Sohasem élte még át 
ilyen tisztán, lényege szerint, hogy mi is az, ami đt a férjéhez köti. Azt már rég tudta, 
hogy .az együttélés fokozatos, majd végérvényes eltávolodást jelent két ember számára 
egymástól. S ez a felismerés nem is olyan lehangoló, mint amilyemnek t űnik. Mert együtt 
éh! és igazán összetartozni valakivel csak úgy lehetne, ha erre a kapcsolatra össz-
pantositanánk egész életünket. De nem valószín ű , hogy éveken, évtizedeken át két ember 
annyi mindent ki tudna hordani magából a másik és a kapcsolat számára, hogy ez az 
erđfeszítés kárpátolhratná végtelen magányának mindig más-más alakban felbukkanó sok-
féleségéért. 

„Vajon új:rаіdézhető-e ez a kötődésem lényegét felvillantó szituáció? Megfogalmazható-e? 
El  lehet-e raktározni az emléke гetben, hogy megmaradjon kapaszkodónak. Ami megma-
rad, az a jelenet: Tibor a fürd őszobában áll, nézegeti az elromlott vízcsapot. Én mö-
götte. 

— Hozd smár ide, légy szíves, a harapófogót! — mond valami ilyesmit. Meg ezt meg 
ezt. Azt is odaviszem. Nézem, amit .csinál. S közben az az érzésem, milyen jó, hogy 
itt vagyok, segíthetek, ha kell. Fontosnak tudom magam. Igen. Egyszer űen azért, mert 
nekem szóltak, mert épp én vagyok itt kéznél. Amikor Tibor elkészül a javítással, kész-
ségesen segítek összeszedni a szerszámait. 

— Na, ezt is megcsináltuk — mondja. Tényleg ketten csináltuk, én komolyan gondolom. 
Talán đ  is. t5 sszemosolygunk. Aztán visszahúzódik lassan, és visszahúzódom én is. 
Egykedvűvé, közönyössé válik a lakás vízcsapostul, mindenestül, érdektelenné a masik, 
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Emlékszik, Daniel el őtt igyekezett el őször mintegy magamagának is megfogalmazni a 
benne él ő  elmúlhatatlan delután-képzetet: „Apa — anya — П . Szi•nte mindig délutáni 
képekben látom magunkat. Együtt vagyunk. Meleg van. Ráérünk. Amiikor Tibor járni kez-
dett hozzánk, anya megfiatalodott, jókedv ű  volt, mindenkinek јб  hangulatot cs!ná1t, mintha 
érintetlenül átlépett volna valamelyik gyerekkori délutánomból ... Kezdett ő l fogva tudtam, 
hogy becsapom magam, és nagyon élveztem, hogy be tudom magam csapni. Tibor meg-
jelenésének köszönhetően minden olyanná v"alt, mint régen, miintha soha ki sem moz-
dultam volna a házból ..." 

Hirtelen összeszorult a torka. Újra tudatosodott benne a saját helyzete. Minden gondo-
lata azzal kezd ődik, hogy néhány órája ő  anya, egy kisfiú: Adám anyja. Nekigyürk őzik: 
próbálja elképzeli!, azaz megélni. Fölneveli majd, tízesével múlnak az évek, megöregszik 
és meghal. Mindezt úgy gondolja végig, ahogy diákjai olvasták a .német vagy angol 
nyelvleckéket az órán: félig-meddig értetlenül és hitetlenül. Mindig ott élt bennük a 
gyanú, vajon egy-egy szó valóban azt jelenti-e, amit ő  mond nekik, vagy ami a szótárban 
olvasható. Lelkük Iеgmélyén rettenetesen h!ábavalának érezték egy idegen nyelvnek a 
megtanulásit. Ha értették is, amit ő  mondott, úgy legbelül akkor is fölösleges kompli-
kációnak, öncélú mutatványnak tekintették. 

Hiába gondolom végig hátralev ő  harminc-negyven évemet — egyszer űen nem tudom 
elhinni és elképzelni még a holnapot sem. Folyamatosság és összefüggés helyett újra 
ez a fullasztó, kétségbeejt ő  érzés keríti hatalmába már évek óta. Hányszor borzadt már 
el váratlanul leleplezve önmagát, hogy képtelen megélni a saját helyzetét, a saját életét. 
Obligat eszmélеtlenség mindaz, amit đ  cs!nál, az idegennyely-tanítás az iskolában, ott-
honi élete Tiborral, kis napi teend ői. Csak Jeszenszkyvel való kapcsolata képezett ki-
vételt. „Dániellel való kapcsolatomban nem a viszontszeretés a lényeg és a cél, ez a 
kötődés tesz egyedül fogekonnyá arra, hogy intenzív kapcsolatba kerüljek a világgal, s 
intenzíven éljem meg önmagamat, a saját létemet." És hova jutott vele? Más irányból 
ugyanoda, hogy a saját élete megélhetetlen. Csak takarás van. Ilyen-olyan kulisszák. 
Fölösleges szenvedések. E felismerések utan kezdtek szöv ődni benne a Lilfa-képzetek. 
„Mindenen túl ajándék, könny ű  és kedves." 

Szép időszak volt a terhessége. Könny ű , boldog várakozás. Csak néhányszor fogta el 
a szorongás: szülhet -e ő  gyereket, hisz már a vérébe is beleszívódtak mind mélyebbre 
csúszó gondolatai. S a gyanú, hogy ez is csak átejtés, a végérvenyes hasadtság ideig-
lenes takarása. Legbelül azonban (s ezt .most már beismerheti), kétségbeejt ően tisztában 
volt vele, boldog várakozása csak átmeneti állapot volt, pihen ő , hogy erejét újra össze-
szedhesse, mert végül megintcsak !ngoványba kerül, elmosódnak a körvonal аК . „Dániel 
— motyogta félhangosan, anélkül, hogy észrevette volna — a mi perverzitásu•nk abban 
áll, hogy élvezni tudjuk: számunkra minden elveszítette biztonságát, hitelét és korlátait." 
Majd hangosabban, egészen megfeledkezve körüiménye!r ől: — Hogy is mondtad azt a 
ketyegést az id ő rő l? 

Végigketyegem az id őm? 

Nem, nem. Mindössze: végigketyegek az id őn. 

Egyszerre arra lett figyelmes, hogy egész testében reszketni kezdett. A kezét is ne-
hezére esett megmozdítania, miintha langyos vízben fekidne. Vagy vérben? Nem is 
érdekes. 

Igen, amikor hбnapokoа  keresztül a teljes levertség és az extatikus jókedv váltakozott 
benne , akkor is pontosan tudta , még ez a rendkívüli intenzitással megélt szerelem is 
csak az átejtés egy formája. „El őbb-utóbb eltehetetlenülve ott marad a kilincsen a kezed. 
Képtelen vagy fölmérni, miért nyitnád ki az ajtót, hová kellene menned és miért." .. . 

Azt mondtad, nines humorérzékem, ,kár, hogy •nincs humorérzékem. Szerintem van. Min-
denből csak a лm!ozgá5t látom. Ugyanazok a csúcsásra taposott járatok napokon, éveken, 
évtizedeken át. Hát nem eléggé nevetséges? 

Egyik pillanatban kisodródtam újra perc-láncszemekre f űzött időmbő l. Most úgy érzem, 
nem tudok soha visszajvtni. Mindig így érzem. 

„Hogyan tudnám összefogni széthullott id đmet? Hogyan tudnám abronccsá formálni a 
fiam most 'iиduló idejének?" 

Az előbb az ablaküvegen Dániel arcát láttam megvilfan гъi. Ugyanaz torfent, ugyanaz a 
csoda (hisz mi másnak nevezhetném?), amikor egyik óra végén bejött az én osztályomba. 
Addig nem  is  szóltиnk még egymáshoz. Csak tekiInteteink túlzó, komolykodó, mégis gye-
rekes játéka. Miel őtt bejött volna, felvillant nekem az arca az ablaküvegen . Németül 
beszéltem, s ahogy megpillantottam behajló alakodat és arcodat, egyszerre ellenállha-
tatlanul nevetséges Fett •a saját helyzetem. Nevetni kezdtem, ugyanabban a pillanatban 
te is. — Nekem rögtön az jutott eszembe — mesélted kés őbb —, hogy fittyet hányva 
a nyelvtanítás! ára összes formai és tartalmi követelményének — odaszólok neked: 
— Mondjad magyarul! Úgy csak jobban szót érthettek. 

Ilyen szögből soha addig .nem láttam a saját tevékenységemet . Azóta annál gyakrabban 
érzem, nevétséges vagyok. Egyszerre súlyos és könny ű  nevetés fog el. Akár egy „kitö-
mött madar". Csupa gege, wege, chin, schl, ieren, zieren, a gyerekek meg: „mit mond? 
mit mond?" Gyorsan elkedvetlenedem. Mire jó ez az egész? 

Semmiit sem tudok magam. гбl. Am!t tudoik, nemmel kezd ődik miied. Lényegében csak 
metafora , de egyedül Igy fogaimazhat б  meg: ha elindulnék , és egy ismeretlen h•elységbe 
keverednék, nem tudnék vt•sszataláini. Együtt kételkednék a saját szavaim hitelében azok-
kal, akiktől útbaigazítást varok. 

Nem tudom elmondani, mivel töltöm napjaimat, s az éveket. Amin-t erre gondolok, meg-
ragadhatatlanná válik az egész . És mindaz , ami Dánielhez köt, ugyanennek a tömörltett, 	428  



hiánnyá kristályosított megismétlését jelenti; ellehetetlenültségem megélése ezen a re-
láción az esztétikai élvezetig ível. 

„Levél magamnak — Jeszenszky közvetítésével" — határoztad meg egyszer: 

„Dániel! —írtad jegyzetfüzetedbe. — Most úgy éllek meg, hogy azért tudok gondolkodni 
önmagamról és a világról, mert nagyon imtemzíven köt ődöm hozzád. Nem kell, hogy 
órák hosszáig rád gondoljak (mit go,ndolhatnék: nincsenek kapaszkodóim), de minden 
szabad, tehát személyes, egyéni gesztusomban benne vagy. 

Ahogy te élsz bennem, az egynem űsítés eredménye. Fikció vagy, bizonyos értelemben. 
A legerőteljesebben légszomjként éllek meg. Nem szellemi, nem érzelrn!, hanem mind-
ezt meghaladva: erotikus légszomjként. Sokat gondolok mostanában O!dipuszra. Úgy 
érzem, anyjával szeretkezve öntudatlanul is át kellett élnie egynem űsödésének képtelen 
és tragikus pillanatát ... Ilyen értelemben vagy egynem űsített bennem . Töredezettségem 
megszüntethetőségének állandó vágya és illúziója. Visszatérés elementáris és eredend ő  
önmagamhoz." 

— Beb!zдΡnyítom, hogy számomra nem is létezel — mondtam neked egyszer nevetve, 
de elszántan. Elmeséltem, hogy egy délután talalkoztam Endrével, meghívott, hogy hall-
gassunk meg egy lemezt nála. Nem voltunk beszél ős kedуü г  kben, mindenre elszánt 
rossz hangulat feszült bennlnk. A lépcs őn felmenőben, mintha szigorú parancsot telje-
sítettünk volna, elkaptuk egymás kezét, a szobába érve egy szó nélkül vetk őzn•i kezd-
tünk. Teljes intenzitással figyeltünk egymás test "ere. Te eszembe sem jutottál. Mindaz, 
ami te vagy nekem, tulajdonképpen csak én vagyok. — A történet végén elmosolyodtál. 
Atfogtad a vállam. Én meg, mint a kisgyerek, ha váratbanul megütik, sírni kezdtem. 
Ennél tovább ma sem tudom osztani, azt, hogy mennyire vagy és mennyire nem vagy. 
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Időharapó cimborámmal fölállítjuk éppen a sakkbábukat a kiskocsmában, a 
füstösben-homályosban, amikor hirtelen megdörren az ég tél közepén és mu-
togató tüzes istennyilák magnézium-zápora ostromolja máris a zsebkend őcske 
ablakot. 
A zenészek pihegnek, a hangszerek —akár a régi szekrények gyomrába bújt 
molyos kabátok — az árnyék-sarokban koporsószögeken csüggenek. 
Lép most a sötét vadásszal. Olyan mez őt választ, 
mintha csak kérdezni szeretne t őlem valamit. 
Mondjuk azt, hogy miféle emlékeket őrizek a háborúból? 
Válaszolok rá a dámával úgy, hogy húzásomból könnyen kitalálhatja, köny-
nyen megértheti: 
a háborúból nem csupán történelem-könyv-fölelevenítette élményeim vannak. 
Látom, az égalj szilvakékje folyamatosan nyilaz bronzláng villám-madzag-
j aival. 
A vendégek megkövülten álldogálnak karikaba fogva a csatateret. Egyikük 
sem mer leülni, mintha egy-egy elkövetkez ő  lépés heve-ereje bajba sodor-
hatná őket is .. . 
Cimborám kezefejét görcs veri bilincsbe szemvillanásnyi id őre. Még húz a 
gyaloggal merészen, majd egérfeje az asztallapra bukik. A sakkviragos abrosz 
csatamezejére. 
Mit kérdez vajon ezzel a lépésével? 
Generációm szerelmi életér ől faggat? 
A néhai-pillanatnyi, igazi gazdagok nemi naplójába szeretne mindenáron be-
pillantást nyerni? 
Mit felelhetnék minderre? 
Fölzúg körülöttem a bíztatás; ugrok hát merészen szépséges lovammal L-be, 
mintha mondanám, 
a mi generációnk, cimborám 
középkori kalodák fészekaljnyi világbalökete, 
a mi generációnk 
a háborús-.hangorkánban pattant életre, 
generációnk 
csokoládétlan gyermekkort élt át. 
Am az igazi dúsak nemi közösüléseinek módozatait bárki utánozhatja közü-
lünk, ha nincs híjával a fantáziának, a szédít ő  mámornak és a megfelelő  
oltóanyagnak .. . 
Ekkor hirtelen beüt a villám az ablak síküvegén át, 
látható, hogy magnézium-sugár-madzagos a farka 
és leveri 
erőszakkal és megfontoltan 
mindkettőnk koronázatlan királyát. 

sz і mfónietta 

Öreg, hordóhasú stílbútor-faragó barátom nem sokkal halála el őtt egy kopott 
vásznú festményt ajándékozott nekem. 
— Varázslatos ez a portré. Egyszer majd megtudod, miért. Azért hoztam, 
mivel már nem tudok véle egy szobában élni. 
Fiatal nőt ábrázol a kép hollóhajának zuhatagában. Szeme kett ős félholdja 
lesütve, a blúzát az er ős mellek kúpjai törik át, a fej körül a háttérben ügyet-
lenkedő  angyalok libegését lehet látni. 
— Ha nagyon akarod egyszer — emeli ujját fölkiáltójelként a mester —, ha 
nagyon kívánod, életre kel, de vigyázz, ne érj hozzá, mert ez a halálát je-
lentené... 
A vásznat az ágyam fölé akasztottam, a bolondos beszédre nem sokat hede-
rítve éltem továbbra is kispocok-hivatalnoki életemet. 
Ifjúságom legutolsó óráján azonban, munkámból kivettetvén, a n ők által meg-
vetve, látomások sorozatával megkínozva hánykolódtam fekhelyemen. 
A hajnali derengés ködén át, hamufinom óraketyegés hullámaiban egyszer 
megszólított a portré: 
— Nagyon szenvedsz? — Meredten rátekintek, hajzuhatagát válla elé lendí-
tette, szeme szilvája delejes fénnyel világított, s picit .kihajolt a képb ől. Akár-
ha ablakkereten hajolna át. 
Felé nyúltam remegve, belemartam megéledett húsába, de a második pilla-
natban már lebukott a padlóra hatalmas csattanással, úgy, mint amikor vi-
rágvázát sodrunk le megszokott helyér ől... 430 



motetta 
Bitősökre 

Guggolok a tűznél estefelé, valami gyökérpálinka tüzénél otthon estefelé és 
várom a szeretőmet. 
Az előre vetülő  hírhedett éjszaka fekete szövetének vászna-feszülésére vára-
kozok, cigarettám hernyónyi hamuját a mutatóujj koppintó-kalapácsa veri Ie 
időnkint. 
Az ablak és a ház fölé hajló toronyóra egyre s űrűbben üt. Ezekre a már-már 
zenei hangokra id őről-időre összerezzenek. Idegeimmel van baj — gondolom 
szorongva. 
Ekkor meglibben a függöny, a cérnából való, és tán az üvegen át, tán a 
szúszaggatta padlózat résein át elémt űnik jánosbogár-szemű  szeretđm. 
— Vártál reám? — moccan a szája, a kett ős vonalka. 
A koromködben mást nem láthatok, csak a csontszín lábainak megvillanásait 
egészen a füstözött combt ő  parittyájáig. Felelni nem tudok; gégém útveszt őit 
füst feszegeti. 
A fényes-kettős combot követi a dohányszín has dobjának finom dombja, a 
megfelelően partos csip őkkel, s még följebb az emlők kettős császárkörtéi, 
oldalt a villogó karok toll- és szárnyrebbenései és a fej oválja, az arc síkja 
elmosódó vonásokkal. 
— Ajándékot hoztam — és csupa mezítelen. 
— Ugyan mit? — rebegem a kívánságoktól és kíváncsiságtól megszaggatot-
tan. 
— Ezt — és szemeimbe nyomja eml őjének kúpos rózsáit. 
Világít az veresen, fényében úszik az egész szoba — hullámvetéseiben el-
alélok. Gyufát gyújtok, a szilvakék lángocskánál kenem meg a cigarettám 
végét — erre kisszeret őm fölsikolt, gyöngyfényteste zsugorodni-aszalodni kezd, 
akár tűzharapófogóban az újságpapír. 

a 
légkör 

Kertemnek fodrain, s mélyebben a talajvizek fölén valami alattomos alvilági 
lényekből összeverődő  csapat erős hadsora fokozza flórám z űrzavarát. De 
hagyjad, csinálja kedvére a csőcselék, 

látom, 
amint hátsó lábacskáikat földnek feszítvén irányt vesznek a gyökérrendszer 
polipja felé. A delejes vonzás ellenállhatatlanul magához ránt valamennyit, 

érpatak-hozta, 
ittmaradott csigaházak hemperegnek vastag sz őnyegként a term őréteg fondor-
latos forrásnyi habjain. Lám beszánt egy túróbogár mélyen a zöldség eser-
nyője alá, de a sárgarépa még jóid őben rablószándékát-támadását megérezi. 
Legyező-lombozatát megsuhintja, félnivaló ostor a bogárfülnek, 

más élők közül 
galambféle repül át fölöttünk. Tollruhájuk menyasszonyi. Akár a repül őgép, 
oly hangosan zúgatják szárnyaikat az éledez ő, vihart ígérő  forgószelek ör-
vényében. Kihegyezett cs őrrel hirtelen lecsapnak sáska-falánksággal, vagy még 
mohóbban a fiatal borsó folyosóira 

ezek az égi emeletekr ől 
aláhulló madarak, ez a rengeteg szárnyas ha egy helyre lecsap, akár a gyász-
fehér lavina, mondom, akár a siserehad 

és ebben a feszült légkörben 
az én arcomnak lapja kicsi lélekveszt őként úszik kormány és vitorla nélkül a 
sodrások-hangulatok-széljárások szeszélyeire hagyatkozva 

akkor a nagy mag-lakoma után fölreppen 
mind ismét, szájukban még a mag roppan utolszor, de tolltestüket csakhamar  
elsodorintja a szél odafönt. Igy vonulnak el, nélkülük álomra száll az egyéb 
mikroflóra és az én arcomra is a megnyugvásnak leple ereszkedik selyem- 
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heller 
ágnes 

lehetséges-e 
radikális 
filozófia? 

radikális 
mozgalom 
és 
radikális 
utópia 

A radikális utópia fogalma szerint a jövőre orientá-
lódik. Egy olyan társadalmi struktúrára (és mozgás-
ra), mely lényegében különbözik minden eddigi tár-
sadalmi struktúrától és mozgástól. Sтlámára ez a tár-
sadalom nem a történelem végcélja, hanem az el őtör-
ténet lezárása, az „igazi történelem" 'kezdete. A radi-
káüs utópia ugyanakkor nem válla ІІkoziК  arra, hagy 
az „igazi történelem" társada]mának struktúráját és 
funkciónálását .gazdasági, szociológiai vagy politikai 
kategóriákkal meghatározza vagy leírja. „Csak" azok-
kal az alapvető  érazényes értékekkel határđzza meg, 
melyek Marx számára a kommunista társadalmat 
kanвtituálták. Ezek: a társadalom anyagi еs szellemi 
gazdagságának végtelen növekedése, e gazdagság el-
sajátíthatósága minden individuum által, a t'ársadai-
mi muлikaanegosztás megszűnése (s ezzel a fizikai és 
szellemi munka megosztásáaiak •megsz űnése, tová'bb'á 
minden alá- •és fölérendeltségi viszony megsz űnése), 
az emberiség uralma saját társadalmi életffolyamatán, 
az egyedek kreatív képességeinek univerzális kibonta-
kozása, összefoglalva: egy elidegenedésmentes, di ~a-
mi'kus társadalom. 
A radikális utgpia — ismétlem — a jövőre orientáló-
dik, érvényes ,értékei — melyeket Marx foglalt össze 
és homogenizált egységes értékrenddé — azonban ter-
mészetesen a jelen értékei, amelyek a rnúUtból erednek 
(különben nem lennének megfoga'lmazhatók). Marx 
ezeket az értékeket mint filozófiarљ  értékeket :konstitu-
álta azáltal, bogy választotta đket, kiválasztotta őket a 
filozófiában megfogalmazott — s mindig az életbđl 
eredđ  —érvényes éгtékek sorából. Кiválasztotta és 
homogenizálta őket, mint olyanokat, melyek megtes-
tesítik az osztályellentétekre, alá- és fölérendeltségre, 
elnyomásra, kizsákmányolásra épült, az embereket el-
nyomorító, az emberi viszonyokat puszta érdékviszony-
ra, puszta beírásra redukáió, az emberek tömegei által 
— ösztönösen vagy tudatosan — felháborítónak és le-
alacsonyítónak is érzékelt társadalmi viszonyok evi-
lági transzcendálásának ígéretét és követelését. S mi-
után ezt az evilági meghaladást valóban ezek az érté-
kek testesítik meg, ez az egyedül lehetséges radikális 
utópia. Ezzel nem tagadjuk, hogy in concreto többfé-
le radikális utópia létezhet. De minden radikádis utó-
piának — amennyiben valóban radikális — tartalmaz-
nia kell a Marxtól megfogalmazott :gondola'bi alkotó-
elemeket. A radikális utópiák annyiban különbözhet-
nek egymástól, hogy az a І kotóelemeеk közül más és 
arás tényezđket emelhetnek aki mint számukra döntđ  
mozzanatot, vagy egyéb —számukra ugyanesák dön-
tő, de az előbbieknek ellent nem amondó — mozzana-
toklkad, értékekkel egészíthetik ki. 
A radikális utópia nemcsak azért nem társadalmi 
„modell", mert a jövő  társadalmának konkrét struktú-
гájáról és fuaikcionálásámól semmit sem mond ki, ha-
nem azért sem, mert nem egyszerűen „ellenkép", mint 
számos korábbi társadalmi utópia. A radikális utópia 
— és ezért ,is гadikális — inherensen tartalmazza a 
„legјen" mozzanatát. Nem az a radikális utópia „üze-
nete", hogy az általa „elképzelt" társadalom „sz иp és 
emberséges lenne", sem az, hogy egy ilyen társada-
lom is lehetséges, hanem az, hogy ennek a társada-
lomnak lennie kell. A radikáиs utópia emfatikusan 
igenli választatt jövőjét, mint a jelen társadalmi. küz-
delmeinek egyetlen olyan ćélját, mely az emberiség-
hez, a „nembeli lényeghez" hozzáméretezett. Ezért a 
radikális utópia szemszögébđl minden olyan társadal-
mi mozgás és mozgalom, mely eredményeiben nem a 
cél felé mutat, értékközömbös vagy akár hiábavaló, rés 
minden olyan társadalmi mozgás vagy mozgalom, 
mely törekvéseiben vagy eredményeiben ellentmond 
e célnak, értékellenes (az el őbbire .példák a kapitaliz- 432 



mus diszfunkcióinak kiküszöböléséтe irányuló mozgal- 
mak, az utóbbira a jobboldali radikalizmus). 
Miért és milyen értelemben neveztük a jöv đre orien-
tált „lenni kell"-t utópiának? 
Mindenekelőtt azért, mert a jelen társadalmi szituá-
cióból nem extrápolálható. 
Az extrapalálás lehetetlensége természetesen nem je-
lent megválósithmtatlanságot. 
Polányi Káтoly pl. meggyőzően bizonyítja, hogy a 
„tiszta" önszabályozó piac a múlt század elejének 
Angliájában extrapolálható volt, ugyanakkor mégis 
megvalósíthatatlan. Ebben az értelemben beszél az 
önsza+bátyozó piaci modellről mint „utópiáról". A ra-
d'ikális utópia nem megvalósíthatatlan. Ellenben azok, 
akik egyedül a jövőre orientálódó „lenni kell"-t tart-
ják •szem előtt, gyakorlatilag zárójelbe teszik a meg-
valósíthatóság konkrét гnikéntjé гe vonatkozó összes 
kérdéseket, továbbá a megvalósítás hordozóit, a köz-
vetítő  praxist magát. A tiszta „lenni kell-re orientáló-
dás ezért sterillé válhat, passzivitásra 'késztethet, s 
az a filozófia, amely erre ,korlátozza önmagát — az 
utópia radikális volta ellenére is — elveszti radikaliz-
musát, megszűnik radikális filozófia lenni. 
A radikális cselekvés a jelenre orientálódik. Nem 
kevésbé tartalmazza a „legyen"-t mint a radikális 
utópia. De ez a „legyen" nem a „lenni kell", hanem 
a „tenni kell" (nem a „Sein-Sollen", hanem a „Tun-
Sollen"). 
A „tenni kell" lehet teljesen individuális is; ennyiben 
etikai. 1;n más értékék szerint élek és cselekszem, 
mint amilyen a :polgári társadalom értékrendsze тe. Ez 
is aktív magatartás és mint példa jelent ős lehet, de 
csupán izolá4kan — mint különálló egyesek magatar-
tása — hordozóközege a tá гsadalam meghaladásának. 
Csak akkor válhat azzá, ha .közösségek kollektív tö-
rekvésévé és tettévé lesz, radikális „magatartásmi лő -
séggé", de ekkor már radikális mozgalmak alkotóele-
me. 
A „tenni kell" kollektív, amennyiben mozgalmak hor-
dozzák. E mozgalmak mindig társadalmi rétegek 
(vagy osztályok) szükségletéit és / vagy 'érdekelt feje-
zik ki, amennyiben erek a szükségletek és érdekek 
(kielégítésük, illetve realizálásuk) lehetetlen a fennál-
ló kapitalista struktúrában vagy ez — legalábbis az 
adott történelmi pillanatban — lehetetlennek tűnik. 
Csak a radikális mozgalmak haladhatják meg de facto 
a polgári társadalmat. 
Mi a radi'kál'is utópia és mi a radikális mozgalmak 
legitimációjának forrása? 
A radikális utópia nem legitimálhatja magát a tudo-
mánnyal. 'Sеm az дkonámiából, sem a szociológiából 
nem „vezethetők Ii" a radikális utópia érbékei, még 
kevésbé :megvalósulásuk szükségszer űsége. Köztudo-
mású, hogy nincs olyan társadalomtudomány, melynek 
tárgyválasztását, módszerét, megközelítégi módjaik és 
eredményeit nem ko-determinálná az értékválasztás 
maga. A tudománnya+l való legitimálási kísérletek 
ezért illuzórikusak és ideológikusak. De nem legiti-
málhatja magát a radikális utópia a létezéssel seren, 
mivel nemcsak hogy nem létezi'k, de — mint mondot-
tuk — a 1'étbđl, azaz a jelenből nem is extrapolálható. 
Nem leg!іtimálhatja magát egyetlen mozgalommal (ra-
dikális mozgalommal) sem, mert — mint erre majd 
visszatérünk — egyetlen mozgalom sem tartalmazza 
inherensen a radikális utópia éтtéktotalitására irá-
nyuló cselekvést. Ha azonban a radikális utópia 
egyáltalán nem tudja legitimálni önmagát, akkor ez 
az utópia önkényes és választása iтracionális. 
A radikális utópia azonban — mindezek ellenére —
legitimálhatja önmagát és ezt meg is teszi. Legiti-
mációjának forrása az emberis,ég. Az egységes embe-
riség, mely ma még nem létezik, de amely — a gon-
dolatban — racionálisan konst*tuálható. A nembeli 
lényeg fogalmi alkotóelemei csak a kommunizmusban 
(a „magáért-való emberiség" társadalmában) bonta-
koznak és bontakozhatnak ki úgy, bogy minden egyed 
számára elsajátíthatók legyenek. A „nembeli lényeg" 
fogalma persze — Marхnál is —értékválasztáson 
alapul (más jelzbket is lehet az ember nembeli lénye- 

433 	gének tekinteni, s nemegyszer tekintenek + is).  Am egy 

bizonyos: a marxi „nembeli lényeg" fogalmi alkotó-
elemei — bár választottak — korántsem önkényesek. 
Ёгtékei, melyéket forgalmában tartalmaz, nem mások, 
mint azok, amelyek az emberiség pozitív értékként 
való igenléšéből és vállalásából erednek. Más fogal-
mi rendszer — mint mondottuk —lehetséges (más-
ként is lehet a nembeli lényeget meghatározni), de 
nem az emberiség pozitív értékként való tételezése 
alapján. Megismételjük: a г  dikális utópia önmagát 
tehát az emberiséggel legitimálja. Ugye az emberi-
ség ügye. Amennyiben magáért való egységes em-
beriség lehetséges — ilyennek, így fogalmaz a radiká-
1is utópia: lenni kell —, úgy csak a radikalis utópia 
realizálásával lehetséges. A tudatos választás, a „le-
gyen" és a legitimáció így gondolható el együtt és 
egyszerre. 
A radikális utópia legitimációjában elvileg kizárt a 
konfliktus cél és „hordozó" 'között: az emberiség nem-
beli lényegét csak az emberiség realizálhatja. Nem 
Igy azonban a radikális mozgalmaknál. Miután tény-
leges társadalmi osztályék vagy rétegek konkrét ér-
dekeikre és szükšéglete+ire épülnek (ereket fejezik ki), 
sosem képviselhetik egyedül és teljesen „az emberiség 
ügyét". Ugyanakkor azonban e konkrét érdekek rea-
lizálására, illetve e szükségletek kielégítésére irányuló 
törekvéseiket — az esetek többségében — e radikális 
mozgalmak is mint az „emberiség egyetemes céljait és 
törekvéseik" tételezik és legitimalfák. Legitimációjuk 
ezért szwkségkégpen ideológikus, vagy — pontosabban 
fogalmazva — szükségképpen tartalmaz ideológikus 
mozzanatokat. Ez még akkor is igaz, ha olyan mozgal-
makról van szó, amelyek radikális szükségletei ösz-
szeübközésbe kerülhetnek egyéb radikális szükségle-
tekkel, továbbá, mert a rádikális szükségletek is ér-
dekkonfliktusokba keverednek minden olyan társada-
lomban, mely általában éгdekelientétben mozog. Min-
den radikális mozgalom mindeddig úgy legitimálta 
magát, mint a munkásosztály „egyedüli" reprezentán-
sa, vagy az „egyetlen igazi" forradalmi mozgalom, 
vagy a kommunizmus realizálásának „egyedüli" hite-
les képviseiđje. Ez a fajta legitimáció pedig éppen 
nem az uralkodó társadalmi rend érdekképviseletei-
vel való konfliktust élezte ki, hanem az egyes radi-
kális mozgalmak egymással való •konfliktusát. 
Ugyanakkor: a legitimáció ideológikus mivoltából 
gyakorlatilag a radikális utópiához való ideológikus 
viszony is következik. Ennék számtalan formája van 
— majdnem annyi, ahány mozgalom. Jelenthet ez 
folyamatos elszakadást a radikális utópia értékeit ől 
(akár tudatosítjuk, akár nem), egy mozzanat kiraga-
dását, mint a radikális utópia „egyetlen" lényegét, 
vagy olyan eszközök elfogadását és gyakorlását, me-
lyeknek alkalmazása ellentmond a radikális utópia 
értékeinek, és ha ezt az ellentétet nap mint nap nem 
tudatosítják (aminthogy többnyire nem teszik), de 
facto eltávolodnak a radikális utópiától, mégha elvi-
leg fenn is tartják. A tisztán politikai mozgalmakban 
(még ha magukban tartalmazzák az ökonómia radiká-
lis átalakításának 'intencióját is) az elszakadás ilyen 
vagy olyan formában mindeddig mindig bekövetke-
zett. Ilyenkor a radikális utópia joggal beszél „hiá-
bavalóságról". A radikális mozgalmak a régi szégyent 
reprodukálják és ezzel előbb-utóbb elvesztik radika-
litásukat. 
De élképzeihetđ  — és már 'kialakulóban is van — a 
radikális mozgalmak egy másfajta típusa. Ez az élet-
forma forradalmát tűzé ki célul — amit mi is a kom-
munizmus elengedhetetlen el đfeltételének tekintünk 
— és a radikális utópiát hic  it  nunc, ám az összkársa-
dalomtól izolált közösségekben kísérli megvalósítani: 
Mivel e mozgalmak radikális szü+kségletre épülnek és 
közvetlenül a •radikális utópia realizálására töreksze-
nez, az utóbbihoz való viszonyuk nem ideológikus ab-
ban az értelemben, mint a korábban elemzett mozgal-
maknál. De: a radikális utópia nem valósítható meg 
elszigetelten. Ha ezt a törekvést elválasztjuk az össz-
társadalom radikális átalakítására irányuló —ismét: 
hic  it  nunc végbemenő  — törekvéstđl és cselekvés-
tđl, a kollektív „tenni kell" a ,puszta etikai „tenni 
kell" formáját ölti. S legitimációja mégis tartalmaz 



— ha más formában is — ideolágikus mozzanatot: a 
radikális szükségleteket miatt a létez đ  társadalom 
minden emberének „valódi" szükségleteit tételezi. 
Egyes radikális szükségletek kiélégíG sének a társa-
dalom egészétől izoláltan +történő  megszervezése szin-
tén oda vezethet, hogy ezek a mozgalmak elveszítik 
radikalitásukat. 
Megismétlem: a radikális filozófia feladata, hogy köz-
vetítsen radikális utópia és radikális mozgalmak kö-
zött. 
Milyen farmái vannak ennek a közvetítésnek? 

A radikális utópia, mint „irányérték", mérce a moz-
galmak radvkaiitásának megítélésében. A .radikális fi-
lozófia feladata természetesen nem az, hogy ezt a 
„mérćét" egyszerűen fenntartsa — akkor tisztán ra-
dikális utópia lenne. Hanem az, hogy a létező  radiká-
lis mozgalmakat segítse olyan 'irányba terelni, mely 
a radikális utópia felé •mutat, mely közelebb visz a 
radikális utápiá'hoz, hic  it  nunc. Ezért a radikális fi-
lozófiának olyan mozgalomhoz kell csatlakoznia, 
melyben legtöbb a lehetőség egy efféle mozgás meg-
valósítására. 

A radikális filozófiának ugyanakkor kritikai funk-
ciója van, méghozzá kétféle értelexrnben. 
Mindenekelőtt: a mai rádikális filozófia kritiká-
ja elsősorban nem közvetlenül a kapitalizmust 
és a kapitalista ideológiát veszi célba, hanem 
magukat a radikális mozgalmakat. Kritizálja mind-
azt, ami ellentmond a radikális utópiának, ami 
eltávolít attól, kimutatja bennük a ,;kapitalizmus 
szégyenfoltját". Temmészetes еn: az elsősorban nem 
jelenti azt, hogy kizárólagosan. Miután a mozgalmak 
egy adott társadalom •mozgalmai, melynek tudomá-
nyos és nem tudományos ideológiáitól nincsenek her-
metikusan elzárva, a radikális filozófiának kritikai-
lag  kell számot vetnie ezekkel a tudományos és nem 
tudományos :ideológiákkal is. 
Ugyanakkor: a radikális filozófia állandóan dezideoló-
gizálja a különböző  radikális mozgalmakat, amennyi-
ben kétségbevonja ideológikus legitimációjukat. Felfe-
di az ideológiak mögött a ténylegesen mozgató osz-
tály-, csoport-, réteg-érdekeket és -szükségleteket. Ez 
a „felfedés" nem leleplezés — illetve csak kivételkép-
pen az. Miután feltételezzük, hogy egységes emberi-
ség ma nlég ,nincsen, hogy a ma létez ő  minden radi-
kál5s mozgalom különbözđ  osztály-, csoport-, réteg-
érdekeket (esetleg akar nemzeti érdekeket is) fejez 
ki, vagy legalábbis olyan szükségletrendszereket, me-
lyek csak ¢Heghatározott rétegek, csoportok szükség-
letrendszerei, a legitimáció általánosságának megkér-
dőjelezése, a csoportérdekek kifejezésének kimutatása 
korántsem jelent még negatív értékelést a radikális 
utópia szempontjából. „Csupán" annak felfedését, 
hogy az adott osztály vagy csoport érdekei és szük-
ségletei mennyiben (hol és milyen vonatkozásban) mu-
tatnak a radikális utópia felé vezet ő  irányba, hol és 
milyen vonatkozásban keresztezik ezt a mozgást. Ha 
azt mondottam, hogy a radikális filozófia ahhoz a 
mozgalomhoz csatlakozik, melyben a legtöbb mozza-
nat mutat egy ilyen radikális jövő  irányába való moz-
gás felé, ezzel még nem kritfJcátlan azonosulásra gon-
doltam. Kritikátlan azonosulás — a radikális filozó-
fia részéről — elvben csak olyan mozgalmakkal len-
ne lehetséges, melyek kizárólag a radikális szükségle-
tekre épülnek, s melyeket az egész emberiség repre-
zentál. Elvileg, mondottam, mivel ha ilyen mozga-
Iom Pétezne, akkor már nem létezne radikális utópia, 
mert már a kommunista társadalomban élnénk, a ra-
dikalitíis elveszítené értelmét, s nem lenne többé mit 
közvetíteni. A тadikális fiđozófiánalk tisztában kelllen-
me azzal, hogy a partikularitást magában a mozga-
lomban nem tudja meghaladni. 

De a közvetítés nemcsak egyirányú. Nemcsak a 
radikális utópiát kell közvetíteni a raгikális mozgal-
mak felé. A radikális utó(рia a jövđгe orientált nem-
beli értékek konstituálta termékeny absztrakc дó, me-
lyet konkretizálni csak maguk a radikális mozgalmak 
képesek. A filozófia nem helyezkedhet kívül ezen a 
ko~bkretizálási folyamaton. A radikális , mozgalmak-
ban létrejövő  realitvís — az intézményektől az esz- 

inéig, az életformáktól a termelés és az elosztás for-
máinak kialakításáig — mind köгvetítő  a radikális 
utópia felé. Csak így válhat az utópiából valóság, 
méghozzá .nem egy meghatározott ponton", hanem 'a 
mozgalmak egymást váltó forradalmi folyamatában. 

Ez a +kétirányú közvetítés — új aspektusból — ma-
gában foglalja a filozófia számtalan hagyományos 
problémáját, a számvetés szükségességét ezekkel a ha-
gyományos problémákkal. A társadalomelmélet és 
az etika, az ismeretelmélet és az esztétika, az antro-
poiógia 'és a pszichológia — hogy csak a legfontosab-
bakat említsem — új jelentőséget és funkciót nyer-
nek ebben a feladatban és összefüggésben. Mindezek 
a diszciplínák az ember és társadalmi önmegváltoz-
tatásának és önkifejezésének kérdéseire vonatkoznak 
különböző  szempontekból. S éppen ezek a kérdések a 
közvetítés — par excellence filozófiai — kérdései. 

A radikális filozófia tehát a radikális utópiát —
az „emberiség ügyét" — közvetíti a radikális mozgal-
mak felé és a radikális mozgalmakat az „emberiség 
ügye" felé. A filozófus — a radikális filozófia repre-
zentáns — ennyiben valóban az „emberiség funkcio-
náriusa". Azonban a filozófus nem áll kívül a törté-
nelem, a radikális filozófus sem áll kívül a radikális 
mozgalmakon, azon a bizonyos „konkretizálási folya-
maton". A radikális filozófus — a konkrét történelmi 
harcokban részt vevő  konkrét ember — sem lehet 
mentes sohasem azoktól az ideológikus legitimációktól, 
melyeket felfedni és kritizálni hivatott. Az „emberi-
ség funkcionáriusának lenni" — feladat. Ez a radiká-
lis filozófusok hivatása, melyet az egyes ember önma-
gával és ideológikus legitimációjával való :nap-napi 
harcban, újrakezdésben, kísérletezésben megközelíteni 
és vállalni törekszik. 
Lehetséges-e tehát radikális filozófia? Lehetséges ak-
kor és addig, amíg van mi között közvetíteni. Ha van 
radikális utópia, ha vannak radikális mozgalmak. Ra-
dikális utópiánkat Marxtól kaptuk, radikális mozgal-
mak pedig ma léteznek. Ma .tehát lehetséges radikális 
filozófia. 
De nemcsak lehetséges, hanem egyben nélkülözhetet-
len is. A különböző  többé-kevésbé radikális szükség-
leteket artikuláló partikuláris mozgalmak egységes 
cselekvési lehetőségének vagy legalábbis cselekvésük 
összehangolásának feladata a nap követelménye. Eh-
hez szükség Van a forradalmi toleranciáгa. De nincs 
forradalmi tolerancia akkor, ha a radikális filozófia 
nem teljesíti feladatát: ha nem teszi tudatossá a —
viszonylagos, soha near teljes — legitimációko гláto-
zást, ha az ideolágikus legitimáció állandó felülbírá-
lása — ennek állandónak kell lennie, hiszen a ten-
dencia erre az ideoiógikus legitimációra mindig jelen 
van — nem válik a mozgalmak húsává és vérévé. 
Csák ha a partikuláris mozgalmak is 'készek meg-
harcolni az „egyedüli, kizárólagos legitimitás" min-
dig újra és újra termelődő  ideológiájával és tudato-
san vállalják saját partikularitásukat, s ugyanakkor 
azt a — radikális utópia felé mutató — általánossá-
got, melynek éppen ez és nem a másik partikularitás 
nyit teret, továbbá, ha készek elismerni a másik par-
tikularitásban kifejez đdđ  általánosságot is; CSAK 
akkor lehetséges forradalmi tolerancia. 

szociológia, 
ökonómia 
és 
radikális 
filozófia 

A radikális filozófia — mint láttuk — kétféle „le-
gyen" között közvetít: a lennie kell és a tenni kell kö-
zött. Ez természetesen nem jelenti azt, mintha akár 
a radikális utópiából akár a radikális mozgalmakból 
hiányozna a lehetőség kategóriája. A radikális moz-
galmak léteznek s ezzel lehetségesek is. A „tenni 
kell"-re valá'ban vonatkozik a kanti mondás: „amit 
kell, azt lehet is." A radikális utópia esetében azon- 434 



ban a kérdés nem ilyen egyszer ű. A rad'i'kális utápia 
nem létezik, mi több — nem is extrapolálható. Itt te-
hát a lehetőség (a megvalósíthatóság) kérdésével kü-
lön is szembe ke11 nézni. 
A radikális utápia lehetőségének állítása már legiti-
mációjában is benne foglaltatik. Ha magáért-való em-
berišég ma még nem is létezik (csak gondolatilag van 
megkonstituálva), magánvaló emberiség létezik. A 
magánvaló emberiség magáért-valóvá válása egy 
olyan —reális —lehet őség, melyet semmiféle tudo-
mányos érvvel cáfolni nem lehet. De igazolja lehet ő-
ségét e radikális utópia a létez ő  radikális szükségle-
tekkel is. Amíg radikális szükségletek és ezékre épülő  
radiká)is mozgalmak léteznek, addig a radikális utó-
pia megvalósítható, mert létezik a megvalósulásra irá-
nyuló emberi akarat. Továbbá igazolja lehet őšégét az-
zal, hogy egy racionálisan megszervezett társadalmi 
struktúra és ennek funkcionálása e radikális utópia 
értékeinek realizálásával elgondolható. Végül igazolja 
magát ontikusan is: semmi olyan nem foglaltatik ben-
ne a radikális utópiában, ami ontikusan ellentmonda-
na a társadalmi ember természetének. (Ellentmondana 
p1. ermek a természetnek az ember halhatatlansága, 
mely •kétségtelenül az emberek legnyomatékosabb vá-
gyai közé tartozik. De nincs olyan radikális utópia. 
amely magában foglalhatná az emberi lét egziszten-
ciális fesziiltségének megszüntetését). 
A radikális filozófia ezért úgy kapcsolódik a jelen 
mozgalmaihoz —úgy választja ki a legadekvátabbat 
—, hogy megít1éli: melyik mozgalom és milyen vonat-
kozásban bontakoztathat ki olyan tendenciakat, me-
lyek a radikális utópia •megvalósításához vezetnék, 
tehát: melyikben rejlik a viszonylag legtöbb lehetőség 
a radikális utápia felé irányuló mozgás szempontjá-
ból. A lehetőségek felderítésének, a lehet đségekhez 
való kapcsolódásnak a funkciója csak akkor sz űnik 
meg, ha az utópia és a mozgalom „legyenje" közötti 
ellentét megszűnik, ha a radikális filozófia megvaló-
sul. 
De eddig csak a lehetőség kétféle vonatkozásáról be-
széltönk. Csak az elvi lehet őség igazolásáról (a lehe-
tetlenség kizárásáról), továbbá az utópia és a moz-
galmak, a kétféle „legyen" közvetítésében réalizálódó 
lehetőségről. Amiről nem beszéltünk, az a különböz ő  
radikális mozgalmak konkrét célkitűzéseinek megva-
lósít'hatósбga a közvetlen (a jelenben már tartalma-
zott, konkrét elđfeltételeiben létező) jövđben. A gaz-
daság? és általános társadalmi szerkezetben rejl ő  
konkrét lehetőségekről van itt szó. (Hogy ehhez a je-
lenhez a jelenben is tartalmazott múlt is hozzátarto-
zik, azt felesleges részletezni.) 
A jelenben (és jelenhez tartozó, bennefoglalt múltban) 
tényszer űen adott lehetđségek féltárása (a kőzvetlen 
jövő  perspektívája szempontjából) az ökonómia és a 
szociológia feladata. Persze: lehet őség — kiilönbözđ  
vonatkozásokban, különbözđ  mozgásterülettel — sok-
féle van. A lehetőségek feltárása is választott mozgal-
mak, célkitűzések szempontjából történik. Ezért a kö-
vetkezđkben nem ökonómiáról és szociológiáról álta-
láb'an, hanem kritikai ökonómiáról és kritikai szocio-
lógiáról fogunk beszélni, azaz olyan szociológiárбl és 
ökonómiáról, .mely a jelen szocialista meghaladásának 
álláspontján  611, és a meghaladás gazdasági és társa-
dalmi đеhetđaégét tárja fel és „választja ki" a lehet ő-
ségеk típusai és formái kőzöl. 
A kritikai szocialбgiai és kritikai önkonómia emfázisa 
a valóság emfázisa. Kritikájп  kétirányú. Egyrészt a 
polgári ökonómia és szociológia ellen irányul,  amen
nyiben ezek a valós lehetőségek sorából kizárják a 
kapitalizmus meghaladásának lehet đségét. Ugyanak-
kor a radikális utőp£át és a radikális mozgalmakat is 
kritizálja, amennyiben ezek vagy egyáltalán nem vet-
•ek számot e jelennel — a közvetlen jövđ  lehetđsé-
geivel —, vagy — legalábbis — nem a jelen totalitá-
sával vetnek számot. A kritikai szociológia és ökonó-
mia is választ mozgalmakat, .de mindig azokat a moz-
galmakat választja — feltéve, ha kóvetkezetes —, 
amelyek olyan mádon kísérlik meg a kapitalizmust 
meghaladni, illetve olyan lépésékben, formák között 
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adva vannak. Egyes mozgalmaknak így nagyobb affi-
nitásuk van a kritikai szociológiához és ökonómiához, 
masoknak a radikális filozófiához. 
Mi a radikális filozófia „normális viszonya" a kritikai 
szociológiához és ökonómiához? Egyrészt — kétségte-
len — felveszi a kritikai ökonómia és szociológia oda-
dobott „kesztyűjét", amennyiben maga — ebb ől a 
szempontból is —kritikaivá válik: ahol a tényszer ű-
séget (a konkrét lehetőséget) a jövđben extrapolálјбk, 
kimutatja ennek extrapolálhatatlanságat, a „legyen" 
ősi értelmében állítva, hogy annál rosszabb a tények-
re nézve". Ugyanakkor: a mozgalmakban megtestesült 
kritikai szociológiára és ökonómiára is alkalmaznia 
kell a tolerancia elvét: a vaskos realitásokat megfo-
galmazó mozgalmak, illetve az ezeket a mozgalmakat 
artikuláló kritikai szociológia és ökonómia követelé-
seire és célkitűzésére nincs joga rásütni a „revizio-
nizmus" bélyegét. Itt is kötelessége felmérni és fel-
mutatni a mögöttük meghúzódó valós szükségleteket 
és érdekeket és azokat az értékeket is, amelyeket rea-
lizálnak vagy programatikusan realizálni akarnak. 
Ha ezt nem teszi, akkor rádikál!itása puszta látszat, 
valójában megszűnik radikális filozófia 'lenni. 
Mi a 'kritikai ökonómia és szociológia „normális" vi-
szonya a radikális filozófiához? Mindenekel őtt: egy 
bizonyos értelemben tartalmaznia kell ezt a filozófiát. 
A radikális utápia elvi lehetetlenségének, lehetősége 
kizárásának alapján nem születhet kritikai •szocioló-
gia és kritikai ökonómia sem. De gyakorlati vizsgá-
lódásaiban kétségtelenül zárójelbe teheti, mert felada-
ta nem az, hogy a „lenni kell"-t és a „tenni kell"-t 
közvetítse, hanem elsósonban az, hogy a „tenni kell"-t 
és a „tenni lehet"-et, továbbá a „lenni lehet"-et h бz-
vetítse. De a radikális filozófiát megfogalmazó radi-
kális mozgalmakhoz is „filozófiailag" kell viszonyul-
nia — azaz a forradalmi tolerancia alapján. Nem süt-
heti rá ezekre a mozgalmakra egyszer űen a „szekta-
rianizmus" az „utópizmus" vagy a „demagógia" bélye-
gét. Tisztában kell lennie azzal, hogy a 'közvetlen le-
hetőségeket a „legyen" mögé állító mozgalmak is lé-
tező  szükségleteket és érdekeket fejeznek ki, s hogy 
ezek — mint szükségletek — nem kevésbé reálisak 
meg ha kevésbé „vaskosak" is mint az ő  tényei. 
„Csak" mindig !konfrontálnia kell ezeket a tényben 
rejlő  konkrét lehet őségekkel. 
Egyesíthetđ-e a kritikai szociológia és ökonómia a 
forradalmi filozófiával? Csupán akkor, ha egy társa-
dalom reális lehetđs'égei tartalmazzák a radikális utó-
pia realizálását, ha egy egységes, mindenkit magába 
foglaló mozgalom egyszerre és egyúttal realizálja a 
tények lehetđségeit és a „legyen" értékeit* 
Azaz — megint csak — akkor, ha már sem radikális 
filozófiára, sem kritikai ökonómiára és szociológiára 
— aszó eddigi vértelmében — nincs többé szükség. 
Nem ez az egyes£tés tehát a perspektíva, hanem mind 
a radikális filozófia, mind a kritikai szociológia és 
ökonómia elveinek végigvitele a тnündvégig termé-
keny és megtermékenyítđ, a konkrét alternatívákiban 
dönteni segítő  elméleti és .gyakorlati konfrontбiók és 
polémiák folyamatában. 

+ Ez természetesen nem mond ellent annak , hogy egyesek 
lehenek radikális filozófusok és kritikai szociol бgusok vagy 
ökonómusok egy személyben , amennyiben mindkét Пézбpont 
argumentáeíбját végiggondolják. 



böndör 
pal  
versei 

anya, 
még 
mindig 
nő tök 

Rábólintva és fejet ingatva. 
Nem számokkal kifejezett de még szigorúbb 
mértékkel. 
Vagy minden kisebbedik köröttem? 
Anya, még mindig n ő tök. 
Milyen nevetségesen kicsi lett minden 
nem férek hozzá semrnihez, nem férek be sehová 
Mindegy is, n őhetek már 
— mindenem kinő ttem. 

saját 
ügyében 
a 
városban 

mézédesen 	 Lépcsőkö л , lépcső kön. 

mosolyog 	 Bekopogni. 
Kalap a kézben. 

Merev barátom Lila szempilláját lehunyva 	Összébb húzódni nem lehet. 
reprodukciókat nézeget. Ilyeneket el őször. 	Nézd a hosszan nyú!ó hegyeket. 
Majd felkel hintaszékéb ő l 	 Évezredek alatt ha centimétereket. 
megáll el őttünk 	 Kérem szépen. 

és megadóan lehajtja fejét. 	 Köszönöm szépen. 

Két szöget verünk a homlokába 	 Szépen száll aszó az égen. 

tennénk boldoggá. S Iám milyen 	 Tetten értem — nem tett semmit értem. 

kecses mozdulatokkal repül 	 Fel a lépcső kőn. 

a hathuszassal 	 Fel az égbe. 
az élеt közepébe 	 Köszönöm szépen. 

a fényes kirakatba próbabábunak. 	 Az okmányok elvesztek. 

De a merevség felengedett. 	 Köszönöm szépen. 

Megsúgom: olykor izzad is már 	 A cselédévek nem számítanak. 

mikor a meleg szinte kibírhatatlan. 	 Köszönöm szépen. 
A szövetkezetben eltöltött іnégyev eti!sme-rhet ő . 
Köszönöm szépen. 

waka 	
Ez mind kevés. 
Köszönöm szépen. 
Majdnem semmi. 

Minden létező 	 Köszönöm szépen. 
— ez egyesszám. Mi ketten 	 Semmi. 
az már többesszám. 	 Köszönöm szépen. 

Nézze, a szomszédok fent eveznek az égen. 
Így helyes — hiszen egyik 	 Integetnek, mutogatnak. 
a másik kétszerese. 	 Igen, integetnek, mutogatnak. 

Andris, a herét ne felejtsed el! 
Andris nem vagy oly magasan, 

Ó 	 hogy a herére ne gondoljál! 
Száztizennégy lépcső , száztizennégy. 

Ahogy a kutya fülel az éjszakába 	 Az semmi. Az mind semmi Andris. 
megrándul a testem minden neszre. 	Sok az, meg sok ez a hetvenkét esztend ő  is. 
Nyár van mint még soha 	 Az mind semmi Andris. 
a szoknyák is mind tarkák. 	 Hát jó, úgyis jó. 
Bennem erősödnek fel a távoli 	 Már hogyne volna jó. 
legyengült jelek. Ha magamban fogalmazo гk Jó? 
akkor is vagy suttogok vagy kiáltok. 	Jó. 
Már ébredezem — most végre meglátom: 	Semmi? 
ember alakban vagyok-e ébren? 	 Semmi. 436 



TITO 

437 

burányi 
nándor 

gondolatok 
a 
magyar 
szóról 

Variációk végtelenje egy témára: a személyiség és a tár-
sadalom, avagy a személyiség objektivizáaiója a társa-
dalomban, avagy: a szocialista ember. 

Én folytatom így a variációkat: gondolat és társadalom, 
a gondolat forradalma, a forradalom gonddlata ... Játsz-
hatok tovább a variáaiókkal, a hangszerb ő l akkor sem 
tudom kicsalл i azt a hangot, melyet szeretnék; amit ka-
pok, az megmarad a színtelen általánosság szintjén. Id ő -
höz, időponthoz, karhoz van kötve, az emberi gondolat, 
a társadalmi fejl ődés, a forradalom egy-egy konkrét sza-
kaszát jellemzi, az elvont, csupasz, lemeztelen itett lényeg-
nél többet jelent ő  gondolathoz tehát nem elegend ő  az 
általánosságokat variálnom. 

Megpróbálok közelebb jutni a konkrétumhoz. Négy rész-
letet idézek, harmincéves id őszakot átfogó ív négy szi-
lárd pillérenek, az 1946., 1956., 1966., 1976. évnek, tehát 
három évtizednek négy május elsejei vezércikkéb ől. Meny-
nyire tükrözheti, tükrözi-e, s ha igen, hogyan, milyemnek 
mutatja, milyen eszközökkel fejezi ki a gondolat, a for-
radalom, a forradalmi gondolat fejl ődését nálunk. 

Tegyük még hozzá: a Magyar Szóból vettük az idézete-
ket, a vajdasági, illetve a jugoszláviai magyarok egyetlen 
napilapjából, amelynek — tekintettel a tájékoztatás fon-
tosságára — rendkívül jelent ős szerepe van az itteni 
magyarság (még ha nem is csak innen kapja napi in-
formáciai ,t hazánkról és a világról) tudatának formálásá-
ban, magatartásának kialakításában. 

Kifejezheti egy újság, pontosabban a vezércikke a for-
radalmi folyamatok irányát, intenzitását, érzékeltetheti a 
forradalmi gondolat erejét, újjászületését vagy esetleges 
válságát? Sok ehhez hasonló kérdést felsorolhatnánk. De 
ne variáljuk a kérdéseket is, próbáljunk csak erre az 
egyre válaszolni. Az egysz е rúség és hitelesség kedvéért 
idézettel. A Magyar Nyelv Értelmez ő  Szótára szerint az 
újság „Szabályos, aránylag rövid időközökben (rendsz. 
naponta) megjelen ő , széles olvasóközönséghez szóló, hí-
reket közlő  és az eseményeket a közösség irányításának, 
nevelésének szándékával értékelő, egy v. csak néhány 
nagy alakú lapból álló sajtótermék; hirlap." 

E megh•atarozásból számunkra most els ősorban a szán-
dékra vonatkozó megállapítás az érdekes. De lássunk 
idézetet egy sajtóelméleti fejteg еtésbő l is: „A római Acta 
Díurnától a kommunista párt lapjaiig a sajtótörténet min-
dig és mindenhol a tájékoztatást találja a lapkiadás in 
ditékának — kezdetben tisztán a politikai befolyásolás 
érdekében, kés őbb bonyolultabb áttételekkel és formák-
kal, de ugyancsak közvélemény-befolyásoló célzattal". Egy 
német tanár definíciójában az újság „a közvélemény le-
téteményese és a társadalmi öntudat kifejez ője". 

Lenin ezt így fogalmazta meg: „Végeznünk kell a publi-
cisták állandó dolgát — megírni a ma történetét. (=s 
igyekeznünk kell úgy írni, hogy ez a történetirásunk hat-
hatós segítséget nyújtson a mozgalom közvetlen részt-
vevőinek és a proletár h ősöknek ott, a tett helyszínén — 
Igy írni, hogy előmozditsuk a mozgalom kiszélesedését 
és azoknak a harci eszközöknek, eljárásoknak és mód-
szereknek tudatos megválasztását, amelyek a legkisebb 
erőveszteséggel a legnagyobb eredményekre vezetnek." 

Forradalmian konkrét, gyakorlati célzatú megfogalmazás. 
Mivel mi is forradalmi korszakkal foglalkozunk, hasznát 
vehetjük. Más szóval az idézetekb ő l kit űnik, hogy az 
újság kifejezheti, ki kell hogy fejezze az adott korszak 
(forradalmi) törekvéseit, tehát az említett vezércikkekb ő l, 
a részletekb ő l is lesz ű rhetjük a következtetést, választ 
kaphatunk arra a kérdésre, mennyire volt forradalmi a 
gondolat a fejl ődés egy-egy adott szakaszában. Persze: 
kaphatunk, de nem biztos, hogy kapunk. Csak a lehe-
tőség van adva, de hogy a Magyar Szó említett vezér-
cikkei mennyire és miként tükrözik a kor forradalmi gon-
dolatát, azt csak a tüzetes, konkrét vizsgálódás (így más 
lapokkal való összehasonlitás) mutathatná meg. 

Az újság törekvéseit, funkcióját mar körvonalaztuk, a 
pontosság kedvéért idéznünk kell még azt is, mit mond 
a szótár, illetve az elmélet a vezércikkr ő l. 

A MNYÉSZ szerint a vezércikk „Rendsz. az újság  V.  a 
folyóirat első  lapján közölt, ill. ott kezd ődő  cikk, amely 
időszerű  politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális stb. 
kérdésekkel foglalkozva szerkeszt őségi állásfoglalást tar-
talmaz, és amelynek az a célja, hogy a kőzvéleményt 
irányítsa." 

három 
évtized 
(4+1) 
vezércikke 



Ami tehát az újságnak általában, az a vezércikknek ki-
fejezetten célja. A sajtóelmélet szerint: „A lap zászlaja. 
A nap legfontosabb politikai mondanivalóját van hivatva 
képviselni. Más szóval: a témaválasztás egyetlen müfaj-
nál sem olyan jelent ős, mint éppen a vezércikknél." 

Mi lehet egy forradalmat, szocialista forradalmat végre-
hajtó társada і omban az a Legfontosabb napi mondani-
való, melyet a vezércikk, így a május elsejei vezércikk 
is képviselni hdvatott? S kérdezhetjük tovább: hogyan 
változott az évtizedek során ez a mondanivaló, s hogyan 
a kifejezési módja, hogyan azok az eszközök, amelyek 
segitségével az újság, az újságíró vagy más mozgósítani 
akarta a tömegeket, irányítani kívánta a közvéleményt, 
illetve meghatározott eszközökkel politikai hatást fej-
tett ki? 

A kérdések után, miel őtt bátmelyikre is megpróbálnánk 
felelni, álljanak itt az idézetek: 

1946. május 1. (szerda) 

Elengedhetetlen feltétele ennek a termelésnek a mun-
kafegyelem emelése, a legszigorúbb takarékosság, a népi 
vagyon đrzése, de Іegkfvált a munkásöntudat emelése, 
hogy a régi bérmunkás magatartás tökéletesen átváltoz-
zon az öntudatos termelő  magatartásává. Ezzel párhuza-
mosan pedig minél tökéletesebben ki kell fejlesztenünk 
gazdasági életünkben a munkásellen őгzés.t: az egész ter-
melésnek, a kialakulóban lév ő  gazdasági tervnek a mun-
kásság tökéletes ellen őrzése és irányítása alatt kell áll-
nia. Csak igy biztosíthatjuk nemcsak a termelés fokozá-
sát, de az áruk arányos elosztását is. Munkásságunknak 
ebben a versenyben kell feln őnie szocialista társadal-
munk nagy föladataihoz, hogy népuralmunk gazdasági 
téren is olyan szilárddá váljon, amilyen sziklaszilárd po-
litikai téren. Erre a föladatra int és sürget a mai május 
elseje. 

Ezekkel a föladatokkal pedig nemcsak befelé épltjük a 
demokráciát és a dolgozó nép hatalmát, hanem kifelé 
nemzetközi síkon is erősitjük a proletariátus egységét, a 
demokratikus és szabadságszeret ő  népek békéjét és sza-
bad fejlődését. 

1956. május 1., 2., 3. (kedd) 

Ez az első  ország a világon, amelyben a termelőeszközök 
már nem uralkodnak a dolgozók f ő lő tt, hanem a dolgo-
zók uralkodnak fölöttük. Ezt a szép és nemes dolgot 
már elértük, a továbbiakért pedig érdemes áldozatot 
hozni, ha egyáltalán szó lehet még áldozatokról. A nem-
rég széfszabdalt és különféle megszállók hatalmában álló 
ország ma egységes szocialista ország, amelyben a kü-
lönböző  nemzetiségű  emberek vállvetve épltfk jobb jöv ő-
jüket, bármely nemzetiség burzsoáziája nélküli jöv őjüket. 
Ebben az értelemben május elseje hazánkban nemcsak 
népünk legöntudatosabb részének ünnepe, hanem állami 
ünnep, annak az államnak az ünnepe, amelyben minden 
hatalom a dolgozóké. l7гбт  ünnepelni rendőri és csendőri 
kordonok nélkül. Éppen olyan öröm dolgozni is, ha a 
dolgozók tudják, hogy többletmunkájukon nem a kapita-
listák osztozkodnak. Ez a világ minden dolgozójának tö-
rekvése. 

Ezért május elseje nyújtson reményt a felszabadulásra 
mindazoknak, akik még nem szabadok, és đsztőnőzze a 
már szabad dolgozókat arra, hogy továbbfejlesszék és 
megszilárdltsák hatalmukat. 

1966. V. 1., 2. 

Kitűzött céljaink megvalósitása érdekében mindenekel đtt 
arra van szűkség , hogy a dolgozó ember szerepe még 
teljesebb mértékben megnyilvánuljon, hogy önállóan hozza 
meg döntéseit. Csak igy fejlesztheti öntudatát, kezdemé- 

nyezőképességét, és csak igy járulhat hozzá teljes mér-
tékben a szocialista társadalmi viszonyok és egész közös-
ségűnk erősítéséhez. 

Jugoszlávia népei! 

Ebben és a következő  években minden erőnket latba kell 
vetnünk a reform céljainak megvalósításáért. Eddigi ered-
ményeink, a világban szerzett tekintélyünk szoros kap-
csolatban áll a megoldásra váró mostani nagy feladatok-
kal. Ezért még fokozottabb küzdelmet kell vívnunk a mun-
ka termelékenységének emeléséért, nagyobb er őfeszitésre 
van szükség a munka szerinti elosztás megvalósításáért, 
több tudásra és rátermettségre, több határozottságra a 
bürokratikus ellenállás és önkény letöréséhez, nagyobb 
szigorúságra azokkal szemben, akik felelőtlenül kezelik 
a társadalmi tulajdont, több munkajelleg ű  demokratikus 
megbeszélésre van szükség, hogy aztán következetesen 
és kitartóan valóra váltsuk mindazt, amiben megállapod-
tunk. 

Kitűzött feladataink megvalósításához még kedvez őbb fel-
tételeket kell teremtenünk a szocializmusban született és 
felnőtt fiatalok számára. 

1976. április 30., május 1., 2. 

... Ha már nincs tűzijáték, akkor legalább áruld el ne-
kem, mi az a küldöttek tanácsa. — Egy kicsit elgondol-
kodtam, majd magyarázni kezdtem a gyereknek. — Tu-
dod, azok is nénik meg bácsik, mint anyu meg én, min-
denféle foglalkozást és tevékenységet képviselnek egy 
közös tanácsban, ahol mindennapi életünk kérdéseir ő l 
döntenek. Különben is kicsi vagy még te ehhez. — Kicsi, 
mindenhez csak kicsi vagyok — bosszankodott —, akkor 
legalább mesélj a te ünnepléseidr ől. — Jobb azokat, kis-
lányom, már nem emlegetni. Rég voltak, a sz űkebb le-
hetőségek korában. Hát nem szebb a mai, amikor a város 
zászlódíszben tündököl. Nem kell már a zászlókat nekünk 
katonás rendben vállunkon cipelnünk. A fáklyamenetet 
felváltotta a szebb tűzijáték. Nem hordjuk többé az utcá-
kon a hatalmas jelmondatokat. Ott mondjuk ki vélemé-
nyűnket, ahol, ahogy és amikor kell, a gyárakban, a 
munkások közös tanácsában. — És te is tagja vagy va-
lamilyen tanácsnak? — Igen, én is tagja vagyok az egyik 
önigazgatási tanácsnak, de aludj már. Jól tudod, hogy 
korán szeretnénk kelni... 

Elöljáróban elmondhatjuk még, hogy — ez talán már 
a cikkrészletek elahasása után is kiderithet ő  — nem 
a klasszikus értelemben vett vezércikkekrő l van szó; a 
négybő l egyet írt csak újságíró, egynek gyari munkás, 
egynek politikus a szerzője , egy pedig a polititai szer-
vezetek kiáltványából való. Ez a tény nem mell бzhetđ , 
a lényeg azonban mégis az, hogy mind a négy esetben 
olyan elsđ  oldalas , politikai vezéranyagról van szó, amely-
nek a feladata, hogy a legfontosabb politikai mondani-
valót közölje, s hogy ilyen értelemben befolyásolja a köz-
véleményt. 

Mi a politikai mondanivaló, mi az a forradalmi feladat, 
melynek érdekében a Magyar Szó vezércikke 1946 május 
elsején, tehát alig egy évvel a háború befejezése után 
mozgósítani kívánja a j-ugoszláviai magyar olvasót? 

Az idézet dIe đ  része konkrétan felsorolja a feladatokat, 
s nem hagy kétséget afel đl sem, kitő l várja teljesítés ű -
ket. Az ínséges években természetszer űleg első  feladat 
a termelés növelése: a munkafegyelem emelése — a 
legszigorúbb takarékosság — a népi vagyon ő rzése —
a munkásöntudat emelése . Az ezután következő  monda-
tok tulajdonképpen az egykori lenini gondolatot fejtege-
tik: a gazdasági tervnek tökéletesen a munkásság etlen-
đrzése és irányítása alatt kell állnia . Ebből következik 
a másik fontos cél: a javak arányos elosztása, aztán 
pedig a népuralom megerđsítése gazdasági téren is. 

Érdekes lenne ezek után azokat az eszközöket elemezni, 
amelyekkel a szerző  gondolatait, indítékait igyekezett ki-
fejezni, illetve amelyekkel a kívánt hatást el akarta érni. 
Nézzük azonban el đbb a többi idézetet tartalmi vonat-
kozásban , így kánлyebb lesz az összehasontítás. Hogy 
tükrözđdnek tlz évvel később a májusi vezércikkben a 
foггadatorn konkrét , az egyes emberig bontott feladatai? 438 



Az 1956. évi vezércikk nem a feladatukat vázolja fel, 
inkább az eltelt évtized vívmányait veszi számba nem 
kis büszkeséggel: elsö olyan ország vagyunk a Világon, 
amelyben ... már a dolgozók uralkodnak a termel őesz-
közökön és nem fordítva, a szétszabdalt ország már egy-
séges hitt, a különböző  nemzetiség ű  emberek vállvetve 
é.pitük jobb jövőjüket, éspedig egy olyan államban, amely-
ben minden hatalom a dolgozóké. A felsorolás után egy-
szerre szólítja fel a még nem szabad és a mar felsza-
badult dolgozókat, éspedig az el őbbi vezércikknél sokkal 
általánosabb megfogalmazásban, hogy fejlesszék tovább 
és szilárdítsák meg hatalmukat. 

Mintha tízévenként ritmusszer űen voltozna vezércikkeik 
jellege, 1966-ban ismét konkrét felsorolást tartalmaz: min-
den erőnket latba kell vetnünk a reform céljainak meg 
valásitásбé гt. Vagyis: fokozni kell a munkatermelékeny-
séget, m•egvalósitani a mirnka szernti elosztást, letörni 
a bű•rokratikus ellenállást, valóra váltani mindazt, ami-
ben megállapodtunk. S mindez miért? Hogy még kedve-
zőbb körülményeket teremtsünk a szociallizmusban szüle-
tett és feln őtt fiatalok számára. 

Mennyire véletlen és mennyire törvényszer ű , hogy a ne-
gyedik vezércikkb вΡn, 1976-bon már magának az új nem-
zedéknek a képvisel ője szólal meg, egy fémesztergályos 
beszélget a gyerekével, s hogy a közvél вΡmény-befolyásoló 
célzat itt is jelen van, de sokkal áttételesebb formában, 
a szavak nem serkentenek közvetlenül akáióra, i'nkabb 
gondolkodásra késztetnek, az önigazgatási tanácsokról, 
melyekben munkások szabadon mondhatják ei véleményü-
ket, nem úgy, mint régen, amikor az utcán kellett hor-
dani a jelmoлdatolkat. 

Hogy volt régen, hogy van most? —kézenfekvő  a2 ösz-
szehaѕon•lításbót a következtetés s a ki nem mondott, 
de egyértelmu"en a fokozottabb tevékenységre irányuló 
ösztönzés. 

A kiáejezési formákat, a ráhatás elemeit vizsgálva ez a 
vezércikk a legkevésbé direkt politikai. A gyerek és az 
apja beszélget, tehát a forma, a hang is elüt a többi 
vezénanyagétói, a szerz ő  nem az olvasók tömegéhez szel, 
nem is egy rétegéhez, nincs benne közvetlen felszólítás, 
az apa gyerekét biztatja, hogy aludjon már .. . 

Ez a jelleg a szavak, kifejezések megválogatásában is 
megnyilvánul. A forradalmi gondolat és tett változásával 
egyidej ű leg (természetesen) változik a végzésére s вΡrkentđ  
újságcikk természete, megannyi eleme, a politikai hatás 
elérését célzó stílusszempontja. Az els ő  vezércikkben 
még MUNKÁS, a másodikban DOLGOZD, a harmadaikban 
DOLGOZ6 EMBER, a negyedikben már APU, ANYU, 
NÉN:I, BÁCSI ohasható, s ez a metamorfózis nyitván nem 
véletieП . A felsorakoztatott kifejezések hangulati velejá-
rója meg đepően egyirányú, és tőretlen változást mutat, 
ebbбI könnyűszerrel levonhatnánk bizonyos következteté-
seket, di hogy hitelesek legyenek, ahhoz több szempont-
ból, más-más vonatkozásban is vizsgálnunk keltene ezt 
a változást. 

A .négy cikkгészlet általában 100-110 szót tartalmaz, nem 
szamítva a nével őket és kötőszókat; hogy ezekben a —
vehetjük így — terjedelemben egyenl ő  szövegekben hány-
szor fordul el ő  felszólító módban az ige, hányszor a 
KELL, a SZUKSÉGES, s hányszor a mellé'knév középfoka 
(jelzőként, névszói állítmányként vagy határozóragos for-
mában), az esetleg korrelatív viszonyban  van  a MUNKÁS, 
a DOLGOZ0, a DOLGOZ6 EMBER, az APU, ANYU ... 
előfordulási arányával is. 

Abban az idézetben., amelyben különféle összetételekben 
ötször fordul el ő  a MUNKÁS szó (munkásöntudat, bér-
munkás, munkásellerorzés, munkásságunk, munkásság), a 
fetszólításеak, a fokozásnak következ ő  eseteit találjuk 
meg: elengedhetetlen feltétele ennek — a legszigorúbb 
takarékosság — tö;kéletesen átváltozzon — minél tökéle-
tesebben ki kell fejlesztenünk — a munkásság ... ellen-
őrzése alatt kell — kell felnđni•e — olyan sbilárddá vál-
jon —... 

Az 1956. évi szemelvény — összhangban inkább leíró, az 
eredményeket ismertet ő  jellegével — úgyszólván nem 
tartalmaz felszó'lítást (itt az ige is kevesebb, több a név-
szбi. állítmány), csak az utolsó mondat fordul közvetlenül 
a szabadságért harcoló és a már szabad dolgozókhoz. 

adatok fokozásában is: arra van szükség — még telje-
sebb mértékben nyilvánuljon meg — minden erőnket latba 
kell vetnünk —még fokozottabb küzdelmet kell vívnunk 
— nagyobb erőfeszítésre van szükség — több tudásra 
— több határozottságra — nagyobb szigorúságra — több 
megbeszélésre — hogy valóra váltsuk m-indazt — még 
kedvezőbb feltételeket kell teremtenünk. 

Szembetünö, milyen sok ebben a szemelvényben az igé-
bő l képzett elvont főnév: megvalósitás, döntés, öntudat, 
kezdeményezőképesség, viszony, erősítése, megvalósftása, 
eredményei, tekintély, kapcsolatban, feladatok, küzdelem, 
termelékenység, emelés, erőfeszítés, elosztás, megvaló-
sítás, tudás, rátermettség, hat đrozottság, ellenállás, letö-
rése, megbeszélés, feladat, megvalósít đsa stb. 

Nemcsak a f őпΡevek elvontak, legtöbbször az alany is 
általános, nem derül ki, konkrétan kinek keli a felsorolt 
feladatokat elvégezni, s nyilván ezért meg a már agyon-
koptatott szókapcso;latok miatt is егбtiвΡn, jelentősebb ha-
tás kiváltására alkalmatlan az ilyen szöveg (nagyobb er ő-
feszítésre van szükség — fokozottabb küzdelmet kell vív-
nunk ...): a közhllyekriek a politikai frásakban sincs 
meggyőző , mozgósító ereje. 

Ne boncolgassuk az összefüggést, átlapítsuk osak meg, 
hogy a húsz évvel korábbi, ugyancsak sok felszólítást 
tartalmazó szemelvényben találhatunk még sok igéb ő l 
képzett elvont f őnevet: termelés, emelés, őrzése, emelése, 
magatartás, magatartás, életünk, munkásellen őrzést, ter-
melés, ellenőrzés, frányítás, termelés, tokozás, elošztás б t, 
föladat, hatalma, fejlődése .. . 

Mennyire fejezte ki a Magyar Szó négy május elsejei 
vezércikke az adott kor, a fejl ődés adott szakaszavak 
forradalmi imperativusát, tehát kifejezte-e egyáltalán, s 
ha igen, megfвΡlelő  módon tette-e, vagyis a kívánt politi-
kai hatás eléréséhez szükséges legmegf вΡlelőbb eszКбzök-
kel? — ennek a kérdésnek a pontos megválaszolásához 
most legalább nagy vonalakban vázolnunk kellene az em-
lített időszakot, a négy id őponthoz kötődő  társadalmi vál-
tozásokat és törekvésekеt. 

Ha  erre most nem vá,ltalkoz•hatunk is, annyit (a kor is-
mertetése nélkül is) leszögezhetünk, hogy a négy poli-
tükai vezéranyagot vizsgálva felfedezhуtünk egy fejlődési 
vonalat, amely a politikai mo Пdanivaió jellegére, a köz-
véleményfo гmálás irányára és azokra az eszközökre is 
vonatkotk, amelyekkel a szerkeszt őség a közvéleményre 
gyakorolt hatást el akarta érni. 

Blizonyítás nélkül csak föltevés (de nem alaptalan), hogy 
ez a változás összвΡfüggésben van, vagy inkább függ 
azaktó'I a változásoktól, a forradalmi átalakulásban je-
lentkező  feladatok váltózásától, amelyek társadalmunkban 
az elmúlt évtizedek folyamán végb вm вΡntek. B ztos, hogy 
ezeknek 'a vбltozáso:kпak, a konkrét forradalmi feladatok-
nak különösen a publloisztikai eszközök megválasztására 
gyakorolt hatása csak bonyolult áttételek útján érvénye-
sülhetett, s hogy nehezen kimutatható, alig lehet vitás 
azonban, hogy az 1946-os (még a háború el őtti munkás-
mozgalom szóhasznal;atána emlékeztet ő) vezércikk és a 
harminc évvel kés őbbi közötti nagy különbség nem ma-
gyaгбхhatб  a szerkesztőség megváltozásával; noha ez sem 
mellékes, a lényeges, a dönt ő  körülményt mégis elsősor-
ban a társadalmunkban, a forradalmi átalakulásunkban 
kell keresnünk. A cél tulajdonkeppen nem változott, a 
vezéroi іkk célja most is az, hogy politikailag befolyásolja 
a közvéleményt, a közvetlen módszereket azonban sakkal 
áttételesebb (s talán hatékonyabb) formák váltották fel. 
VégerвΡdméлyben az is forradalmi fejl ődésünk eredménye, 
hogy az olvasó most nem az instruktív utasításokat 
igényli, ellen•kező'leg, idegenkedik az oktató hangnemt ő l, 
inkább a tények tárgyilagos közlésén alapuló sokoldalú 
tájékoztatást igényli. 

Ezután gondoltam rá, tépel ődtem el azon, hogy mennyire 
lehet puszta véletlen, s nem csak az-e, hogy az 1945-ös 
vezércikk tartalma és utasító, felszólító hangneme és az 
1976,os mondanivalója s ennek megfelel ően stíluseszközei 
között ilyen nagy különbség van. Ezt a dilemmát akar-
tam eldönteni, következtetéseimet, feltételezéseimet kíván-
tam ellen ő rizni, amikor mintegy p гóbaképpen megvizsgál-
tam az 1977-es május elsejli vezérci;kket is. Ezt sem 
újságíró Irta, de már címéb вΡn is szerepel a munka, s ez 
esetleg azt sejtette velem, hogy nincs egészen össz-
hamgbai, az el őző  évivel, ahol a szerz ő  a felszólítás, a 
munkafeladatok felsorolása helyett a gyerekével beszél-
getteti a munkást, pontosabban az apát, a szemelvényben 

Egy évФizвΡddel később a politikai szervezetek kiáltványa, 
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nem MUNKÁs szerepel, hanem APU, ANYU, itt meg már 
a címben is: MUNKA. Igaz, a jelz ő  arra figyelmeztet, ne 
hamarkodjam el a következtetést: SZÉP. Költ ő  írta, az 
adta (?) a címet: SZÉP MUNKÁT. 

.Önigazgatású szocialista társadalmunk már válasz-
tott a lehető  megoldások közül. Mondhatjuk: ezúttal is 
következetesen, az emberközpontú szocializmus eszmé-
nyéhez hiven, amikor meghozta a társult munkáról szóló 
törvényünket. Kisalkotmányunk, amellett, hogy igazságos 
alapot teremt a termelt javak elosztására, úgy tűnik, el-
mondott kétségeinkre is megadja a választ. Azzal ugyanis, 
hogy a munkás számára lehetővé teszi, hogy cselekvően 
részt vegyen a termelési folyamatok irányításában, a ter-
melés bővítésének vagy jobb min őségűbbé tételének ter-
vezésében, mi több, még a termelt javak társadalmi 
elosztásában is — a munkást alkotó lénnyé avatja még 
akkor is, ha konkrét munkahelyén csak egy csavar meg 
formálására szoritkozik is munkája. 

Ez a lehetőség teljes lényét mozgósítja, és általa elide-
genithetetlen részévé válik munkájának. Ilyen alapokon 
már kevésbé tűnik idealisztikusnak a költő  sugallata, sőt, 
egy új erkölcs, a munkán alapuló erkölcs magvas része 
lehet, mert a pontosan és szépen végzett munkát meg-
szereti az ember, s általa becsüli meg igazán önmagát 
és embertársait is." 

Az 1977-ben közölt vezérci:kkb ő l vett szemelvényben akár 
az egy évvel el őbbiben is, hiába keresnénk a felszólító 
módot, nincs itt sem SZÜKSÉG, sem KELL, középfokú 
melléknév is 1-2 (jobb, min đség űbbé). A hangnem tehát 
megegyezik az 1976. évi vezércikkével, s nagyban eltér 
a három évtizeddel el őbbitő l. Vajon azért, mert ezt az 
eltérést kimutathatjuk a tartalomban, a mondanivalóban 
is, s a forma tulajdonképpen csak ezt a változást tük- 
rözi? 

Akár az el őző  években, 1977-ben is id őszerű  politikai fel-
adatokhoz kapcsolódik a vezércikk mond аnivalója, ezek-
nek a teljesítésére kívánja mozgósítani az olvasókart, a 
közvéleményt az író, illetve az újság. Egyszer az ország 
újjáépítése ez, máskor a gazdasági reform, aztán a kül-
döttségek munkája, majd 1977-ben a társulat munkáról 
szóló törvény életre kettése, vagyis társadalmunk forra- 
dalmi átalakulásához, az átalakulás egyes szakaszaihoz 
f ű ződő  feladatok ezek. 

Mondhatjuk tehát, hogy az 1977. évi vezércikk nem ke-
vésbé forradalmi, mint az 1946-ban íródott; ha nem. is 
tartalmaz közvetlen felszólítást a munkásokhoz a társa-
dalmi átalakulásunk el ősegítésére, nem lehet t őle elvi-
tatni a mozgósító szándékot, s azt sem, hogy az [rója 
által megválasztott nyelvi és stíluseszközök ma — ha 
akarjuk: forradalmi átalakulásu;nk mai szintjén — haté-
konya•bbak, mint a h-arminc évvel ezel őttiek lennének. 

Viszonylag ugyan igen sok ebben a szemelvényben is 
az igébő l képzett elvont f őnév: ö.rtigazgatás, megoldás, 
alkotmány, elosztás, termelés, folyamatok, irányítás, ter 
melés, bővítés, tétele, tervezés, elosztás, megformálás, le-
hetőség, sugallata. —Szembet űnő  azonban, hogy a ti-
zenötbő l kilenc egy mondatban, pontosabban egyetlen 
mondattöredékben van, s nem véletlen, hogy ez a mon-
dat így kezd ődi'k: Azzal Ugyanis... hogy — vagyis kö-
vetkezik a magyarázat. Az író el őbb megállapításokat tesz 
a kisađ kotmányról, ezt követ ően megtehette volna azt, 
hogy felszólítja a munkásokat, harcoljanak a törvény 
életre keltéséért, vagy — s ő  ezt választotta — meg-
magya гбzhatta nekiik, milyen lehet őségeket kínál számukra 
a törvény, azzal, hogy rájuk bízza, döntsék el maguk, 
érdemes-e ezért harcolni, áldozatot hozni vagy sem. Va-
lójában, a lehet őség, amit a munkások elé tár, egyértel-
m űvé teszi a döntésüket. 

Persze, megváltozik a szóhasználat, itt már nem nép-
hatalomról van szó, nem is termel őeszközökről, nincs szó 
munkafegye•lem•гб l és munkásöntudatról se, inkább: a 
munkást alkotó lénnyé avatja — a munkán alapuló új 
erkölcs — emberközpontú szocializmus — a munkás 
cselekvően részt vegyen... — A szókapcsolatok is híven 
tükrözik forradalmi fejl ődésünknek azt a szakaszát, amely-
rő l a szemelvény szól. A mai szakasznak megvan a maga 
termünológiája, fogalomtára, a gondolat kifejezésére meg-
vannak a sajátos nyelvi és stíluseszközei, ahogy megvol-
tak harminc évvel ezel őtt is. Egyel ő re nem tudjuk empi-
rikus adatokkal bizonyítani, de talán jogos a feltételezés, 
hogy a vezércikk így éri el (i•nkább) a célját, s mozgó- 

sító, közvéleményformáló szándékát kevésbé tudná meg-
valósítani, ha mi;ndenáron ragaszkodna az el őző  korok 
hagyományos eszközeihez. 

Még egyszer: nem tudományos eszközökkel végzett elem-
zésre alapozott megátlapltás ez, inkább csak ötleteket, 
hi•potéziseket írtunk le, amelyek talán megérnének egy 
dolgozatot. 
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sziveri 
jеnos 

in 
continuo 

„Barbár férfí vagyok s durva fülednek e nyelv." 
Jannus Pannonius 

Mit tegyek. Honnan jöttem, hová megyek? 
Mint darázs fúl a tejbe gyönyörrel 
telve, úgy vagyok köztetek. Rejt őzni 
és rejteni el ő letek. 
Feledni fáim bomló haját, 
párzó vadállataim zaját, mik saját 
udvaromban saját húsomból esznek. 
Így lesznek, Iám e szörny ű  kéjnek többlete. 

Az én kertem, az én virágom. 

Mivé lettem és tettem azzá másokat? 
Mintha a költő  korának barbárja lenne: 
ki-ki a maga fészke alatt tisztít 
és dagaszt. 
Mint ki mindent, mit adhat, elvehet. 

Piciny csillagokat szopunk el párázó vérrel 
egymás el ő l. — Ám készül körül a számvetés. 
— „De ami egyeseknek az elvont világ volt, 
másoknak az volt az igazság."* 
Felmondom: nikkel-nyájam szökell ő  ködszagát. 
— Mit tegyek: honnan jöjjek, hová legyek. 
Kőtest ű  bogarak bársonyát puhítja ujjam. 
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bányai 
jános 

napjaink 
költészetének 
útjain 

~ 

Lengyei Bal6zs: VERSESKОNYVRőL VERsEs-
KONYVRE. Magvető  KönyvkPadó, Budapest, 
1977. 

Nem egyszer vetették szemére a rit k nak (és sze-
mély szerint a kritikusnak is), hogy nem tart lépést 
napjaink költészetével, hogy megengedhetetlen mu-
lasztásai vannak, hogy nem 'ismeri fel a napról nap-
ra szüle'tő  versek nagy számárban a kisszálmú értéket, 
hogy nem tudja elválasztani a látsza'tikeltést ől az igazi 
erőfeszítést ... Joggal tették, ryoggal teszi+k. Csakhogy 
van vá'lasza a kritikának (és személy szerint a kn+ti-
kusnak is). lá7ppen a költők nagyszámú jelentkezésére, 
az egymásnak ellentmondó törekvésekre, a verselmé-
letben — a :költészetesztétikában — tisztázatlan krité-
•iumokra és — önbírálóan — a kritikaírás fogalapi 
nyelvének viszonylag kis teherbírására, az eszközök 
és mбdszere'k önellentmondó gyakoriatára hivatkoz-
hat. Ezzel nem •mentheti fel magát a mulasztások jo-
gos vádja alól, de legalább figyelmeztethet 'arra, hogy 
mJzdyen problémákkal áll szemben azon kívtiж  is, hogy 
egyáltalán nem rkönnyű  feladat napjaHnk költészetét 
nyomon követni, sikereit és kudarcait felismerni. A 
vád és a vádlott válasza mintha megoldhatatlanná 
tenné a problémát, hiszen a vádemelőnek éppen olyan 
súlyosak a bizonyítékai, mint a védekez đnek, arról 
nem is szólva, hogy a kritika —mulasztásokkal, fél-
reértésdkkell, gyorsan érvényt vesztett ítéletekkel tar-
kított — törtenete is a helyzet „termeszétességét" il-
lusztrálhatja. Kiút is van, de csak egy. A +költészet és 
a kritika eszményi (tehát el nem érhet đ) egytittlépését 
kialakítandó mind nagyobb figyelemmel ke11 kísér-
nünk napjaink kritikarrásának gyakorlatát, mind töb-
bet kell elvárnunk a kritikátói. 
Adósságtörleszt đ  köлyv a Lengyel Balázsé. 67 költ ő  71 
verssk&tetéral, a hetvenes évek els đ  két-három éve 
verstermésének .nagyobbik hányadárát számol be Len-
gyel Balázs a kötet cikrkeiben, esszéiben, kri' i1kái ав . 
Egy-+két éves késéssel napjaink magyar költészetének 
helyzetképét nyújtja. Megkísérli tahót a lehetetlent, 
együtt lép napjalnk költészetével, követi a versírás új 
útjait, aninthacsak konkrétan, a gyakorló verskritika 
érveivel szándékozna válaszolni a jogosnak mondott 
szernrehányásokra. 
Lengyel Balázs költészetszemléletének alapvetése a 
máig érvényes szempontokat felmutat б  A mai magyar 
líra (1948) című  kötet, amely a modern magyar líra 
Nyugatban kezdeményezett іхбnу t követi nyomon a 
folytatóknak nevezett Weöres Sándorral, Vas István-
nal bezáróan, de egy néhány oldalas fejezetben a fia-
talokat is számbaveszi már, a szerzđ  saját nemzedé-
két, Pilinszkyt, Nemes Nagy Agnest, Rába Györgyöt, 
Kormos Istvánt. S ezek lesznek a harminc évvel ké-
sőbbi kгitika!kötet, a Verseskönyv гđl verseskönyvre 
hősei is. Valójában az  6  költészetük tapasztalairend- 

szere szerint építi ki Lengyel Balázs napjaink magyar 
költбszetének értékviszonylнtait. S eközben mindvé-
gig a Nyugatban kezdeményezett és kifejlesztett mo-
dern vers élvét érvényesíti versolvasó és versbíráló 
kritériumként. Vagyis — bár nagy megértéssel beszél 
Kassákról, elsősorban regkori lírájáról — a magyar 
avantgarde törekvésekben kialakult versvilágot és 
verseszményt nem veszi önmagában teljes, 'kifejleszt-
hető  modern költészetne+k, inkább olyan felismerések 
összességének, mely gazdagította a Nyugat kezdemé-
nyének egészen máig meghúzható fejlődésívét. Lengyel 
Balázs nem avantgarde-ellenes mint Vas István, de 
kitérőnek tekinti az avantgarde-4költészetet. Babitscsal 
ért egyet, mint kritikusi módszerének kialakításában 
is. Nem véletlen, hogy kritikakötetének címe olyan 
közvetlenül utal Babits Mihálynak a Nyugatban veze-
tett kritikai rovat-, és oly kés őn kiadott könyvcímére 
— Könyvr ől könyvre. Babits Mihály a kritikust olyan 
olvasónak tekinti, •aki ír, s Lengyel Balázs is — Ba-
bits iskоlбјбt kövertáve — a versolvasó szemével néz 
körül napjaink magyar költészetének oly gazdag, de 
mégis elhanyagoltnak látszó vidékén. 
l;ppen ezért nem az értékek kritikusi szigorúsággal és 
következetességgl иiffеsenelбlt rendszerét alakítja ki 
a Verseskönyvr đl verseskönyvre, hanem egy állandó 
alakulá'sban tevő, árnyalatokban ugyan, de napról nap-
ra változó 'költészetű  helyzetképét, melyben egyaránt 
helyet kér magának és helyet is kap a közepesb ől né-
ha kivillanó tiszta sor és a valódi ködt ői érizék, a múlt-
ból a jelenbe átmentett, az elmúlt évtizedek ízéit őrző  
„öreg" költészet és az új felé induló, az új lírai világ-
kápеt építő  „fiatal" líra, a hagyom'ányas éppúgy, mint 
a hagyomanyost tagadó, a világot rózsaszínben látó 
éppúgy, mint a világot apokaliptikus vízióba sűrítő  .. . 
Nem a +kötet, hanem a tkőltészeti helyzetkép változa-
tossága ez. Mert Lengyel Balázs 'kitapintva e változa-
tosságot mind költészet-szemléletében, mind !kritikusi 
(olvasói) módszeaében a Nyugatban és a Nyugatot kö-
zelebbrđl-távolabbról folytatók költésze'tében kialakí-
tott verseszményt és Babits kritikusi módszerét köve-
ti és folytatja. Költészétszmnléletének és kritikaírásá-
nak ezelk a 'kötődési pontjai. Nem tagadja, inkább ki-
dainboritja a köQtészeti helyzetkép változatosságát, de 
mindvégig következctesen a'ikalmazza az e k'ét rköt đ-
dési pontból eredő  szempontokat és +kritériumokat. 
Akkor is, amikor e helyzetkép hagyományszintjét ha-
tározza meg és akkor is, amikor az új törekvések irá-
nyát jelöli ki. Persze, távol áll t đde mind a versszem-
lélet mind pedig a kritériumok merev alkalmazása. 
Igy Lengyel Balázs kritikusi eljárása egyidej űleg kö-
tött is szabad; az új ködté ѕzet megfigyelése a leg-
alkalmasabb nézđpont és kritikusi magatartás. Más 
lapra tartozik, hogy alkalmassága ellenére éppen a 
kritikusi magatartással lehet (és lesz is) vitánk. 
A versolvasó, aki számon tartja a költaket és gyors 
egymásutánban megjelen ő  köteteiket, s még nem fá-
radt bele a versolvasásba — s nem is hiszi el Fejes 
Endгének, hogy annyira tudatlan, üresfej ű  és (persze) 
író-ellenes társaság a krititkusok népe —, Lengyel Ba-
lázs történetileg és módszertanilag pontosan elhatárolt 
körteszegi helyzetképtett mutató verskritikáiban újra fel-
ismerheti a költőt akit szeret, okot kaphat hogy új-
raolvassa akit nem m szeret, jelzést hogy az 'általa szá-
montartotitakon Idvill •vannak m+ g .(ha nem is b őven, 
de vannak) költők, akik megérdemlik jóindulatát. De 
szempontokat is kaphat e +kötet divas бja a magyar 
költészet, vagy —általánosabban — a modern költé-
szet olvasásához. Erre utal a kötet befejez ő  írása a 
mai német költészet elmeéletét és gyakorlatát bemu-
tató antológiáról. „...a német költészetrđl beszélve ál-
taixíl sn a modern költészetről beszéltünk" — mondja 
itt Lengyel Balázs, Enzensbergerre hivatkozva, aki 
szerint „A modern 'költészet fejlđdési folyamata költđi 
világnyelv kiala'kulásához vezet". Ez a nézőpont azt 
jelzi, hogy Lengyel Balázs napjaink magyar költésze-
tét egészében a magyar költészet hagyományából ere-
dezteti ugyan, de szem előtt tartja, hogy kialakulóban 
van és lehetséges ez a +költői világnyelv, vagy ahogyan 
ő  mondja „költői formanyelv", ami megint ,arra mutat, 
hogy Lengyel Balázs — ismét Babitsot követve — az 



európai költészet ta'4atábál ítéli meg a magyar köl-
tészet jelenét, bár csak ritkán hivatkozik európai vagy 
világirodalmi példákra. A néz őpont szilárdságát legfel-
jebb csak Lengyel Balázsnak az európai avantgarde-
törekvéseket figyelembe nem vev ő , az avantgarde-ot 
csak kitérőnek tekintő  ítélete ingathatja meg. Hang- 
súlyozzuk, egyszer már valóban elm`eletileg is igazol-
ni kellene, hogy az avantgarde, minden tartós- vagy 
rövidéletű  irányzatával és iskolájaval nemcsak a nern-
avantgarde költészetben kés őbb gyumölcsöző  pillanat-
nyi eltévelyedés, feltételes megállóhely, hanem egy 
önmagában teljes •költői világkép, mely éppúgy bele-
tartozik a költészet hagyományrendjébe, mint minden 
más költői törekvés, és éppúgy gyümölcsöztette más 
költo"i törekvések eredményeit, még akkor is ha ön-
jellemzéseiben ezt tagadta. És éppúgy él tovább, meg-
semmisülve és átalakulva, sikert és kudarcot egymás-
ra halmozva, mint mondjuk a Nyugat kezdeményezte 
modern magyar líra. Ez nemcsak az európai, hanem a 
magyar költészet ,példáján is kimutatható. Az euró-
pai nézőpontot megingató kérdés és a kritikus nem-
zedéki kötöttségei okozhatják, hagy Lengyel Balázs a 
:költeszetben gyakran mást keres és nem egyszer mást 
is talál, •mint  amit a költészet ma nyújtani tud, vagy 
nyújtani akar; ezért tekinthet e1 mondjuk Orbán Ot-
tó, Petri György vagy Tandori Dezs ő  !költői „újításai" 
felett. lppen róluk szólva Lengyel Balázs elasztikus 
verskritériumai mintha hirtelen megmerevedtek vol-
na. Kitapintotta ugyan mindhárom költészet megha-
tározó vonásait (kevésbé Petri e etében), de minthogy 
ezek nem álltak össze oly sáJilárd rendszerré, mint pél-
dául Raba György költészetében, kénytelen volt el-
lentmondani, holott ezek a költ ői vonások nem is áll-
hatnak egybe, nem is szándékoznak „visszatalálni". 
Persze, nem a kritikus tévedésér ől van itt szó, a 'kri-
tikus ítéletével aligha érdemes vitatkozni, !inkább az 
ellen-kritika eszközeühez kellene fordulni. A történe-
tileg megalapozott költészetszemlélet tévedése ez, 
vagyis a kritikus akkor tévedett volna, ha nem így 
jár el, ha másként ítél, ha ellentmond saját néz őpont-
jának. 
Történetileg és elméletileg bármennyire is megalapo-
zott, módszertanilag bármennyire i's alaposan kidolgo-
zott, példamutató tehát Lengyel Balázs kritikaírása, 
mégis ellenvélemóлΡnyre késztet. Nem egyes kritikai 
ítéletei miatt, nem versértelmezésérrek sokszor leegy-
szerűsítđ  egyértelműsége miatt, hanem krttü'ku5i ma-
gatartása, de іsеnuПиіkёрреn sem ki tikusi erkölcse 
miatt. 
Lengyel Balázsnál megért őbb és tapintatosabb kri-
tikust egyetlen költ ő  sem kívánhat magának. Szinte 
minden költői öлkifejezésben fel 'tud ismerni valami 
értéket, még akkor is, ha közеpеs versek tömegéb ől 
kétl l hаlásania a vélt vagy valódi gyöngyöt. Vonzó 
versolvasó gesztus ez, .de nem napjaink •költészetéhez 
illő  kritikusi magatartás. Inkább a krónikásé, aki 
minden számon tartható költői megnyilatkozást leje-
gyez, a ,tehetség vagy a világlátás hibáit meghaladha-
tónak tekinti, még akkor  is,  ha a második, a harma-
dik 'kötet a „befejezett s'ákеrtelenség" dokumentuma 
csupán. Gyakran persze csak egy vagy két sort, né-
hány versszakot, jobbik esetben egy-egy ;verset tekint-
het költő'i sikernek, de ez mindig elég számára, hogy 
a köitđ  műhelyének átmenő  osztályzatot adjon. Mint-
ha nem kételkedne abban, hogy aki verset ír, nem te-
hetne ugyanakkor mást, hasznosabbat is taxán. A kri-
tikus tapintatossága a kritikának, mint — Babits sze-
rint — az elleлségszerzés nemes művészetének, lehet-
séges .kiútja, de nem a legjobb irányba vezet Ő  út. Vagy 
ha egyszerűen taktikáról van szó, akkor rossz taktika. 
Mert Lengyel Balázs bármennyire is elnéz ő, kritikái-
ból világosan 'kitetszik, hogy kit tart értékes költ őnek 
és 'kit közepesnek. Kritikáiban mégis a tapintatosság 
van előtérben, nem az étélet. Sajnos az iga ~Ji költői ér-
ték sínyli meg a félig sikerültnek, a közepesnek való, 
bármennyire is taktikus és tapintatos megbocsátást. A 
kritikus nem lehet elnéző, mert — bármennyire is kü-
lönböznek a jelzői ha valódi értékről beszél, vagy ha 
versek tarnegében valódi sorokat keres —csökkenti 
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zött. A távolság csökkentésével a kontárok vagy a vé-
letlen találatokban bizakodó szerencsej'áté!kosok járnak 
јбđ . Persze, nincs nagy ,költészet tehetségtelenek és 
közepesek nélkül, nem egyszer a kontárok nyitnak 
utat az igazi tehetségnek. >s nem véletlen, hogy a 
kritikus kedvvel olvassa a közepeseket, támogatja is 
őket, hiszen a „kis költők" töltik ki a magasra tör ők, 
a csúcsokra jutottak (közötti teret. Nem mulasztás te-
hát Lengyel Balázs .krónikás jelleg ű  kritikaírása. 
Es •a tapintatosságot sem lehet a szemére vetni. Mert 
mi lenne ha a kritikus nagyon válogatósan csak a 
csúcsokról szólna? Ismét a csúcsok maradnának ho-
mályban, az összefüggéseket és a viszonylatokat el-
rejtő  kдdbeп. Mit tehet a !kritikus? l őtér István egy 
elmúlt korszak kritikája legnagyobb hibájának a va-
lódi irodalmi értékrend megsértését, fölborítását te-
kintette. „Megbocsáthatatlan hiba, hogy a kritika ki-
váló'akká kiáltott ki közepes m űveket — jeles művek-
ről pedig igen gyakran hallgatott." (Tisztuló tükrök, 
497. old.) Lengyel Balázs 'kritikaírásánák nincs ilyen 
megbocsáthatatlan hibája. Ő  nem kiált ki kiválóa!kká 
közepes műveket és nem hallgat el kiválóaktit. Csak 
elmossa — tapintatosságával és taktikus megfogalma-
zásaival — a közöttük levő  határt. Mert nem azt 
mondja, hogy rossz verskötet néhány jó sorral, kép-
pel, verssel, hanem azt, hagy vannak ,benne költ ői ér-
tékdk, tehát a költő  fejlődhet még, akkor is ha túl 
van élete delen. S ezzel borítja fel a valódi irodalmi 
értékrendet. Pontosabban, nem is borítja fel, csak fel-
lazítja. Nem azért, mert az ilyen néz őpontú kritika 
után a közepes költő  jól érzi magát, nyi!'lvánvalóan 
zsákutca felé tartó haladását folytathatónak véli, s ezt 
folytatná a kritikus biztatása nélkül is, mert miért 
értenе  meg a 'kritikus raffinált gondolatmenetét, aki 
nem ezt az úti гбnyt, hanem a közepes költő  számára 
járhatatlanit jelölte ki folytatásra valónak. Ravaszul. 
S nem is azért, mert ezzel a 'közepesség er&feszítésé-
nek fontosságát hangsúlyozza. Hanem azért, mert 
szándéktalanul 5s alacsonyabbnak méri a csúcsokat; a 
közepesnek segítve a valódi értéket tépázza meg. 
Ennyiben lehet vitám a kritikus krónikás magatartá-
sával. 

De — legalább egy félmondat erejéig — mintha Len-
gyel Balázs .is vitatkozna ömnagával. Az évek óta meg-
jelenő  Szép versek antdlógia 1973. évi kötetét bírálva 
említi „a szörnyű  versinfláczót", mondán hogy „nap-
jaink lírájában... egy tömörítő, jelzésékkel és ugrá-
sokkal teli, elvontabb kifejezésmód vált uralkodóvá" 
és helyesli is ezt .a kifеjezésmó'dot, csakhogy szerinte 
éppen ez ad alkalmat a „mélységek ügyeskedve el ő-
állított látszatára" — amit legjobban „a szörnyű  vers-
inflácLdban" tapasztalhatunk. (Lengyel Balázs egyik 
kritikájában a verskötet megszerkesztésének többletet 
hozó fontosságára mutat rá. Ilyen tudatosan meg-
szerkesztett kötet a Verseskönyvr ől verseskönyvre is. 
Hiszen a kötet !végére került a Szép versek kritikája 
a veпsinfládió tényének megá!цapításávai. Az egész 
kötet kontrapunktja?) Napjaink lírájának általános 
ismérve ez a tünet — egyszer .a modern vers válság-
tünetének mondtam. Ha a kritikus felismeri az inflá-
ciót, akkor — tálán — mindent meg kellene tennie, 
hogy csökkentise, hogy fékezze, mert megállítani r gy-
sem tudja. Erre kötelezi a versolvasás, erre .kötelezi a 
valódi értékek szeretete. Lengyel Balázs a maga mód-
ján fel is veszi a harcot a dömpinggel, de annyira a 
maga módján — tapintatosan és taktikusan —, hogy 
a harc -közben gyakran téveszt irányt; ezért néz oly 
szigorúan, bár megértette a törekvés lényegét, az „ellen-
verset" érvényesít ő  költők munkáira, ezért keveredik 
egyszer-kétszer önellеntmondáЅba, mondjuk amikor 
— nagyon helyesen — „felfedezi" Tarakó Simató Ká-
rolyt, holott a kiváló avantgarde-ellenes Vas István-
nal ért egyet. Ezért ugrik be  kritikáiib'a féha ilyen 
enyhén szólva furcsa képtelenség: kiemel mondjuk 
egy — szerinte — „n@hámy szép, erős, sikeres" verset 
eredményező  kбtetből, vagyis közepes kötetből egy 
strofát, idézi, majd kommentálja: „Milyen tömör, pom-
pásan szerkesztett és nem utolsósorban a lét mélysé-
geibe bevilágító, törvényt felmutató st гófá" — és igy 
folytatja: „Ilyen és hozzá hasonló elszórva számtalan 



van a versek tömkelegében." Furcsa a versek tömke-
lege összeté гtel is, hiszen a sorozatgyártásra emlékez-
tet, de ezen is túltesz az „elszórva számtalan" össze-
tétel furcsasága. Az elszórva azt jelenti, hogy ritkán, 
a számtalan, hogy rengeteg van bel đle, vagyis: ritká-
ból rengeteg, de akkor az miért ritka, s akkor — vég-
tére is — miért csak дéhány szép, erős, sikeres vers 
„az eredmény"? Persze, ez is .túlzás. Mert a 'kritikus 
jóindulatú tapintatossága csak egyszer, ezen az egyet-
len helyen tesz ennyire túl önmagan. Máskor eléggé 
tartózkodó, hogy jelzőit, a kiválasztott verssorok lel-
kes érte'linezését Se vehessük egyértelmű  dicséretnek. 
A verskritika elméleti ;kérdései nem érdeklik Lengyel 
Balázst, annál inkább a verselmélet kérdései. Köteté-
nek sokszor definíciószerű  mondataiból könnyű  volna 
összeállítani a napjaink költészetét .szerinte meghatá-
rozó mozzanatok, ha úgy tetszik még hierarchikus 
lajstromát'is. De hangsúlyozni kill, hogy az elméleti 
kkrdések őt csupán az egyes költői életművekkel való 
összefüggések szerint érdeklik. Ami azt jelenti, hagy 
definicioszerű  ,közlései általában csak az egyes kört ői 
életmwvek meghatározásakor számottev ők, más élet-
művek, kötetek .kapcsán fel sem merülnek. Viszonyla-
gosak tehát Lengyel Balázs verselméleti tételei, ami 
nem hátránya ennek a kötetnek, inkább el đnye, mert 
ilymódón a kritikus, vagy ahogyan egyhelyütt önma-
gát (szerényen) megnevezi: t,a sok mindent látott iro-
dalmi ember" a számára egyedüli érvényes kérdésr đl 
értekezhet, a ikonkrét versr&l, a konkrét költ őrđl, vers-
kötetről. És lényegében ez a legtöbb, amit a. gyakorló 
verskritika manapság megtehet. Sejteti, sokszor hatá-
rozattan ki is mondja, hogy vannak definitív versel-
шéleti szempontjai, ezekhez következetesen tartja is 
magát, de ennek ellenére, számára csak a konkrét köl-
tői megvalósulás, ennek érbékei, vagy kudarcai tartal-
mazzák a törvényhozás mozzanatait. Hiszen a kritikus 
elvei, elméleti alapozása ilymódon válhat vitál'issá, 
ilymódon töTtődhet fel az új líra sájátos ízeivel és ned-
veivel. >s végül napjaink lírája is igy érheti túl a 
mind súlyosabban ránehezedđ  homálybanmaradás ré-
mét. Mert 'napjaink verskritikája akkor válik valóba л  
érvényessé, ha a súlyos terhekkel küzd ő  modern köl-
tészetet kivezeti az iзmeretlевsi g homályából, ha ne-
hezen 'követhet ő  útjaira többé=kevésbé megbízható 
iгányjelzđket áпјt. Ezt teszi Lengyel Balázs alvasmá-
nyos .és izgalmas kgitiikakötete. 
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tudományfilozófia 
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cáfolhatóság 

Maurice Cornforth: A nyílt fPlozófia és a nyit 
tб rsadalom. Gondolat, 1975. 

Az angol marxista polemikus jellegű  könyve Karl 
Popper neopozitivista filozófus marxizmus elleni vád-
jaira hivatott válaszolni, valamint elméleti koordi-
nátarendszerének gyakorlati következményeivel le-
számolni. Karl Papper világnézeti kontúrjai az ún. 
haragladik pozitivizmus" alappillérét kepezik; filo-

zófiatörténetileg a negyvenes évek módszertani in-
dividualizmusát fémjelzik. A szerz ő  fejtegetési ve-
zérfonalát az a módszertani premissza jelenti, amely 
a. már szinte közhelyszer ű  tényállást állapítja meg: 
a polgári filozófia a kapitalista apologetika szem-
üvegén keresztül tekint a marxizmusra. Conxforth 
két szinten közelíti meg Popper elméletet: a tudo-
mányfilozófia és a politikai elmélet síkján. A sar-
kalatosabb problémát szerinte a politikai el őfeltevé-
seknek a társadalm1 létformák kompleхuanára vo-
natkoztató rendszere alkotja, ennélfogva ezt a prob-
lémakört sokkal differenciáltabban veti fel. A na-
gyobb szellemi izgalmat azonban a popperi tudo-
anányfilozófia váltja ki, hisz ismérveit illet&leg sok-
kal komolyabb megalapozást nyerhet. 

Popper tudományfilozófiájának fundamentális gon-
dolata és motorja a falszifikálllatóság elve, mely sa-
játos követelményeket támaszt a tudományos elmé-
letekre vonatkozólag. Ez az elv lényegileg úgy ha-
tározható meg, mint olyan szellemi, s őt, logikai ak-
tus, ,amely által biztosítható a tudományosság stá-
tusa. Ennek tudatában könnyen követhet ő  a popperi 
elmefuttatás: ha a tudományosság egyetlen biztos kri- 
tériuma a cáfórhatóság, akkor ez implicite azt je-
lenti, hogy „minél többet tilt meg egy tudományos 
elmélet, annál jobb" 1 . A felvázolt tények két szem-
pontból elemezhetőek: i) a cáfolhatóság a logikai 
pozitivlzmus verifikációs elvének ellentmondásos 
korlátozottságát igyekszik túlhaladni. 2) Popper filo-
zófiai rendszerének sajátos folyománya egyértelm ű  
konvergálást mutat a nietzsehe-i voluntarizmussal 2  
T. Ojzerman és I. Narszkij a falszifikálhatóság prin-
cipiumát a verifikáció enyhített változataként jel-
lemzik, amely szemantikailag is csak a tagadó mon-
datokra érvényes. Ugyancsak T. Ojzerman az, aki 
feltárja az imént jelzett összefüggést Nietzsche idé-
zetével: „Elvi nézőpontból állíthatjuk, hogy a hamis 
itéletek (az a priori szintetikus ítéletek ide tartoz-
nak) legkevésb•é nélkülözhetőek számunkra. Vala-
mely elméletnek nem legkisebb varázsa, hogy meg 
lehet cáfolni". A két idealista koncepció ily közös 
vonulata a) az ismeretelmélet, b) a relativizmus ta-
lajáról vizsgálható. Természetesen az elvi metsz ő-
pontok ismertetőnk keretén belli csak jelzésszer űen 
vázolhatók, hisz a mélyreható elemzés külön tanul-
mányt igényelne. A lényegi összefüggés módszertani 
igazolása a szükségszerűség és az ok-okozat elveté-
sében ragadható meg. Nietzsche szerint a Feltétlen 

I  „Altalánosan elfogadott, hogy valamely elmélet csak akkor 
tudományos , ha a tapasztalat által ellen đrizhetđ. Popper ki-
mutatja , hogy ellenđrizhetđnek lenni annyit jelent, mint 
falszífíkálhatónaК  lenni . Tehát nem elegend đ, hogy képesek 
vagyunk olyan példatípusokat lefmi, amelyek konfirmálhat-
nak egy elméletet , képesnek kell IennQnk arra , hogy lefr-
junk olyan példákat, amelyek falszifkálhatják azt" —írja 
a cáfolhatóságról Cornforth. 



ontológiailag merđben kitalált logikai fikció, tehát 
csakis a szubjektumtól származtatható. Filozófiai 
rendszerében ez szükségképpen morális problémákat 
szül, miszerint ha a „ ... valóságot a Feltdtlen, az 
đnmagával-egyenlő  merőben kitalált világához mér-
nénk, a világnak a mennyiséggel való folytonos 
meghamisvtása nélkül az ember nem élhetne ... Ha 
a valótlanságot életfeltételként ismerjük e-1, ez per-
sze azt jelenti, hogy veszélyes módon szembeszegü-
liink a megszokott értékérzetekkel: és az a filozófia, 
amely ezt megkockáztatja, már csupán ezzel is túl-
lép a jón éw rosszon." A hagyamányos értékérzetek 
megtartása Nietzsche számára rabszolgai szellemi le-
hetđséget biztosít, mihelyt a moralitás hamis léte 
fogalmazza viszonylagos részfenoménjüket. Másrészt 
az a filozófia, amely túllép a „jón" és a „rosszon", 
amely tehát szükségképpen immorális is, „fels őbb-
rendű" létjellegét •a legtévesebb, az a priori ítéletek-
nek köszönheti. Ezek a fejtegetések azonban 
a nietzsce-i rendszert teljes egészében az irraciona-
lizmus szférájába tolják, aminek legfontosabb elvi 
következménye annak a divergenciának a kiibonta-
kozása, .amelynek indítóereje a két filozófiai irány-
vonal alapintonációinak többréteg űsége. Popper (és 
az egész pozitivizmus) ugyanis mereven tagadja az 
a priori létezését. Ez a hit vezeti el az agnoszticiz-
mus tudattalan befogadásáig, annak ellenére, hogy 
a túlbuzgó szcientizmustól áthatott popperi tudo-
mányfilozófia az ismeretelmélet és a filozófia• teljes 
problematikáját metafizikainak min ősíti. Igy mód-
szertanában nincs helye a tartalmi viszonylat és ka-
tegoriális összefüggések általános érvény ű  rendsze-
rének. Az általános kategóriák ilyen elvetésének el-
méleti megfelelőjét Ludwig Wittgenstein ama téte-
lében találhatjuk meg, amely igencsak „apodiktiku-
san" körvonalazza a megismerhet őség relativizmusá-
nak fenoménjét: „Az ismeretelmélet a pszichológia 
filozófiája." A megismerhetőség ily értelmezésének 
irányelve előlegezi a „gondolkodás-ökonómia" szá-
mára kiindulópontul szolgáló ténykomplexumok ma-
nipulálhatóságát. Ez a tényállás a kulcsa a burzsoá 
ideológia• ama popperi igazolásának, amelynek miért-
jét Cornforth nem boncolgatja, csupán a neopoziti-
vista osztályelfogultság puszta fenomenológiáját tag-
lalja. A. szerző, akinek a šzeme elđl nem siklik el 
a marxizmus és a •neopozitivizmus összefüggéseinek 
sajátos immanenciája, úgy véli, hogy a popperi in-
terpretálás problematikus volta abból a „spekulatív" 
színezetű  megállapításból származtatható, amely sze-
rint a cáfolás aktusa az el őfeltétele a tudományos-
ság státusának. Vagy másképp: az ellen őrzés folya-
mata feltételezi a cáfolás aktusát. Ezzel a módszer-
tanilag és elvileg is egyaránt terméketlen ellent-
mondással egyneműsíti Popper az objektív Lényegre 
irányuló tudományos megismerés szellemi közegének 
az útját. Lukács György, akit adott esetben •a lét 
egésze érdekelt., err ől így írt: „így újból és újból 
olyan módszertaгp kompromisszumok jönnak létre, 
amelyek megkerülik a társadalmi lét létszerű  külö-
nösségének alapvető  onđológiai problémáját, és tisz-
tán módszertanilag, tudományelméletileg közelednek 
a részterületek gondolati nehézségeihez". Ha felté-
telezzük azt az utat, amelyet Hartman jelölt ki, ak-
kor nyilvánvalóvá válik, hogy a neopozitivizmus el-
méleti és gyakorlati .gyökere a mennyiségileg meg-
határozott ténykomplexumok (Poppernél ez a cáfol-
ható feltevés), amelyek szükségképpen szubsztrátum 
jellegűek. A szubsztrátumokat Hartman szerint az 
egzaktságot determináló matematikai meghatározás 
elolegezi a  A meghatározás ugyanakkor feltételezi a 
tagadást is, ezt az összefüggést már Spinoza föltárta. 
Cornforth nagyszerűen fejti ki, hogy a dialektikus 
tagadás nem logikai művelet, hanem a létfolyamat 
„levése". A cáfolhatóság aktusa azonban mást jelez: 
a megismerhetőség viszonylagos voltát, valamint az 
általános és  egyedi dialektikájának mellđzését. 

ágoston 
andrás 

a 
nеrnzetiségi 
jogok 
nуugat-euróрában 

!oó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kér-
dés Nyugat-Európában. Kossuth, Budapest, 
1977. 

Ha van •értelme a nemzetiségek helyzetét külön is 
megvizsgálni egy olyan földrajzi egység keretében, 
mint amilyen Nyugat-Európa, ,akkor ekét szempontot 
semmiképpen sem szabad figyelmen kívül 'hagyni. 
Az egyik kétségkívül a probléma megoldására irá-
nyuló törekvések tđkésrendszerből eredđ  sajátossá-
gainak, s ezen belül a felmerül ő  ellentmondásoknak 
az elemzése. A másik pedig a viszonylag hosszú és 
a legsúlyosabb politikai megrázkódtatásoktól mentes 
történelmi fejlđdésből adódik. Azokról az eredmé-
nyekről van szó melyeknek felmutatása — termé-
szetesen figyelembe véve az elérésükhöz szükséges 
anyagi áldozatokat is — hasznosnak bizonyulhat a 
nemzetiségi kérdés megoldásában általában. E két 
szempont érvényesítéséhez elengedhetetlenül szüksé-
ges az az adathalmaz, melyhez a nemzetiségek lété-
vel és helyzetével kapcsolatos meghatározó tények 
összegyűjtésén és leíró vizsgálatán át vezet az út. 

Joó Rudolf tanulmánya struktúrájában utal e köve-
telmények jelentőségének felismerésére, de eredmé-
nyeiben csak részben igazolja azokat. Konkretizál-
juk ezt az állítást! Elđszavában a szerz đ  a követke-
zőket mondja: „Napjaink nyugat-európai nemzetisé-
gi mogzalmainak nagyobb része — s ennek okaira 
a következő  fejezetekben igyekszünk feleletet adni 
— a legutábbi két évtizedben lépett nyílt színe 
olyan országokban, amelyek megel őzőleg e tekintet-
ben konfliktusmentesnek számítotttak." Nos, a gon-
dolаtjelek közötti ígéretet a tanulmány írója nem 
váltja be teljes egészében. 

Mert az, amit a Nyugat-európai nemzetiségek nap-
jainkban és A nemzetiségek és a burzsoá állam vi-
szonya közcímek alatt találunk, semmiképpen sem 
lehet teljes felelet az egyes országok és nemzetiségek 
helyzetét tárgyaló leíró részben felvetett kérdések-
re. Bárhogy keressük ugyanis a túl rövidre fogott 
bevezetđ  megjegyzések és a• gyakorlati példák kö-
zötti, a tények elemzéséb đl kiinduló közvetlen logi-
kai kapcsot, nem találjuk. Bizonyára ez az oka 
annak, hogy az emlőtett bevezető  megjegyzések itt-
ott inkább valamiféle tudományos köntösbe :bujta- 

2 Az összefüggést Cornforth nem említi, de én érdemleges-
nek tartottam felvázolását. 
s N. Hartmant Lukács is idézi A társadalmi lét ontológlájá-
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tott frázisokként hatnak, mintsem okfejt ő  magyará-
zatnak,  ‚re  egy ,példa bizonyítékul. 

„Mivel magyarázható a nyugat-európai nemzetiségi 
kérdés meglepetésszer ű, sőt helyenként robbanás-
szerű  színre lépése, és miért éppen a hatvanas évek-
től öltött ez a jelenség nemzetközi politikai mérete-
ket"? — teszi fel a kérdést a szerz ő. S megadja a 
feleletet is. Az okok „társadalmiak és nemzetköziek". 
E megállapítás alátámasztására a többi között el-
mondja, hogy a nemzetiségeket csakúgy, mint a 
Nyugat-Európába beáramló vendégmunkásokat, tár-
sadalmi helyzetük törvényszer űen szembeállítja a 
polgári állammal. Hogy ez az érv nem az egyes or-
szágok nemzetiségi viszonyainak elemzéséb ől szüle-
tett meg, látszik abból is, hogy mondjuk Nyugat-
Németország eseteben egy szó nem sok, de annyi 
sem esik a vendégmunkásokról. Szintúgy nem esik 
szó arról sem, ,honnan a különbségek az egyes nem-
zetiségek politikai irányvételében. 

Valaki azt mondhatná, hogy minden könyvben 
könnyű  megtalálni azt, ami hiányzik bel őle, s a 
könyvismertetésnek azzal kell :foglalkoznia, ami le 
van írva. Ez talán igaz, de ebben az esetben még 
sem tehetünk másként. Mert Joó Rudolf tanulmánya 
olyan területrđl tudósit, amelyről —elég egy pillan-
tást vetni a felhasznált irodalomra — különösen ke-
vés az átfogó és megbízható értesülés. Igy akarva 
akaratlan, a tanulmány olvasása közben is, az jut 
eszünkbe, ami hiányzik, amire szükség lenne. Kor-
rekt, a lényeges tényeket felmutató munkájában a 
szerző  jó ösztönzést nyújt a  további, a publicisztikai 
szintet meghaladó elemzési kísérleteknek. S ha ebb ől 
a szempontból közelítünk művбhez, akkor, a nem-
zetiségi kérdéssel kapcsolatos nyugat-európai elmé-
letek rendszerezése és elemzése már nem hiányzik 
annyira. A sok érdekes tény közlésé ugyanis gondol-
kodásra serkenti azt, aki a kis könyvet kezébe ve-
szi. Ez pedig •nem kis eredmény. 
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a nemzetközi grafikai biennálék 
díjazottjainak kiállítása 
1977. július 8-31. 
M űcsarnok — Budapest 

Krakkában 1971-ben alakult meg a DÍJNYERTESEK 
KLUBJA, Célja, hogy a világ különböző  országa Đban 
megrendezett grafikai biennálé'k (Ljubljana, Krakkó, 
Tokio, Bradford, Frechen, Fredrickstadt stb.) díj-
nyertes lapjaiból olyan kollekció jöjjön létre, amely 
a legmagasabb szinten képviseli a m űfaj törekvéseit, 
elért eredményeit, s azokat a kísérleteket, amelyek 
napjainkban foglalkoztatják az alkotókat. 

Az idei válogatást alkalmunk volt megtekinteni Bu-
dapesten a Műcsarnokban. A kiállítás kapcsán igyek-
szünk rávilágítani azokra a jellegzetességekre, ame-
lyek a 70-es évek grafikai törekvéseit nemzetközi 
szinten jellemzik. Ez terme szetesen nem könny ű  
feladat, hiszen minden eszmei koncepciót mell őző  vá-
logatással állunk szemben, A kiállításon való részvé-
telt mindössze az határozza meg, hogy az alkotó va-
lamelyik nemzetközi grafikai biennálén díjnyertes le-
gyen. Igy az a hangulat, amely általában a nemzet-
közi kiállítások termeiben •érezhet ő, ahová a világ 
minden tájáról küldenek műveket, ahol a művészek 
szociológiai érdeklődése mindennapjaik gondjaiban 
aktualizálódik, ahol a műfaj technikai eszközei-
nek egész arzenáljával találjuk magunkat szem-
ben — itt méginkább jelen van. 

Le kell mondanunk egy lineáris fejl ődés-modell fel-
tételezéséről, amely irányzatok hatás-ellenhatás lán-
colatából rajzolódik ki. Ha mégis beszélhetünk fejl ő-
désről, az az alkotások „felfedez ő" jellegéből ered: 
az új megtalálása a legfontosabb; amit a m űvészet 
egyszer araár létrehozott, azt nem érdemes megismé-
telni. A tézis-antitézis elve, mely továbbra is jelen 
van a grafikában, többé nem irányzatok csatározá-
sában jelentkezik, hanem — mint azt az avantgarde 



axiológiája kimondja — más, új , progresszív kere-
sésében. 

Ennek következtében alaposan megváltozott a gra-
fika arculata. Kísérleti éš kutató (experimentális) 
jellegűvé vált: a valóság művészi •megismerési mód-
szere a ґtudоглуoѕ  módszerekhez közeledik. Meg-
figyelhető  sajátos „interdiszciplínák" kialakulása 
egyfelől a művészet , másfelől különösen a kommu-
nikáció- és inforгnáció-elmélet, a strukturalizmus, 
szemiotika , a logika , a matematika , az elméleti fi-
zika , a szociológia, az antropológia , a pszidhológia 
(gestalt pszlahológia , pszichoanalízis) között. 

A kiállításon túlnyomórészt olyan irányzatokkal ta-
lálkoztunk, amelyek a ,;művészi igazságot" speku-
latív, azaz tisztán logikai úton közelítik meg, sza-
kítva a hagyományos „leíró" grafikai ábrázolással, 
amely másodlagos élményekre, csupán lírai vagy 
drámai hatásokra épít. 

E fentebb említett másodlagos élmények lehetnek 
irodalmi fagantatásúak (illusztráció -grafika) vagy 
:hétköznapi képzetekre apellálók. Mindenesetre élet-
kép és jelkép-szinten vegetáló alkotásokról van 
szó. 

Az ilyen alkotói módszer néhány képvisel ője szere-
pel ezen a kiállításon: L. H. Ross (USA) fénykép-
szerű  grafikáival az elidegenült amerikai fiatalem-
ber életének ürességére enged asszociálni, Axel 
Knopp (NSZK) a bajor Csu-vezért idézi szatiriku-
san, Gerd Winner (NSZK) külvárosi utcái félelmete-
sek, nyomašztóak és lázítóak egyben, Viktor Vilnyev 
(Szovjetúnió) lapjairól játekos életkedv árad. Leon-
hard Leo (NSZK) pedig iskolás szimbolizmusával 
hívja fel magára a figyelmet. 

Ugyanebbe .az alkotói csoportba tartozik a francia 
Gérard Titius-Carmel is, aki ráadásul els ő  díjat 
nyert Krakkóban. Az đ  leleménye a különféle grafi-
kai technikák felhalmOZásából  411. Az ábrázolt motí-
vum ennek a virtuóz játéknak mellékes járuléka. 

Titiue Carmel lapjait nézegetve elgondolkodunk azon, 
hogy első  díja azt jelenti-e, hogy napjainkban a 
kereslet már nem új ötlete iránt nyilvánul meg leg-
erősebben, hanem az aprólékos munkával kidolgo-
zott művek iránt. 

Továbbhaladva rögtön meggyőződhetünk, hogy erről 
szó sincs , különösen a nagyszámú grafikai sorozat 
(szeriális grafika) láttán, amely a kiállításon ural-
kodó műfaj. Mielőtt rátérnék a grafikai sorozatok 
bemutatására, szükségesnek tartjuk a fogalmi zavar 
elkerülése végett meghatározni a m űfaj kereteit. 

„Sorozatnak (szériának) az olyan meghatározott irá-
nyulású összetett egységet tek гntjük, melyekben az 
egyértelműen elkülónithető  részek száma egynél  na-
gyobb, és legalább ,annyi, hogy egyértelm űen repre-
zerutálja az összetétel szabályát; b,elđle egyetlen egy-
ség sem emelhető  ki az egész csonkulása nélkül (ki-
vételt képeznek a  nyitott struktúrájú egy vagy több 
irányban folptathaјtó sorozatok)." 

„A sorozatot létrehozó elv, szisztéma vagy rendszer-
vagy programstruktúrákban nyilvánul meg. Ez a 
rendező  igen gyakran lépések egymásutánját meg-
határozó algoritmus, melynek felismerése jelenti a 
néző  befogadási •középpontját." (Béke László: Sze-
rialitás a képzőművészetben. Művészét '76 — Еv-
könyv). 

Meg kell tehát különböztetni a szeriális grafikát a 
sokszorosítható grafikától és az ipari „sorozatgyár- 
tás" lényegében azonos „szériában készült" darab- 
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A grafikai sorozatok ilyen fokú elterjedése azzal is 
magyarázható, hogy a szeriális grafika az id őt mint 
folyamatot szakaszokra bontva képes megvalósítani, 
melyet sokáig a film privilégiumának tartottak. Ezt 
az időbeliséget azonban a grafika nemcsak külön-
álló lapok sorozatával képes megvalósítani, hanem 
egy művön belül is, sőt, nemegyszer állóképnek tű-
nő  motívumok, képek sorozatával. 

A grafika tehát új lehet őségeket kölcsönzött a film-
től, deepp a szeriális grafikaesetében mutatható ki 
a matematika szerepe is. Ez a grafikai sorozatok 
létrehozásának egzakt módszeréb ől ered. A fogalmi 
meghatározásbál is kitűnik, hogy a sorozatot létre-
hozó elv lehet egyszerű  ismétlődés vagy addició, de 
sokkal izgalmasabb több elem variációja, kombiná-
ciója, illetve az elemek sorának szisztematikus át-
rendezése, pexmiutációja. 

Nézzük, hogyan valósulnak meg a fent említett lehe-
tőségek az egyes alkotók lapjain. 

Anton Starczevski (Lengyelország) •rövid kéziratré-
szekből állít össze szériákat úgy, hogy néhány rövid 
egységet áthúz. Az áthúzott és áthúzatlan részek 
váltakozása látszólag minden rendez ő  elv nélkül 
történik, mégis az elementáris részek nagyobb egy-
ségbe szervez ődnek (mint atomok molekulákká) —
de a „molekulák" egymáshoz viszonyítva alig térnek 
el egymástól („Minden tevékenységünket a hasonló 
vagy éppen változásban lev ő  ismétlődésének tekin-
tem. A hasonló agy azonos jelek (cselekedetek) kö-
zötti különbség mindig fontosabb volt számomra, 
mint az elleгиtétek távolsága"). 

Romara Opallca (Lengyelország) abból indul ki,, hogy 
az írógép (nyomdagép) standardizált bet űi éppúgy 
alkalmasak pontosan k5számított vizuális rendszerek 
vagy sorozatok létrehozására, mint egy •.négyzetmo-
dul. Opalka egymás mezé írt számjegyekb ől hoz lét-
re ritmikus vizuális struktúrákat. Olykor aszkétikus 
gyakorló módjára kézzel írja a számsorokat 1-t ől a 
végtelen felé haladva rajzról-rajzra. 

Alvani Getnilo (Olaszország) op-art művész. Szintén 
szeriális álkotásokkal mutatkozott be; a teret csak 
jelző  színfelületek mennyiségi felosztásának prablé-
mája foglalkoztatja. 

Richter Wjenceslav (Jugoszlávia) szintén az op-art-
nak nevezett irányzat képviselője. Munkáin a né-
zőre gyakorolt vizuális-pszichológiai hatás kap nagy 
szerepet. Lapja külön-külön is sorozatok. Figurációi 
(vonalai) egy lapon is olyan meghatározott „irányí-
tású" összetett egységnek tekinthet ők, amelyeken az 
egyértelműen elkülönfthetđ  egységek száma egynél 
nagyobb, ugyanakkor a részek nyitott struktúrát 
képeznek, tehát több irányban is folytathatók. 

A kiállításon szerepl ő  grafikai sorozatok (csak kis 
hányadukról írtunk) szinte kivétel nélkül az experi-
mentális művészet fogalomkörébe tartoznak, egyrészt 
azért, mert alkotóik kísérletet tesznek az egzakt tu-
dományok és a művészet összeegyeztetésére, más-
részt viszont mert alkotói módszerük spekulatív, 
pusztán logikai úton, csak az értelemre hatóan köze-
lítik meg az „igazságot". Ezzel azonban megkísérlik 
bevonni a nézőt az alkotás/újraalkotás/továbbalkotás 
folyamatába. (Ez a !törekvés az új avantgarde m ű-
vészeit a 60-as évékt ől foglalkoztatja). Egy egzaktan 
megformált műalkotás esztétikai megértését már 
Theo van Doesburg azzal a tudati tevékenységgel 
azonosította, melynek során a néz ő  „újraalkotja" a 
művet. 

A tájformáló land-art grafikai vél ozatát láthatjuk 
Wolfgang Troschke (NSZK) lapjain. b egy geodeti-
kusan vett tenger-részlettel manipulál. Feldarabolja 
szabályos hasábokra, idézi egy nemlétez ő  kontextus 



zása már nem okoz gondot". (Rideg Tibor: Az árbá- 
zolás szabadságának lépcs őfokai. Napjaink, 1976. 1.). 

elemként nemlétező  részletét, ezzel a részlet értel-
mével ruházza azt fel. 

Experimentális grafikáról lévén szó a svéd Hans 
Hamgreen külön figyelmet érdemel. A tavalyi 
KRAKK()I GRAFIKAI B'IENNALÉN els ő . díjat nyert. 

„Támadt egy ötlete, amelyet mindnyájan jól isme-
rünk, az, hogy a homorú tükörben a a tárgyak formái 
eltorzulnak. Azt is tudjuk, hogy ez a torzulás geo-
metriai törvényszerűségek szerint megy végbe, tehát 
a tárgy vagy motívum síkba rajzolt képe megszer-
keszthető  (...). Ebben az esetben a m űvész •termé-
szetesen lemond a festészet alaptörvényéről, vagyis 
arról, hogy a ,kétdimenziós lapon háromdimenziós 
„kép" illúzióját keltse (...). Anamorfézisos képeit az 
idén továbbfejlesz гtatte. Ezeknek a lényege abban áll, 
hogy a művész motívumát torz formában rajzolja 
meg, és a képnek van egy .néz đpontja, ahol a torzu-
lás megszűnik, vagyis ahonnan az eredeti „valósá-
gos" motívumot láthatjuk." (Sinkovics Péter: Kor-
társ, grafikák KRAKKOBAN — •MÜV)SZET '76- —
1 vkönyv). 

Eugenio Carni (Olaszország) megkísérli virtuóz tech-
nikai megoldáso'lјkal utánozni az absztrakt festé-
szetet. 

Még sokáig sorolhatnánk a különböző  kísérleti meg-
oldásokat, amelyekkel a kiáшtásokon találkoztunk. 
Közös jellemzőjük, hogy megkísérlik a művészetet 
különféle interdiszcipünális területekre helyezni, és 
intellektuális elmélyülésre serkentenek. Мёgіѕ  felve-
tđdik a kérdés: vajon egy geometriai rend, mondjuk 
egy raszterháló pontos képi ábrázolása, vagy egy 
meggyűrt papírlap nyomata {Kimiya Shin — Japán) 
képes-e más igazságot is közvetíteni, feltárni, mint 
a matematika vagy a fizika törvényszer űségeinek 
igazságát. A különbség csupán az, hogy a grafika 
vizuálisan is megjeleníti az igazságokat. A tartalom 
és a forma viszonyában tapasztalható némi esetle-
gesség, amely esetenként esztétikai értékképz ő  erđ , 
ám ezt az alkotói szubjektum csak behatároltan ké-
pes befolyásolni, t gy tűnik, a grafikában is csődöt 
mond a klasszikus „esztétikai érték" fogalma, melyet 
az új avantgarde képvisel đi araár rég kiszélesítettek. 

„Azt a döntést, ami.b đl mъűvészet születik, valószín ű-
leg mindig mélyebben kell meghoznsi, mint •kizárólag 
az esztétikum szintje: a művészeten túl ismét van 
valami, és ez a más ez a nem művészet — az, amely 
legtisztább és legesztétikusabb módon a művészeten 
keresztül áraszt legmélyebb értelmet és gyönyör ű-
séget" (Ken Friedman). 

Az új avantgarde tehát a „Mi m űvészet és mi nem 
művészet?" dilemmát úgy oldja meg, hogy a m ű-
vészi kontextus tesz valamit m űvészetté és egyben 
„esztétikus művészetté". 

Ha azonban a klasszikus esztétikai mércék vonalán 
maradunk, figyelmet érdemel Rideg Gábor akfejté-
se. Ő  ,a  leíró és experimentális grafika mellett meg-
különbözteti az intuitív irányzatot, melynek ábrá-
zolási módja a leírás helyett a megjelenítés. 

„ ... a különböző  techmnkai eszközökkel kísérletez đ  
úgynevezett experimentális grafika, amelyet megle-
het önkényesen spekulatívnak nevezünk, részered-
ményeivel feltetlenül gazdagítja a m űvészi igazságot 
feltárni .kívánó •grafiko% törekvéseket, hiszen az in-
tuíció fogalmába beletartozik az is, hogy az igazság 
közvetlen és élményszer ű  felismerése feltételezi a 
korábbi ismeretek, tapasztalatok felhalmozását is. 
Tehát arгбl van szó, hogy egy korábban kikísérlete-
zett technikai eljárás, tapasztalat és megszerzett is-
meret akkor válhat a művészi ábrázolás eszközévé, 
arrnikor a begyakorlás, az elsajátítás következtében 
valбban természetes eszköz lesz, amikor az alkalma- 

Világos, hogy az új képzőművészeti nyersanyag ön-
magában nem hoz létre esztétikailag értékes, a j m ű= 
vészi alkotásokat, ám az új „nyersanyag" jelenléte 
— a maga sugalmazásaival és formai lehet őségeivel 
— állandóan a megformálás új módjainak feltárása 
késztet. 

Így aztán az új kísérletekb ől adódó lehetőségek al-
kotó műveletekké alakulhatnak át, melyek nem 
hagyják az új „anyagot" a maga mindenirányú le-
hetőségeinek nyers állapotában, hanem formai min-
tákat :helyeznek rá, s így adnak életet a m űnek. 

A KORTARS grafikában — a kiállítás kapcsán ál-
líthatjuk, — megbomlott az egyensúly a leíró és ex-
perimentális grafika között az utóbbi javára. A gra-
ff eusok is sokat tanultak a konceptuális m űvécsžet-
től, és az annak hatására kialakult többnyire „anti-
esztétikus" mozgalmaktól. Szelektív módon építették 
be alkotói magatartásukba a szerzett tapasztalato-
kat, elvetve e mozgalmak dekadens megnyilvánulá-
sait. A kísérletek nagymérv ű  elszaporodása nem el-
vetendő, 'hanem nagyon is :biztató jelenség, hiszen 
ezen a kiállításon is látható néhány „intuitív" al-
kotás. Olyan értelemben intuitív, hogy a m űvészi 
igazság megjelenítésének nyelvét az el őző  évek kí-
sérletei tették olyan gazdaggá, amilyen formában a 
Műcsarnokban szemünk elé tárult. 

Végezetül Boguslaw Sah űffer gondolata — „ ... a 
zeneszerz őnek le kell mondania .a múlt zenéjéről, és 
új tapasztalanokat ikell gyűjtene, hogy új formai le-
hetđségek birtokába juthasson" — átvihetđ  a gra-
fika területére is. 
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9. KЕK SZALON, képzőművészeti triennб lé, 
Modern Képtб r, Zadar. 

A zadari Modern Képtár idén immár kilencedszer 
rendezte meg a Kék Szalon elnevezés ű  képzőművé-
szeti triennálét. Az 'idei rendezvény két kiállításból 
állt, Az egyik tárlaton Sime Peri ć  zágrábi festő  ké-
peit láthattuk, melyek az absztrakt képz őművészet 
jelentős megvalósulásainak egységes rendszerét pre-
zentálták, a másik, jelent ősebb tárlat pedig temati-
kus jellegű  volt: a legutábbi évtized jugoszláv fes-
tészetében tapasztalható figuratív törekvéseket pró-
bá 'ta összegezni és egymáshoz viszonyítani. A szer-
vezők elképzelése szerint valamennyi Kék Szalon 
más-más kiállítási koncepciót követ, így az ideinek 
az a feladata, hogy a már megnevezett probléma-
kört próbálja feldolgozni. Ezt acéli szolgálják a ki-
állítás idején tartandó szaktanácskozások, tudomá-
nyos előadások is. 

A jugoszláviai kultúra területi és nemzetiség meg-
oszlásából eredően a képzőművészet is eltérő  saját-
ságokat mutat a különféle köztársaságokban, terü-
leti és nemzeti egységekben. A szervez ők ebből ere-
dően, s azzal a céЈІal, hogy a többirányú megoszlás 
ellenére is hozzávetőleges •pontossággal adjanak vá-
laszt •a felvetett •kérdésre, köztársaságok szerint osz-
tották fel a kiállítási anyag begy űjtésének munká-
ját, ,és a válogatókkal résztanulmányokat írattak a 
kérdésről, Az ilymódon felosztott munka eredménye 
nem teljesen megbízható a kiállítás által felvetett 
kérdés megválaszolásához, Ugyanis a rendezvény 
alapvető  célj,a. az, .hogy az egységes jugoszláv festé-
szetben 'tapasztalható figuratív törekvések összefog-
laló felmérését elvégezze, ez azonban nem egyenl ő  
az egyes köztársaságok festészetének felmérése adta 
eredmények összegével. E célelvű  felmérések min-
denképp pozitív és hasznosítható erdeményeket ad-
tak, de szinte áhítják a szakért ői szintézist és össze-
foglalást, mert külön-külön csak általánosan is ér-
vényes, de konkrét területhez kötődő  részigazságként 
hatnak, s a kiállítás alapkoncepciójaként felvetett 
kérdésnek csak darabos megválaszolását eredmé-
nyezik. 

egységes élmény ugyanis általánosan érvényes meg-
állapításokhoz vezet. A szakkritika ennek alapján 
minden bizonnyal elvégzi majd a részeredmények 
összegezését, a beszámoló írójának ez egyrészt nem 
feladata, másrészt nem is kompetens ilyen irányú 
munkát végezni. 

Általánosan érvényes igazságok azonban egy rövid-
ke гeoenzió keretein belűi is levonhatók: a kilállítás 
tanúsága szerint a 'hetvenes évek jugoszláv festésze-
tében — a korábbi időszakkal ellentétben — újra a 
figuratív törekvések kerültek el őtérbe, nyilván ibebi-
zonyosodott ugyanis, hogy •a figuratív ábrázolásmód 
éppúgy alkalmas elvont emberi tartalmak közvetí-
tésére, mint az ellentéte. A kiállítás épp viszonylag 
fiatalok művein keresztül bizonyítja ezt. Azra Begi č  
állapít] . meg a Bosznia-Hercegovina-i figuratív fes-
tészet kapcsán, hogy a nonfiguratív törekvések meg-
јelenése egy pillanatra sem veszélyeztette a fügurá-
zió túlsúlyát, ugyanis a figuráció a leger ősebb mű-
vészi törekvés volt és maradt. A háború utáni hor-
vát festészetben — Vladimir Malekovi ć  szerint —
szintén megszakítás nélkül tartja magát .a figuratív 
irányzat, a modern esztétika és a modern képtári 
gyakorlat összes ellentmondásaival szemben. A Crna 
Gora-d festészet els ősorban a táj iránt érdekl ődött, 
s a táj éléményét vonatkoztatta el fokozatosan el-
addig, hogy szinte megfeledkezett a figuratív kom-
pozíció lehetđségeirđl. Az utóbbi :két évtized azon-
ban a figuráció diadalát hozta Crna Gora festészeté-
ben is. A figuratív festészetben az alak lép fel szim-
bolikus és elvonatkoztatott jelként, s mint Olga Pet-
rović , •a Crna Gora-i válogató megá Іаapítja, az alak-
formálás a rendkívüld keresésében teljesedik ki. Vla-
dimir Maleković  horvát kritikus szerint a figuratív 
festészet nemcsak az emberi alak iránt érdekl ődik: 
az ember által alkutett ember-képzet szinte ugyan-
akkora jelentőségű, s nemcsak az emberi alakból 
magából, hanem az embert körülvev ő  tárgyakból is 
kikövetkeztethet ő. A figuráció diadala a tőle eltérő  
kifejezésmódok felett hasonlóképp nyomon követhet ő  
országunk többi köztársaságában is: Macedóniában 
például évtizedekig 'tartó harc folyt a tradíció és az 
egyre erősebben feltörő  modern irányzatok között, 
s ez határozottan kedvezett a figuratív ábrázolásmód 
fejlődésének, Szerbiában viszont a figuratív ábrá-
zolás módozatainak egész skálája bontakozott ki. 

A résztanulmányok tehát egybehangzóan megállapít-
ják a figuratív kifejezésmód elterjedésének új•aibb 
hullámát, AI 9. Kék Szalon aktuális kérdést vetett 
fel. Az országos szintű  s reprezentatív jellegű  dara-
bokon tehát a figuráció módozatainak min őségi és 
mennyiségi vonatkozására is utalni lehet, s kikövet-
keztethétő  egyfajta általános alkotói viszonyulás is az 
alakzat iránt. 

A figuratív ábrázolás elsősorban, de nem kizárólag 
az emberi alak iránt érdekl ődik, de nem hagyja fi-
gyelmen kívül a valóság egyéb konkrét tárgyainak 
megragadását sem. A zadari kiállítás anyaga jabbá-
ra homocentrikus, de akad néhány egyéb figuratív 
alkotás is (pl. Mirjana Muljević  arcbdtektonikus szín-
próbálkozásai, Nikola Fidanovszki-Kocso huzal- és 
kötélszövedékei, Metka Krašovec fekhely-rajzai, Sa-
fet Zec figuratív tájképei stb.). 

A figuráció lehetőséget biztosít a legkülönfélébb stí-
lusirányzatok szabályai szerint történ ő  ábrázoláshoz, 
Igy a 9. Kék Szalon anyagát szemlélve  is  a neoklasz-
szikus, neoromantikus alkotásoktól kezdve az ex-
presszionizmuson, bizonyos impresszionista színhatá-
sokra törekedő  beütéseken keresztül a neorealista, 
sőt hiperrealista alkotásokig a •legkülönfélé b ábrá-
zolásmódok szerint született alkotások egész sorával 
találkozunk, ami jól utal a figuratív kifejezésmód 
heterogén voltára. 

Az emberi alakokat szemlélve sok szempontból egy- 
mástól a végletekig eltér ő  alkotásokkal találkozhat- 

A fenti elv alapján szerkesztették meg a kiállítás 
tartalmas katalógusát is, igy a .kérdés pontosabb és 
egységesebb megválaszolásához egyedül a kiállítás 

449 	elrendezése segit hozzá. A kiállítótermekben szerzett 



tank. Az első  ilyen ellentétpárt a dinamika szem-
pontjai szerint á1l иthatj ыk fel, s  pólusait Salim Obra-
lić  (Álom, Az id őről), Milan Miletić  (Az öregember 
és a kenyér) valamint Ismar Mujazinović  és Rudolf 
Labaš alkotásaiban jelölhetjük ki: az els ő  kettő  .alak-
jaj az elrévedez ő  mozdulatlanság állapotában medi-
tálnak egy végtelenül dinamikus és örökmozgó vi-
lágmindenségről, vagy pedig az álom külsőre moz-
dulatlan, de belül annál mozgalmasabb hajóján ver-
gődnek a magasabb tényszerűségek meglelése felé, 
míg az utóbbi kett ő  csoportjeleneteinek figurái ál-
landó mozgásukkal (s érdemes külön is szemügyre 
venni ezeket a mozgásokat: az egész test a  mozgás 
deformációjaban, az arcizmok s a végtagok pedig 
még külön, öncélú mozgásban), tűnnek szembe. 

Az első  csoporttal mutat rokon vonásokat Cvjetko 
Lainović  Gondalkodója, azonban a töredezett vonal-
vezetés a gondolkodás bels ő  műveletének dinami-
káját is jól ,érzékelteti. 

Külön figyelmet kell szentelni Bekir Misirli ć  három 
kiállított képének (Ima I, Ima ÍI, Rózsaszínű  •kapu), 
melyek gondolati-tartalmi jegyei és jelképisége szin-
te páratlan. A két Ima c• , festmény kapu el őtt tér-
deplő  deformált női alakja a fdhászkodás útján égi-
ekkel kapcsolatba került ember megformalása, aki 
a remény kapuja előtt meghajolva a magasabb (iste-
ni, tehát igazán emberi) igazságok birtoklásának 
örömébe merül el. 

Nives Kavurić-Kurtović  sok líraisággal megrajzolt 
mozgáskompozíciói az emberi alak és az örvényl ő-
kavargó mogzások vegyítésének kísérleteként szü-
lettek: ezek a figurák sok esetben elvesztik hús-vér 
voltukat, egyfajta örvénylđ  fluidum állapatába ke-
rülnek, Franjo Likar hasonló lírai finomsággal raj-
zolt leányalakjai pedig egyfajta meghatározatlanság 
ködébe burkolóznak, melyet Likar finom tónusokkal 
próbál kifejezni. 

Nikola Gvozdenović  Crna Gora-i fest ő  Rossz sors 
c. triptichonja az emberi élet sorsszer űségét ábrá-
zolja. Kontemplatív figurája a rossz sors hatalmának 
átengedve magát a bilincsek felé nyújtja keresztbe-
tett kezét. 

Jože Ciuha modern piétája a számtalanszor megfes-
tett motívum feldolgozása. A halott fiát sirató isten-
anya égbetekintő  arca eltörpül a halott fiú hatal-
mas teste mellett. Az erőtlenül aláhulló végtagok, a 
sután elferdült test — mint annyiszor, itt is — a 
tönkretett istenség lényegretör ő  kifejezđi. 

Korunk örökké aktuális kérdését, a technikai civili-
záció életpusztító hátásót teszi figyelmeztet ő  fehhí-
vássá Stefan Planinc. Ecce homo c. képén a. m űszaki 
fejlődés pusztításai során megtizedelt földi él ővilág-
ra mutat rá fenyeget ően egy hatalmas emberi kéz. 
A mű  üzenete egyértelmű, elemezni, megnevezni fe-
lesleges. 

Nikola Gvozdenović  triptichonjához hasonlóan Mića 
Uzelac AAAAA ... ! c, festménye is az emberi sza-
badság problémájával foglalkozik. Burokbazárt h ő-
séből •a szabadság elnyerésének reménytelensége 
hangos, fájdalmas üvöltést er őszakol lei, de a kül-
világhoz az üvöltésbđl csak az üvöltđ  ember fáj-
dalomtól torz arcának látványa jut el. 

A bevezetőben szó esett azokról a képekr ől is, me-
lyek emberi alak helyett az embert körülvev ő  tár-
gyakat, objektumokat ábrázolják, s azok által utal-
nak az emberre. Most ezekről is essék néhány szó. 

Ivo Friščić  képein a valóság tárgyai jórészt az 
absztrakció folyamatán átesve kapnak újratárgyiasult 
formát, s öltenek „antropomorf' (V. Malekovi ć) 
formát. 

Mirjana Muljević  kiállított képei architektonikusak. 
A térkompozíción kívül említésre méltó a kialakított 
színhatás is. Mindegyik képén egy-egy megnevezett 
szín dominál, annak árnyalataiból építi fel objektu-
mait (Szürke, Kék szoba, Zöld pavilon). 

Nikola Fidanovszki-Kocso meg-megszakadó kötél-, 
sodrony- és fonalszövedéke) — koloritjának köszön-
hetően is — hallatlan erőt képviselnek, s ezek el-
vonatkoztatásával jutnak el a tartalmi mondani-
valóig. 

Metka Krašovec fekhelyképein (Fekhely VIII., XIV., 
XVI.) a szín és a forma mellett a fény 'és az árnyék 
is fontos kifejezőszerephez jut. 

Végezetül pedig Safet Zec tájképeit kell említeni, 
melyeken a kompozíció által ki nem emelt, de lé-
nyeges momentumok sajátos megvilágítása a dönt ő  
kifejezőeszköz. Zec részleges megvilágítást alkalmaz, 
melynek eredményeként a távolról szemlélt festmény 
egyes pontjai rendkívül er ős fény- és tiszta szín-
hatásukkal ugranak ki a kép többi részletei közül. 

đsszefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy a zadari 9. Kék Szalon tematikus tárlata ak-
tuáliѕ  kérdést dolgoz fel, s — bár az összefoglaló 
tanulmány a felvetett kérdés kapcsán még nem szü-
letett meg —lényegében véve jól rámutat a nap-
jaink hazai festészetében tapasztalható figuratív tö-
rekvések sokszínű  és összetett voltára. 
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harkai 
imre 

a 
városеrt 
lobogó 
fantázia 

A jövő  városainak tervezésével el kell •hárítani mind-
azokat a problémáikat, amelyek akadályozzák a hu-
mánus város-felépítést. Ennek elérése érdekében nem 
maradhatunk az eddigi klasszikus, el őre meghatáro-
zott elméleti-ideális városterveknél, figyelembe kell 
venni azokat a kísérleteket, amelyek az új anyagok 
és eljárások alkalmazását el őkészítik. Csak az új le-
hetőségek, új anyagok és technológiák, a felállított 
„modellek" igazolása eredményezheti a várostervezés 
előbb említett humanizmusát. 

Miért említjük mindezt? 

A városok az utóbbi időben kísérleti laboratóriumok-
ká váltak és harctereivé a legújabb társadalmi és 
technikai forradalmaknak. A városok nagymérv ű  nőve 
kedése, a konglomerációk új és új, felvetett, de meg 
nem oldott problémákat hoztak. A tudatos városfej-
lesztés nem mdnden esetben „rakja a maguk. helyére 
a dolgokat". Különben nem emlegetnénk állandóan az 
életfeltételek válságát. Elhaló városmagjával, a kü-
lönböző  és ellentétes funkciók keveredésével, a zsúfolt-
sággal, a légszennyeződéssel, megoldatlan forgalmával, 
az emberek egymástói való elidegenedésével, a „zöld 
övezet" hiányával a modern város nem tesz eleget az 
arisztoteleszi követelménynek, miszerint a városok 
alapfeltétele, hogy az embereket boldoggá és védetté 
tegyék. 

Régtól fogva léteznek azonban különböz ő  városfej-
lesztési elképzelések, amelyek az öröm és a keser űség 
keverékei; az egyéni kezdeményezések sokszor a mai 
technika megvalóѕí~thatбsági mércéje alatt maradva, az 
anyag és technika terén anarchiát mutatnak. Néme-
lyek tényleges értékeket hoznak, többen csak a naiv 
fantázia és utópia keretén belül mozognak. A jöv ő  
rendíthetetlen lelkinyugalmú és der űs embere érde-
kében — eme kezdeményezések kritikai újraértékelése 
után — a pozitív szemléleteket fel kell használnunk, 
hogy környezetünknek emberséges arculatot adjunk. 

Az utópisztikus várostervek esetében bennünket az 
érdekel, hogy a szerzők hogyan képzelték el „városa-
ikat", és mi volt elfogadhatatlan keletkezésük idejé-
ben. Így tudomást szerezhetünk mindazókról a prob-
lémákról, amelyekkel a társadalmak különböz đ  ko-
rokban küzdöttek. Ezeknek a terveknek a 'kétségtelen 
érdeme épp az, hogy számunkra ezekr ől a problémák-
ról tudósítanak. Az elméleti váro'stervek készítése az 
elért eredményekkel val б  elégedetlenség és kiábrán-
dultság jele. A problémák mai feltérképezésének és 
megoldásának érdekében a múlthoz folyamodtunk se- 

gítségért és az i, e. V. századtól a reneszánszig vizs-
gálat tárgyává tettük azokat az elméleti városelgon-
dolásokat, amelyeknek szerz ői szellemileg megelőzték 
korukat, de nem tudták felgyorsítani a meghatározott 
ütemű  fejlődést. A gondolkodók, mint Püthagorasz, 
Szokratész, Platón, Arisztotelész, a miletoszi város-
tervező  Hippodamosz, Pietre Cataneo, Morus Tamás, 
Albert Dürer stb., hogy csak a legnevesebbeket említ-
sem, néhány „vonásban" megegyeztek. Esetenként 
csak kettő-három vallott közülük hasonló nézeteket, a 
kimutatás inkább a kјvánt célokat rendszerezi: 

— fejlődés és új társadalmi felosztás 
— a város az állam közepén helyezkedik el 
— zónákra történő  felosztás (4, 7, 12, 40 stb.) 
— az egyéniségnek az ideális város szolgálatába való 

állítása 
— mértani tökéletesség 
— a város fallal van körülvéve 
— egészséges vízforrás a város közelében 
— a vallás jelenléte 
— a tisztaság mint eгkölcs és mint a betegségek meg-

akadályozója 
— a városmag elkülönül a lakóterülett đl 
— az ideális város er ődítmény marad 

Ha mindezt az 1-es hatványra tesszük, többé-kevésbé 
pontos korrajzot szerkeszthetünk. 

Hippodamosz tévedett a társadalmi funkciók elem-
zésében; Püthagorasz „kis varos a nagy városban" 
elképzelése, Szokratesz részér đl a fontos városfunk-
ciók megkerülése, vagy Platón esetében az egyéniség 
feláldozása: mindezek egészen biztosan nem hozhat-
tak volna pozitív eredményt. Egyeseknél a város geo-
metrikai gyakorlat eredménye, míg mások megértet-
ték a városban kialakult társadalmi folyamatokat. 

Ugorjunk néhány évszázadot az id őben! 

Mit mondhatnánk a mai utopisztikus elgondolásokról? 
Egyesek csak á technika lehet đségeine'k opportuniz-
musát igénylik, társadalmilag használhatatlan elgon-
dolásokat, a formák „ügyes" játékát adják, míg má-
sok összetettebb folyamatokat szem el őtt tartva vilá-
gítják meg azok lehető  megoldását. Észrevehetjük a 
hasonlóságot az imént idézett történelmi példákkal; 
ezért is példálóztunk a történelemmel. 

Az ok. 

Hatalmas méretű  urbanizálódás szemtanúi vagyunk, 
amelynek fokozódása nem vezethet torz településékhez. 
A konglomerációk száma egyre n ő, és egyes szociol б-
gusok attól tartanak, hogy ezekben a konglomerációk-
ban a brutális erők háttérbe szorítják a társadalmi 
normákat, tehát a települések tyrannopolisszá válnak. 
A mechanizáolб  ennek kedvez, ezért egyesek a nekro-
polisz (halott város) katasztrofális elkövetkezését ől 
félnek. 

Még soha nem foglalkoztatta ennyire a tervez đket a 
közösségek létszám meghatározta fokozatainak a kér-
dése, mint azt az ekisztika egységei is bizonyítják: 

ember 
szoba 
lakás 
lakáscsoport 
szomszédság 

1 
2 
4 

40 
250 

lakótelep 1 500 
kisközség 9 000 
váras 50 000 
nagyváros 300 000 
metropolisz 2 000 000 
városhalmaz 14 000 000 
megalopolisz 100 000 000 

városias régió 700 000 000 
városiasodott kontinens 5 000 000 000 
ecumenopolisz 30 000 000 000 



Moshe safdie és társai: Habitat 67, Montreal 

Az el őregyártás alapján készült lakások — az egységek 
meg őrzik intim szfé тájukat a tömeges lakásépítkezés-
ben. Az egyforma egységek halmaza nem eredményez 
egyhangúságot. 

A közösségi fokozatok egészen a megalopoliszokig már 
kész tényekként állnak a tervez ők elő tt, míg az ár-
nyukat előrevető  nagyobb fokozatok egyel őre csak 
feltételezettek. A megalopóliszok hatalmas tömegkö-
zösségeinek különböző  erkölcsi, művelődési és szociá-
lis rétegződése akadályozza a konglomeráción belüli 
társadalmi kapcsolatokat. Egyes szociológusok az ur-
bánus és rurális területek összekapcsolásában a hasz-
nos város-forma megsemmisítését látjak és a megalo-
páliszban az anti-várost vélik felfedezni. 

Városaink dinamikus növekedésével lesz űkültek a sza-
bad területek, megnövekedtek és átértékel ődtek a tá-
volságok, elhaltak a központok, az új városrészek fel-
emésztettek a beépítetlen területeket és most már 
örökre kisajátították a természett ől. A nagyméretű  
építkezés követelményét el őregyártással, a nagy szá-
mok törvényével, új anyagokkal és technológiával 
úgy-ahogy követni tudjuk. De követni tudjuk-e a tér-
beli változásokkal jelentkez ő  társadalmi átalakuláso-
kat és megoldásúknak helyet biztosítunk-e a fizikai 
struktúrában? 

Mindezekre a kérdésekre az utóbbi néhány évtized-
ben készített tervek nem adnak megnyugtató választ, 
de elgondolkodtatnak és ébreszt ő  gondolatként szol-
gálnak a reálisabb elképzelésekhez. A makro-urba-
nisztikai tervezések legújabb összegezését egyik kuta-
tójuk, Peter Cook végezte el. Experimental architec-
ture című  könyvében bemutatja ezeket a törekvése-
ket Le Corbusier Unité d Habtationjától egészen Ron 
Herron Walking Cityjéig. (A cikk illusztrálását is e 
könyv segítségével végeztük.) 

A tervek halmazával lehetetlen megbirkózni egy ki-
sebb terjedelmen belül. Mindenesetre a kísérletek „ha-
szontalanságának" ellenkezőjét bizonyítják Buckmins-
ter Fuller munkái, Frei Otto tetoszerkezetei, az újab-
ban e'lőál1јtott pneumatikus szerkezetek (Yutaka Mu-
rata munkája az Expo 70-en, a Hous Rucker Co. 
pneumatikus terei stb.). 

Cook az építészet jövőjét annak „robbantásában" lát-
ja. Felhívja a figyelmet a munkák kétértelm űségére, 
a technika fejlődése és a megértése közötti kapcsolat-
ra, a jövő  várható történéseire, az utópia és az oppor-
tunizmus veszélyére. Megjegyzi, hogy a technol бgia 
és az anyag megalkuvása (eljön az új anyag ideje) az 
alapigazs "aga ezeknek a megoldásoknak. Beismeri, 
hogy pl. az Archigram csoport egyik terve, a Cont-
rol and Choice az anarchia és a szabadság között le-
beg, és nem más mint a mechanika felelete az indivi-
duális ember igényeire. 

A víziók és elgondolásék végül az „otthon nem ház" 
szemlélethez is elvezetnek. A kísérletek a megvalósít-
ható és a megvalósíthatatlan között egyensúlyoznak. 
Tulajdonképpen ez motiválja az építészetnek ezt az 
ágazatát. 

Ezek a technikai inspirációk, amelyek leírása helyett 
a képek beszédesebbek, igazolják a kutatók (Archig-
ram csoport, Peter Cook, Budknninster Fuller, Arata 
Isozaki, Michael Webb, Ron Herron, Kiyonori Kiku-
take, az orosz NER csoport, Frei Otto, Paolo Soleri, 
a magyar származású Yona Friedman, Kenzo Tange, 
Konrad Wachsmann, Andrija Mutnj.akovi ć, a Haus 
Rucker Co., az Utopia csoport, J. P. Jungmann stb.) 
népes táborát és azt az elvet, hogy ne lemondón, ha-
nem a szüntelen keresés tevékenységével nézzünk 
szembe a jövővel. 

Közben nem szabad elfelejteni, hogy városainkat nem 
csupán fizikai struktúráinak formáiban, hanem tevé-
kenységeink összeségének figyelembevételével kell 
szemlélnünk és átformálnunk. Ehhez a jöv ő  megisme-
résére van szükség, hogy a reális városépítészet ellen-
tétbe ne kerüljön a fejl ődés hozta változásókkal. 

A jövő  városa csak így kerülheti el, hogy öncélúvá 
váljon; csak így válhat eszközzé a társadalom kezé-
ben. 452 
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következő  
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hollywood  

John Schlesinger filmjei nem tartoznak az úgy вe-
vezett „művészfilmek" közé. Alkotásai sohasem 
nyújtottak maradandó filmélményt — hogy mégis 
nagy :közönségsikerük volt (pl. az Еjféld. cowboynak), 
annak az a magyarázata, hogy vérbeli mozifilmeket 
ikészít, nagy mesterségbeli hozzáértéssel , és a valóság 
„felszínét" nyújtja. Az amerikai . „új hutámmal" 
szárnyra kapott filmjeib đl azonban hiányzik a való-
ság mélyebb mozgatórugóit összefogó szemlélet. Ta-
lán legjobban az „új hollywoodi rendez đ" kifejezéssel 
jelölhetnénk meg helyét. 

den erénye és gyengéje. Egyfel ől díszleteket rombol 
le, a puszta valóságot tárja elénk, másfel đl ugyan-
ezeket a  válaszfalakat építi újra — képtelen meg-
szabadulni a korábbi filmjeib ől átszármazott rossz 
beidegzđdéseitđl. Remek képsorokon látjuk a nap-
sütéses házakat, a zsilettként metsz ő, sistergő  szökő-
kutakat, a hollywoodi mindennapokat. A harmad-
rangú statiszták, álomvilágban él ő  kisemberek, a 
csokoládéfagylaltot nyalogató lány (ahogy a csoko-
ládé szót kiejti, abba egy életforma érz ődik) világán 
még nevethetnénk, de a mögüle el őbújó tragikum 
ajkunkra fagyasztja .a mosolyt. Egy ország film 
(á lomkészítésének vagyunk tanúi. Talán még a fan-
tázia szülöttének nevezhetnénk a Bagdadi tolvaj va-
rázsszđnyegen repülđ  hősét, ha a következ đ  percben 
a híradófelvételeken nem Hitler katonái masírozná-
nak, és talán csak megvetnénk az unatkozó holly-
woodi társaságot -(fehér műanyagló a kék medence 
alján), ha a magát szinte koldulva fenntavtó kis bo-
hóc „keresztrefeszítését" nem látnánk, és id őmként 
fel nem hangzanának ordításba torkolló őrölt neve-
tései. A film .legmegdöbbent đbb figurája az aggle-
gény, Homer siгnpson (Donald Sutherland lenyűgö-
zđ  alakítása). Az ő  magánya (felejthetetlen képsor, 
amint a nyugágyában üldögélve végigtekint csend 
kertjén, szabályosan megkötött köpenyén és mamu-
szán, háta mögött pedig érett narancs puffan) su-
garában látjuk a többel emlber hazugságokra épített 
életét. De Homer keresett szeretete, amely milligra-
mokkal lenne •mёгhető, sem elérhető. Torokszorító 
ez a fájó hiány, és ahogy ez az ember egy csöpp 
megértést keres. A díszletvilágban él đ  emberek kö-
zött csak a kakasviadal szünetében jár a  vérzđ  állat 
fejére egy .meleg leheltet az örökké rikácsoló gnóm 
emberkétől. Az ilyen mélyen átélt jelenetekben 
nincs, egy csöpp mesterkéltség sem, tisztán érz đdik 
az a bizonyos vérforraló „patyomkini büdös hús" is. 

A studiában elđbb halk morajlással, majd recsegve-
ropogva leomló hatalmas díszletek apokaliptikus ví-
tiiójával még nem éг  véget a film. sohlesinger reme-
kül fokozza tovább filmje ritmusát. Homer đrjöngő  
gorillaként tapossa szét a számára már elviselhe-
tetlen megaláztatást okozó gyereket. A filmbemu-
tatóra összegyűlt, és a riporter által felkorbácsolt 
sáskaemberek véres húscafattá tépik őt szét, és ,az 
előbb még ünnepelt filmcsillagokat, a mindig csak 
„nézđként" szereplđ  tömeg megrohanja. Az óriásira 
kinagyított fehér гeflektorfény előtt futkosó tömeg 
— akárcsak egy régi filmtekercset pergetnénk. A 
díszletrajzoló fiú fehér arcú embered t űnnek fel 
(ehhez a hideg fehérséghez hasonlót csak a Mпrratorг i 
futó című  filmjének rémálom-szerű  erđszakjelene-
teiben láttunk). Az elviselhetetlenségig fokozott si-
vítás, zsibongás alatt Schlesinger szembenéz önma-
gával : ledönti , összetépi .saját díszleteit . Filmje las-
san elég, és feltűnik a zöld kert a sziszeg đ  vízper-
mettel. A filmnek tökéletes lezárása lehetett volna 
ez a jelenet, ha a rendez ő  nem félt volna a közön-
ség értetlenségétől, és nem toldotta volna meg egy 
érzelgđs befejezéssel. 

schlesingernek láthatóan a szabályos történet felépí-
tése okozza a legnagyobb gondot, és zavarja témája 
kibontásában. Abbéli igyekezetében, hogy filmje „lo-
gikáját" meg ne törje, a kitűnő  képsorak közé erő-
szakol egy-egy magyarázó jelenetet, pedig nyugod-
tan elvethette volna a történet, mint vezérfonál el-
vét, hisz a film legkiemelked őbb részleteiben való-
ban a képek beszélnek. Az egységes filmnyelv hiánya 
miatt sokszor csak „elmeséli" a történetet, ahelyett, 
hogy „elđadná" témáját. Nem bízik kёреі  erejmben 
és ez az oka az olyan túlzásoknak is, mint például 
a szépítkezđ  lány két veszeked ő  kakas közé bevá-
gott képe. 

Valószínű, hogy egy rosszabb fi]rnnek a csúcspontját 
jelentették volna ezek a jelenetek, de itt (noha a 
film erejét nem semmisítik meg) csak zavarólag 
hatnak. 

De hogy idővel minden beskatulyázás merev lesz, pél-
da rá az 19751ben :bemutatott, nálunk Hollywood fé-
nye .és nyomora címmel játszott filmje (a forgató-
könyv Natihalle West Sáskájáгás című  regénye alap-
ján készült). A történet a 30-as évek második felé-
nek Hollywoodjában játszódik. A film azonban nem 
elégszik meg a filmkészítés hétköznapjainak bemu-
tatásávai — messzebbre megy: az amerikai életfor-
mát leplezi le. A fiatal díszlettervez đ  :köré épített 
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alien 
ginsberg 

a 
vég 

ÉN VAGYOK ÉN, a vén Halszem Papa ki nemzi az óceánt, kukac 
saját fülemben, fatörzsre tekered ő  kígyó, 

a tölgy elméjében ülök $ a rózsában rejt őzök, tudom, bármi felébred 
kivéve halálam, 

gyertek h'ozzá.m, hullák, gyertek el jóslatak, gyertek balsejtelmek, 
látomások és kísértetek, 

mindent befogadok, rákban meghalok, mindörökre a koporsóba lé-
pek, szemem lehunyom, elt ű nök, 

magamra esek a téli hóban, hatalmas kerékben gurulok át az es őn, 
szemlélem a baszókat vonaglásukban, 

a csikorgó kocsikat, a basszus-nótáikat hörg ő  megszállottakat, a 
fakuló emlékeket, a kutyákat majmaló embereket, 

nő  hasában gyönyörködök, mellekben s combokban, szeretkez ő  if-
jakban, a bedöfött, magjukat 

Yin ajkaira lövell ő  hímvesszőkben, a sziámi vadak táncában„ Moszk-
vában operát énekelnek, 

fiúim esthajnaltájt a verandákon sóvárognak, behatolnak New York-
ba, jazzemet a Chicago Harpsichordon játszom, 

Untató szerelmet könnyedén utasítok vissza, áthajózok eme okádék 
felett 

halhatatlanságomtól felvillanyozva, megszédülve a végnélküliségt ő l 
kockázok és temetek, 

gyere Költő  fogd be szád idd a szavam és ízleld ajkaimat a fü-
ledben. 



lindsayhez 

VACHEL, a csillagok kialvóban 
gyér fényben a coloradói úton 
kocsi halad féreglassan a síkon át 
a rádió jazzt harsog a félhomályba 
Másik városban 27 évvel ezel ő tt 
árnyékod látom a falon 
nadrágtartódban az ágyon üldögélsz 
fejednek revolvert szegez az árnyék-kéz 
árnyad bukfencet vet a padlón 

az 
első  
buli 
ken 
keseyéknél 
a 
pokol 
angyalaival 

ZORD szurok éj a szikvójafenyőkön át 
parkoló kocsik kint a kapu mögötti 
sötétben, halvány csillagok a 
szakadék felett, ég ő  tűz az oldal 
verandánál és pár lankadt görnyedt 
fekete bő rkabátos lélek. A hatalmas 
faházban sárga csillár 
hajnali 3 órakor a hangszórók recsegése 
hi-fi Rolling Stones Ray Charles Beatles 
Jumping Joe Jackson és húsz fiatal 
amint a padló sz ű rte rezgésekre táncol, 
kis marihuana a fürd őszobában, skarlátvörös 
nadrágba bújt lányok, egy feszes b ő rű  vasgyúró 
ki órák hosszat ráng-lejt izzad, sörkonzerv 
rakások randítják az udvart, akasztott 
bábú leng a göcsörtös faágon, 
a hálóhelyen édesdeden alvó gyerekek, 
És 4 parkoló rend ő rautó a festett 
kapun kívül, vörös fény fut körbe a leveleken. 

455 	balázs attila fordításai 



~ danyi 
f•nagdolna 
rigólеsen 

A szilvásból lassan egy szilvafa marad, 
s ha megjövünk , mégis szilvásnak mondjuk, 
s már trappolunk is a forró homokon. 

„A sző lő  helyén zöldhasú görögdinnye nő , 
akár a cseppentett méz és tör ődést sem kíván." 
„A sebes vasak , kénes permetek után 
a homok is bár megpihen ." „Néhány tőke azért, 
amennyi kell, megmaradt." „Pénzt érte nem adunk, 
hisz nem titok, a szomszédok is, mióta eszünk tudjuk, 
cukrozzák a bort." „Hogy üvegporral lesz teli 
a szemed , a szád , a szíved , az agyad!" 

Így beszélgetünk. Keresve régi 
őrhelyünk , szelídek leszünk és gyávák. 
Hogy mifélék vagyunk , nem mérjük 
csontrepeszt ő  öldökléssel. Öleléssel, 
mi egyszerre birkózássá fajul. 

Lapulunk a szilvásban, 
földön szétgurult diók. 
Lessük, nézzük a zsibongásban, 
parittya nélkül , a rigót. 456 







A következőkben a kísérleti költészet századforduló 
utáni útjainak keresztmetszetét kívánom megadni 
azoknak a látszatra vagy részleteikben eltérő és 
más-más név alatt jelentkező fő költészeti mozgal
maknak a tükrében, melyek különbözőségük ellenére 
szinte azonos alapelv szerint, a konkrét művészet alap
elve szerint hirdették meg a hagyományos, vonalon 
belüli költészet elleni harcot. Írásom nem valamilyen 
egyéni elmélet érvényre juttatását szolgálja; minde
nekelőtt tájékoztatni, tudósítani kíván a világban a 
múltban lezajlott és ma is tartó folyamatos költészeti 
forrongásokról. Ehhez a munkához á jelenleg be
szerezhető szakirodalom legjobb darabjait válogattam 
ki számos, már több áttételen és átdolgozáson átesett 
tanulmány kárára, melyek nyelvileg, esetleg térben 
is hozzáférhetőbbeknek mutatkoztak volna. Élő, nap- 
ról-napra változó jelenkori jelenségekről is szót ejt
ve, néhány egészen friss vagy a kiadók által csak be
jelentett újabb forrásmunkát már nem tudtam tájé
kozódásom folyamán alkalmazni. Meggyőződésem, hogy 
így is hasznos szolgálatot teszek az olvasónak, aki he
lyenként, elszórtan már találkozhatott a feldolgozásra 
kerülő téma egy-egy részletkérdésével, kellő betékin- 
tés és eligazodás híján azonban talán a kelleténél hi
degebben hagyta ez a költészeti átváltozás, mint eset
leg a kortárs művészet többi figyelemre méltó jelen
sége. A múltban történt költészeti kísérletek és ered
mények áttekintése révén el szeretnénk jutni oda 
ahonnan jobban beláthatjuk és előjelezhetjük a jö 
vőben esedékes változásokat és beteljesüléseket.

a
költészet
nyelve
a
jelben
létezés
fokán —
max
bense
esztétikája
Foucault mutatta ki, hogy a klasszicizmustól napjain
kig a jel mily sok tolmácsoláson és módosuláson esett 
át, hűen tükrözve azokat a viszonyokat, melyék funk
ciójára visszahatnak. Eredetüket nézve a jeleket alap
vetően két, egy természetes és egy egyezményes osz
tályba sorolták, és természetük akadálytalan felfedé
se érdekében azt tartották, hogy a tárgyakba van
nak „bevésve” . Ezt a felfedezést Foucault a jelék vég
ső céljának, jelenlétük igazolásának tulajdonítja, de 
aláhúzza, hogy azok a megismerés igénye nélkül, né
mán” is jelen voltak: „Jelentésbeli funkciójukat nem  
a felismerés, hanem maga a dolgok nyelve jelölte ki” . 
A  XVIII. században a jel megszűnik „ismeretlennek” 
és „némának” lenni, de mint Foucault kiemeli, ez nem 
azért következik be, mert a jelek ismertek lettek, 
„hanem azért, mert a jel akkor került nyilvánosság
ra, amikor felismerték, hogy lehetséges két, már is
mert elem viszonyának felállítása”  és a jel „csupán 
a felismerés aktusában képes konstituálódására” , je 
lentése is a felismerés folyamán rajzolódik ki, de in
nen ered bizonyossága és valószínűsége is.

A klasszicizmusban a szétszóródás válik a jel lényegi 
tulajdonságává. Ebben az újonnan kialakult és egy
ben a végtelenségig megnagyobbodott térben a jel 
az általa jelölt dolog részeként vagy tőle elkülönülve 
jelent meg. Fouoault kifogást emelt e kettős lehető
ség ellen, mert —  mint mondja — a jel az általa je 
lölt dolog részeként és egyidejűleg elkülönülve nem 
végezhette el a funkciójából következő feladatokat. 
Nála a jelképződmény elválaszthatatlan az elemzés
től, annak eredményeként képezi, s „nélküle meg sem 
jelenhetne” .

Port-Royal szerint a jel feladata a klasszicizmusban 
nem a hozzá közel álló és alakzataihoz szorosan hoz
zátartozó világ kifejezése, hanem ennek a világnak a 
felnyitása, a „még meghatározott felületekkel” való 
szembeállás volt, hogy „ebből a világból kiindulva 
folytassa azoknak a helyettesítéseknek a végtelen ter
jesztését, melyekben őt elképzelték” . A  jelek önké
nyes rendszere a dolgok elemzését azok legegysze
rűbb elemei alapján valósítja meg; egyrészt vissza
vezeti a dolgdkat eredetükig, másrészt rámutat az 
elemek kombinatorikus lehetőségeire. A jelrendszer itt 
tehát a maga tökéletességében áttetsző, egyszerű nyelv, 
„amely az elementáris részecskéket képes meghatá
rozni, és azoknak a műveleteknek az összességét ké
pezi, amelyek meghatározzák az össz lehetséges kap
csolatot is” .

A  jel és a hasonlóság elválása a XVII. század elején 
olyan új fogalmakat iktatott be, mint a „valószínű
ség” , az „analízis” , a kombinatorika” , a „rendszer” és 
az „univerzális nyelv’. A  klasszicizmusban azonban 
még nem tudtak rámutatni a jel kettős képzetére, ar
ra, hogy a jel viszonya tulajdon tartalmával a dol
gok fejlődésében eleve nem biztosított. Ilyképpen a 
jelölő és a jelölt viszonyát olyan térben kell elkép
zelnünk, melyben semmilyen átviteli elem sem szava
tolhatja találkozásukat, érintkezésüket, ezért ez a vi
szony csupán valamely dolog eszméje és egy másik 
dolog eszméje között jelent kapcsolatot. A  jelek ket
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tős szerveződése tehát visszaszorítja a hármas jel
rendszert, melyben a jelölt, a jelölő és a képmás sze
repel. „Ha egy tárgy egy másikat képvisel, a róla al
kotott eszme a jel eszméje, és csak az első tárgyat ne
vezzük jelnek’, írja Port-Royal, majd Foucault hoz
záteszi: „A  jelölő eszme megkettőződik, mert ahhoz az 
eszméhez, amely egy másikat jelöl, az őt képviselő 
erő kapcsolódik". Ezen az úton mégsem kapunk há
rom meghatározást, mert „nem a hármas jelrend
szerre való titkolt visszatérésről van szó, hanem az 
alakzat két terminusra való elkerülhetetlen vissza
vezetéséről, amely — önmagára való tekintettel — a 
jelölő keretei közé húzódik és benne helyezkedik el". 
Saussure-nél a lingvisztikái jel a fogalmat az akusz
tikai képpel köti össze, mely nem anyagiságában, ha
nem a hang pszichikai lenyomataként, érzéki úton 
valósul meg.

Siegíried J. Schmidt konkrét költeménye

Számunkra Peirce hármas jelosztályozása a fontos, 
mivel Bense is ezt vette alapul esztétikai vizsgálatai
ban. A jelfunkció Peiroe-nél triadikus, három dolog
hoz kaposolódik: az anyagi jelalakhoz, vagyis magá
hoz a jelhez (amit annak használunk); a tárgyhoz, 
amire a jel vonatkozik (megjelölendő tárgy); végül a 
jel alkalmazójához (értelmezőjéhez) vagy ahhoz, aki
ért alkalmazzák (értelmezendő, „interpretátor” ). A 
három szempontú jel osztályozásnál az első trichotóma 
aszerint jön létre, hogy a jel magában véve teljes, 
tiszta minőség, egyedi létező, vagy általános törvény 
illetve szabály (qualisign, sinsign, legisign). A  máso
dik trichotóma a jel és a tárgy közötti viszony típu
saira támaszkodik, a harmadik szerint viszont a jel 
egy lehetőséget, egy tényt és egy törvényt jelölhet 
(rheme, dieisingn, argument). Bense a második osztá
lyozási szempont — a jel és a tárgy közötti viszony —

szerint kialakult jeltípusokat, az ikont, az indexet és 
a szimbólumot vette alapul a költészet nyelvének je l- 
tani vizsgálatához.
A jel akkor nevezhető szimbólumnak, ha a tárgyra 
vonatkoztatva a tárgyat csak névleg jelöli. Saussure- 
nél például a szimbólum soha sem önkényes, min
dig megtalálható benne a jelölt és a jelölő természetes 
kapcsolatának „bizonyos nyoma” . Indexnek nevezzük 
a jelet, ha a jelnek a tárggyal valódi kapcsolata van; 
az index lehet a megjelölt tárgy tulajdonsága, ter
méke, vagy olyan tárgy, amellyel időben és térben 
érintkezik. Bense szerint a szó önmagában mindig 
szimbólum, de „egy bizonyos szófaj, amely mint az 
állítmány, sematikusan fejezi ki a szó helyértékét a 
mondatban, már ikon, mint mindegyik séma, azonban 
egy szó, amely közvetlenül egy utána következő vagy 
előtte álló szóra utal, mint például a kapocsként sze
replő van szócska, indexként jelentkezik". A  konkrét 
költészet darabjainak elemzése szempontjából Bense 
azt a jelentős következtetést vonja le, hogy a szó 
sem szimbólumként (tárgy-jel viszony), sem ikonként 
nem állja meg helyét, azonban azzal, hogy a szóhal
mazban minden egyes szó valamilyen — verbális, vo
kális vagy vizuális —  értelemben az őt körülvevő 
többi szóra utal, „kifejezetten” indexi értékű. Bense 
szerint kizárólag a konkrét költészet szövegeinek sa
játságos indexi rendszerével összefüggésben alakulhat
nak ki a szemiotikái szövegképződés ideje alatt szim
bólumok vagy ikonok. A következő példán, melyhez 
Jósé Linó Grünewald vai a vem  (Menj el és jö jj visz- 
sza) című konkrét költeményét vette, a fenti elmé
letet gyakorlatilag így világította meg:

vai e vem
e e
vem vai

A  vai és a vem  indexi jelértékű, azt mutatják, hogy 
ő, az, aki elmegy és aki visszajön. Az e is index, 
mely az és kötőszóként összeköti az elmenni és visz- 
szajönni szavakat. A négyzetalakú vizuális felállítás 
azt is lehetővé teszi, hogy a szóegyüttest jobbról balra 
és fordítva, valamint lentről felfelé és fentről lefelé 
is el lehessen olvasni. A  szövegfelület így az „ide-oda” 
sémája szerint valósul meg, ami a „fel-le”  sémája is 
egyben. Bense szerint az ikon a szöveg függetlensé
gére (tárgyjelleg) és a külső világban történő vala
milyen cselekvésre, eseményre is vonatkoztatható, 
azonban akkor, ha a tárggyal kapcsolatos jelosztályo- 
zás mellett a jeleket is osztályokba soroljuk, ahol 
Peirce qualising (a minőség mint jel), sinsign (indi
viduális tárgy vagy jelként felfogható történés) és 
legisign (jelként felfogható törvény vagy általános 
típus) kategóriákat vezetett be, nyilvánvaló lesz, hogy 
Grünewald szövege közelebbről meghatározva indexi 
sinsign, amely csupán vizuálisan vagy vokálisán képez 
ikonszerű egységet.
A szövegstatisztikai szint a szavak azonosságát és elő
fordulási gyakoriságát, számát határozza meg, utalást 
tesz a szókincsre. A  konkrét költészet szókincse re
dukált, szegényes, gyakran ismétlődik ugyanazon szó, 
előfordulásának száma tehát magas. Ebből a jellem
vonásból indul ki az a vád, hogy a hagyományos, vo
nalon belüli költészet szemantikai követelményeit ez 
a (költészeti modell nem tudja kielégíteni, a szó 
nem jelentés- hanem jelhordozó. Felmerül a kér
dés, vajon létezik-e a Bense-féle konkrét vers- 
modell mellett egy olyan verstípus is melynek 
szövegleképzése, szerkezete azonos az előbbiével, 
elemzésének menete azonban a jeltani műveleteket 
megkerülve a hagyományos, szemantikai, jelentésbeli 
elemzés szabályait követi. Számos tény utal rá, hogy 
létezik egy másik konkrét versmodell is melynél a 
szintagmák lineáris okozati során haladunk, de a jel 
és a tudati képmás viszonyának szemszögéből ahol a 
központi kategória a jelentés.
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Bense a Kleine Texttheorieben kifejti, hogy a szöveg 
esztétikája nem az objektív, külső világ tartalmára 
vonatkozik, hanem kizárólag a jelek  világára, a nyelv 
anyagi elemeire, és azokra a nyelvi jelekre, melyek
kel az anyagi jeleket magyarázzuk. A szöveg anya
gi és szerkezeti felépítésének leírására elsősorban a 
szövegstatisztikát, a szövegalgebrát, a szövegtopoló
giát, a szövegszemiotikát és a szövegszemantikát je 
löli ki; a leírás az esztétikai állapot anyagi és szer
kezeti feltételeit öleli fel. Bármely művészi alkotásról, 
bármely nyelvkészietről (repentoir: szavak, hangok, 
vonalak, pontok, színek, foltok) van szó, a szöveg esz
tétikai állapotának feltételei az összetettség fokától 
(komplaxitet) és az elemek rendezettségének fokától 
(ornung) függ. A  művészi alkotás esztétikai állapotá
nak hozzávetőleges számértékét az összetettség és a 
rendezettség számbeli viszonya határozza meg, álla
pítja meg, az amerikai Birkhoff. Bensenél azonban 
nem „szépségről” vagy „tetszetősségről” , hanem esz
tétikai „realitásról” (realitat) beszélünk, amely a mű
vészi termék fizilkai valósága (a szöveg mellett mint 
igen összetett egyedi valóság van jelen.

A  rendezettség és az összetettség makro- és mikro- 
esztétikai nagyságát Bense a belőlük adódó számbeli 
meghatározásoktól teszi függővé. Makroesztétikáról 
beszélünk, ha a rendezettség és az összetettség jegyei 
számbelileg is meghatározhatók és közvetlenül is 
szembeötlőek, mikroesztétikáról pedig akkor, ha az, 
ami számbelileg is felfogható, csak mint sok külön
álló nem közvetlenül szembetűnő elem statisztikai 
középértéke adott. A imakroesztétikai elemeket a met
rikai és ritmikai szünetek, a szimmetria, az arány, a 
szavak hossza, a mondat, a periódus stb., a m ikro- 
esztétikaiakat a szótagszám, a szövegentrópia stb. ké
pezi. Bense főleg a statisztikái szempont fontosságát

Jochen Gerz: Footing

domborítja ki, hiszen a rendezettség és az összetettség 
értékének statisztikai megjelölése útján az esztétikai 
állapot általános információelmélet értelmében eszté
tikai üzenetnek  felel meg. Az információelmélet ma
tematikai és közléstechnikai értelmében az információ 
egyidejűleg absztrakt és redukált fogalom és „többé- 
kevésbé” előreláthatatlan cselekvési folyamatokról, 
történésekről „szól” .

Az információ lényegi tulajdonságának Bense az újí
tás, az innováció fokát jelölte meg. Az innováció nem 
más, mint „meglepetést keltő információ” , mely ak
kor jön létre, ha a természetes nyelv lexikájára és 
nyelvtanára mint repertoárra tekintünk; mindegyik 
szöveg úgy is leírható, mint ennek a repertoárnak az 
egyedi válogatása.

A valószínűség annak a mutatója, hogy mekkora egy 
szó gyakorisága egy adott szövegben. A valószínűség 
lineáris egymásra-következtetés alapján végzett vizs
gálata arra világított rá, hogy az előfordulás számá
nak mennyisége a szerző döntésének függvényeként 
egyaránt lehet pozitív és negatív. Míg a konvencio
nális, közönséges nyelvhasználat a szöveget eltávolít
ja a szerző döntésétől, addig művészi szövegeknél a 
szerző döntése az egyedüli mérvadó. Ebből azt a ‘kö
vetkeztetést lehet levonni, hogy a szöveg esztétikai 
valósága sohasem olyan szilárd, mint a szemantikai, 
inkább csak valószínű.

A  nyelvtani elemek variábilis lehetőségeit a számító
gépék vetették fel. Ezékkel a mechanikus nyelvműve
letekkel szintén Bense foglalkozott szintetikus szöve
gekről írott tanulmányában. Az információ gépi szö- 
veggé-építése általános programjának generatív fo 
lyamatai a) sztochasztikus (olyan folyamatok, melyek
nek leírására valószínűségiszámítási módszerek szük
ségek) és b) logisztikai (matematikai vagy szimboli
kus logika, a modern matematikának a logikai prob
lémákat matematikai módszerekkel vizsgáló ága, mely 
nagyobb mértékben lalkalmaz szimbolikus jelöléseiket, 
mint a hagyományos logika) fázisokat foglalnak ma
gukban. Peirce a szemiotikát a logikával azonosította, 
de nem vette figyelembe, hogy a logika a gondolko
dás formáival foglalkozik, s nem kifejezetten jelekkel, 
„melyek segítségével ezeket rögzítjük” . A saussurei 
nyelvmeghatározás szerint a nyelv jelrendszer, ezek 
szerint, ha a szemiotika és a logika azonos, akkor a 
nyelv a logika tárgykörébe esik, bár a nyelvtani és 
a logikai képződmények között kimutatható bizonyos 
távolság. Tény, hogy Peirce sem tartotta magát min
dig fenti állításához.

A számítógépek segítségével készült szövegeket Bense 
szintetikus, technológiai és automatikus osztályba so
rolja, attól függetlenül, hogy mindhárom esetben 
programozott nyelvi alakzatokról van szó, melyeknek 
előállítási sémája és folyamata nem különbözik a szá
mítógép vagy az adatfeldolgozó rendes, mindenkor al
kalmazott gyártási sémájától. Nyilvánvaló, hogy a fe l
dolgozásra szánt szövegnek vagy információnak bizo
nyos nyelvi követelményekhez, feltételekhez kell iga
zodnia, azon túl hogy bizonyos fokig szemantikailag 
is érthetőnek kell lennie és legalább minimális eszté
tikai szerkezettel kell rendelkeznie. Az alapprogram 
szemantikailag meghatározott főnevek és igék meg- 
válogatását tartalmaznia, mellyel bővebben az előző 
részben foglalkoztam.

A konkrét ‘szöveg mélységi, topológiai (környezeti) és 
statisztikai képe gyakran hasonlóságot mutat egyes 
reklámszövegekkel is. Ezzel a problémával foglalkozik 
Bense Esztétika és reklám  című tanulmánya, mely
ben a szerző W. Weavernek A kommunikáció mate
matikai elm élete című munkájára hivatkozik. Tény, 
hogy a tömegkommunikációs eszközök reklámgépezete 
és szolgálata napról napra ontja a konkrét költészet
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„alkalmazott és aprópénzre váltott megoldásait” ; a 
reklám is „szavak megformált csoportosítása vagy pe
dig vizuális alakítottság, s így szövegjellege van, il
letve képszerű vagy plasztikus elrendezések struktú
ráit használja fe l” . A  reklámnál az innováció és a jelen
tés fordított arányában viszonyul egymáshoz, ugyanis 
míg a reklámra a itúlzott újítás károsan hat, mert elte
reli a figyelmet a jelentésről, a 'konkrét költészetnek 
ez lényegi tulajdonságává váliik: „Ha az innováció nő, 
az érthetőség csökken” . Mivel nem alkalmaz közön
séges jelentéselemeket, a konkrét (költemény szövegé
nek redundanciaértéke rendszerint alacsony. N yelvé
szet és poétika című tanulmányában Román Jakobson 
foglalkozott azzal, hogy ,дп! tesz egy nyelvi közle
ményt műalkotássá” , hol mutatkozik meg a nyelv po
étikai funkciója. Ennek során arra a következtetésre 
jutott, hogy .a nyelv poétikai funkciója sokkal szé
lesebb területet ölel fel, mint a költészeté, mivel ma
gában foglal bizonyos „mnemotechnikai sorokat” , 
„modern rímes hirdetéseket” , továbbá ide tartoznak 
egyes „versbe szedett középkori törvények, végül a 
szanszkrit verses értekezések, amelyeket az indiai ha
gyomány szigorúan elhatárolt a valódi költészettől 
(kávya) — mindezek az időmértékes szövegek a poéti
kai funkcióval élnek, anélkül azonban, hogy azt a 
kényszerítő meghatározó szerepet tulajdonítanánk n e
ki, amelyet a költészetben játszik. ( ...)  Magától érte
tődő, hogy a verses zenés és festett reklámok létezé
se nem választja el a verseit, a zenei vagy festői for
ma problémáit a költészet, a zene és a szépművésze
tek tanulmányozásától” . A  poétikai jelölés Muka- 
íovskinál a szöveg „domináns esztétikai funkcióját” 
jelenti és nem a képi jelölés adja meg az alapját. A 
hangsúly nem a ,,'képiségen” , a „plaszticitáson” , vala
milyen vizuális bemutatáson de nem is az innováción 
van. Lényeges vonás, hogy a nyelvi jel belső összeté
tele egészen más a poétikai nyelvben, mint a kommu
nikatívban, ahol a figyelem a jelölés és a valóság vi
szonyára fordul, míg a költészetiben a jelölés és a kon
textus viszonya kerül előtérbe. Bense Esztétikai kom
munikáció és információ című munkájában fejtette ki, 
hogy melyek azok a fogalmák, amelyek az esztétikai 
termékekre vo-natkoztathatóak, „a műalkotástól egy 
termék formájáig, a lírai alakzattól a reklámszöve
gig” -

A statisztikai információelméletben az információ fo 
galma abból a belátásból következik, hogy az informá
ció mindig valamilyen válogatással van összefüggés
ben (szelektív információ). A betűkből álló hír infor
mációhalmazának a kiszámítására alkalmazott elv 
Wienertől és Shannontól ered. W. Fucks Az irodalmi 
stílus matematikai analízise és G. Herdan Az infor
mációelméleti analízis mint a nyelvi kutatás eszköze 
című munkái a statisztikai mechanika illetve az infor
mációelmélet újabb eszközeinek fogalomkörét és mód
szertanát alkalmazzák, „hogy segítségükkel a m űvé
szi alkotások esztétikai analízisének legalább az alap
jaiba és előcsarnokaiba hatolhassanak be” . Ez pedig 
azt jelenti, hogy a kutatók a szövegek statisztikai fel
osztását betűk, szótagok, szavak, kifejezések, metrikai 
és ritmikai elemek feldolgozásával végezték el. Az 
esztétikai folyamat jelelméleti elemzése az esztétikai 
termelést merőben új fényben vetette fel. Afz esztéti
kai állapotot statisztikai állapotként mutatták ki, ami 
azt jelenti, hogy a művészi -munka realitása lényegé
ben statisztikai valóság: „valamilyen relatív elvi tár- 
gyiasság” . Természetesen, ez még nem jelenti azt, 
hogy egyedül a művészi alkotás képes az esztétikai in
formáció és kommunikáció megszervezésére. A klasz- 
szikus értelemben vett művészi alkotás csak egyik 
megvalósulása a j-elfunkciónak. A  klasszikus alkotás
nál éppen a szintaktikai tájékozódás szabadítja fel az 
esztétikai folyamatot a szemantikai konkrétumoktól, 
az esztétikai jelfunkciót pedig esztétikai használati 
funkcióvá alakítja át. Az esztétikai folyamat tehát 
olyan mértékben képez jelfolyamatot, amilyen mérték-
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ben az esztétikai termék jelnek vagy jelek konstel
lációjának nevezhető („melynek megint jelölő szere
pe van”). Az, ami jelből áll, amit jelek képeznek, 
olyan összegű információt ad, melyet alternatív mó
don, válogatással lehet meghatározni. Bense szerint té
ves az olyan előrejelzés, hogy mindegyik jel már a kez
detektől fogva legalább elvben azt a lehetőséget rejti, 
hogy esztétikai jellé váljék. Morris rámutat, hogy 
„önmagában véve egyik jel sem esztétikai” .

A  lingvisztikái jel alapvető funkcióinak sémáját 
Bühler adta közre a Sprachtheorieben. Ez a felosz
tás a nyelvi jel három lényegi funkcióját: a reprezen
tatív, az expresszív és az apellatív feladatkört jelöli 
ki. A  bemutató funkció a lingvisztikái jel és az álta
la bemutatott valóság, ia kifejező  a nyelvi jel és a „be
szélő-szubjektum”, a hivatkozó funkció pedig a ling
visztikái jel és a „hallgató-szubjektum” viszonyából 
ered. Mukarovski megítélése, hogy a fenti funkciók 
törekvése meghaladja a nyelvi jel határait, ezért a 
poétikai ikifejezés elemzésénél a negyedik, esztétikai 
funkciót kell figyelembe venni, mely a lingvisztikái 
jel szerkezetét határozza meg. Az esztétikai funkció
hoz viszonyítva a lingvisztikái jel másik három funk
ciója csupán mint gyakorlati jelenlevőség szerepel. 
Téves lenne azonban azt gondolni, hogy ezek a gya
korlati tényezők kizárják az esztétikai funkció bizo
nyos elemeit:  a leghétköznapibb nyelvben min
den olyan eljárás esztétikai funkciót hoz létre, amely 
a kontextust átható és m egszervező szemantikai vi
szonyokat helyezi előtérbe; a szavak bármely fone
tikai hasonlósága, minden váratlan szóinverzió képes 
rá, hogy esztétikai élményt villantson fel” . Muka- 
íovski megjegyzi, -hogy a potenciális esztétikai funk
ció kifejezése annyira erős lehet, hogy az intellektuá
lis — tisztán informatív — szövegekből gyakran el 
kell távolítani a szemantikai viszonyok torzulásának 
még a legparányibb jeleit is, nehogy elvonják az ol
vasó figyelmét magáról a jelről. Az esztétikai funkció 
az alapvető lingvisztikái funkciók egyike, mely a nyelv 
három alapvető kommunikatív funkciójának dialekti
kus tagadásaként jelentkezik, s figyelmünket a jelre 
irányítja.

A poétikai információelméleti vizsgálata a költői üze
net két aspektusára mutat rá, melynek Garniernél 
(szemantikai aspektus) és Bensőnél (szemiotikái as-
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pektus) még szigorúan külön vannak választva, és 
egymaguk határozzák meg a kérdéses költői proble
matikát; létük csak a másik kizárásával biztosított. 
A  költői üzenetnek ezt a két típusát Moles repertoá
roknak nevezi: a szemantikai üzenet „standardizált, 
univerzális és tárolható” , a szemiotikái illetve eszté
tikai ezzel szemben „autonóm és személyes jellegű” . 
„A  különböző struktúrák komplexitása adja meg az 
összes vizsgált szinten a befogadóhoz továbbított in
formáció univerzális értékét” , írja Moles, aki a köl
tészeteit burkolt vagy rejtett kommunikációként hatá
rozza meg, s a költői üzenet tudományos-esztétikai 
elemzésének első pontja éppen annak a tisztázásából 
áll, „hogy a költői üzenet kommunikációs jelenség” . 
Mint láttuk, Mukarovskinál a lingvisztikái jel belső 
összetétele eltérést jelez a poétikai és a kommunika
tív nyelvben. Az utóbbiban a figyelem elsősorban a 
jelölés és a valóság viszonyára irányul, a költészetben 
viszont a jelölés és a kontextus viszonyából ikell ki
indulni. Moles arra hívja fel a figyelmet, hogy a köl
tészet történelmi fejlődése folyamán az üzenet sze
mantikai összetevője lassacskán kicsúszott a képből, 
„a költészet fokozatosan megszabadul az ilyen struk
túráktól” , eltűnik a jelentéselemek egysége, az „ért
hető mákroforma” . A  progresszív esztétikai termék 
tulajdonsága, hogy csa'k kis mértékben redundáns, s 
az érzelem többé már nem az a „nagy tartály” , amely 
az esztétikai információ keletkezésének a helye, 
amelyből az esztétikai folyamat fakad. Ezt a szerepet 
fokozatosan a tudat vette át. Moles véleménye, hogy 
a poétika legfontosabb feladata olyan kísérleti költé
szet létrehozása lenne, amely elősegítené az új esz
mék rendszerezett kifejezésre juttatását és igényt tar
tana a tudományos vizsgálatra.

Bense Neue Áesthetik  című munkája az úgynevezett 
technológiád esztétika illetve a technológiai értelmiség 
esztétikájának a vázlata, melyben a szerző a fizikai 
és az esztétikai valóság létezéséből indul ki. Elemzé
sének módszerei jellegzetesen jeltaniak, nála már 
nincsenek élesen elkülönülő területek, a kutatás tár
gyává magia a textus válik, „csak a szöveg” . Ez az 
álláspont Pierre Garnier elméletével egyedül az onto
lógiai tényezők elvetésének kérdésében egyezik.

A  jel jelentőségének bizonyítása Bense „esztétikai 
kritikája” három legfontosabb fázisának, az esztéti
kai analízisnek, az esztétikai interpretációnak és az

esztétikai megítélésnek a feladata. A szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai funkcióval felruházott jel 
jelkülsővel, környezettel valamint jelhelyzettel ren
delkezik, és mint ilyen, állandóan változtatja helyze
tét. A jelfunkcióhoz hasonlóan a jelhelyzetet is a 
„szabadság” három foka határozza meg: a szintaktikai
(„m elyet struktúrának nevezünk” ), a szemantikai
(„m elyet értelemnek nevezünk” ) és a pragmatikai
(„m elyet kommunikációnak nevezünk”). Az a tény, 
hogy az esztétikai-előállítási és az esztétikai-replika- 
tív folyamatok jelekben, esztétikai és nyelvi egysé
gekben játszódnak le, az esztétika metanyelvi értelem
ben vett művészetté alakulását teszi lehetővé. Bense 
esztétikájának kulcsa abból a következtetésből szár
mazik, hogy a fizikai világ jelentősen különbözik az 
esztétikaitól, az esztétikai folyamat tehát bizonyos ér
telemben a fizikai ellenfolyamata.

összegezés
A X X. század kísérleti költészetében nem a lélek, ha
nem a tudat állapota került előtérbe, s az irodalom 
társadalmi-kommunikatív jellege egészében véve is 
egyre inkább intelléktuális-kísérleti arculatot vett 
fel. Max Bense szerint a konkrét költészet fejlődési 
vonala túlnyomórészt szemiotikus, a jelben létezés 
fokán megy végbe, egyben elveti a hagyományos, nar- 
rattív költészet ontológiai alapjait. A nyugatnémet 
kutató, aki maga is több konkrét alkotás szerzője, 
jelelméleti és esztétikai munkásságát Peirce jeltanára 
építette, s a kísérleti költészeti törekvéséket is ma
gába foglaló új esztétikai nézetek egyik legeredetibb 
szószólójaként vált világszerte ismertté.

idézet:
„Úgy tűnik, az esztétikai termelés szempontjából a lé
lek korszaka leáldozott.”

Max Bense
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A hegeli művészet- és 'költészetfilozófia alapproblé
mája a költészet kettéválása egy eszmei és egy eszté
tikai komponensre, s a történelem folyamán jelent
kező racionalista kísérletek is az eszmére kísérelték 
■meg leredukálni a költészet funkcióját; ennek követ
keztében esztétikai, érzéki-szemléleti síkja háttérbe 
szorult, úgy jelent meg, mint eszköz, mint forma, az 
eszmét hordozó forma, mely éppen „esztétikai formá
ja ” miatt nem érhette el a filozófiai tisztaságot. Ha a 
költészet alapfeladata nem eszmék előállítása — hi
szen a filozófia hiteles és ésszerű módszereivel ebben 
jóval túlszárnyalja — , akkor meghatározójává saját 
esztétikája, nem pedig eszméje válik. „Csak mint 
tiszta esztétikai leképzés képes a költészet autonóm 
és megismételhetetlen alkotói tetté válni”  — véli 
Grafenauer, aki szerint a költészet csak a tiszta esz
tétika területén maradhat független, ahol már nem 
csak mint meghatározott eszmék érzéki-szemléleti 
alakzataként van jelen, hanem mint önmagának elég 
esztétikai tünemény. Ez a fajta költészet viszont csak 
a nyelv esztétikai innovációjaként, filozófiai kötelékei
től teljesen megszabadulva szerveződhet meg: „Ez azt 
jelenti, hogy az ilyen fajta költészet sem absztrakt 
világnézet, sem az orfikus vagy valamelyik másik mí
tosz visszaállítása nem lehet” ; egy végsőkig szabad 
nyelvi találmány, amely önmagában egy ideológiát 
sem szolgál. A romanticizmus utáni és a Mallarmét kö
vető költészeti esztétizációs folyamatot olyan ideológiai 
fogalmak jelzik, mint Vart pour l’art, poésie pure, her- 
metizmus, formalizmus, abszolút költészet. Attól el
tekintve, hogy ezek az elnevezések mennyire fedik a 
valóságot, egy jelenségre mindenhol felfigyelhetünk, 
nevezetesen arra, hogy az eszme technológiává, a köl
tészet formaelvévé válik, már nem egyszerűen a szub
jektivizmus nyelvi reflexiójáról vagy önreflexiójáról, 
csupán egy az ész által szabályozott esztétikai for
málási folyamatról beszélhetünk. „A  költészet, mint 
a logosz esztétikai terméke, a technológiában nyeri el 
tulajdon formáját, a beszéd művi természetében, amely 
ennek az ügyességnek és technikának egyidejű ver- 
balizációja. A költői beszéd célja egy szenzuális tevé
kenység megvalósítása, s m ert az ember lényege és 
igyekezete nem az anyagban, hanem a technikában 
kerülhet felszínre, világos, hogy ezek a formák egye
dül ezt az igyekezetei jelölik, nem tartanak igényt 
semmilyen rajtuk kívül álló tárgyiasságra. A költői 
szövegnek ebben az új konstrukciójában többé nem 
arról az ideológiáról van szó, amelyről az eszme be
szél.”  Ez pedig nem más, mint „költői technológiával 
kifejezett spekuláció” . Bár kialakíthat eszméket, az 
esztétikai tevékenység mégsem őket szolgálja: lemond 
tolmácsolásukról és bemutatásukról. Kimondottan a 
logosz érzéki, esztétikai szintjei érdeklik, s nem veszi 
figyelembe azok ésszerű dimenzióit. Iván Focht írja: 
„A  bemutatástól megszabadulva a művészet nem
csak saját ontológiai elvét, hanem autonomitását is 
megerősíti. Mindjobban megszabadul a különböző

ideológiáktól, területén kívüli befolyásoktól és követ
kezm ényektől” , vagyis a költői beszéd technikai, tech
nológiai, artisztikus, nem-filozófiai létmegnyilvánu
lása „szélesre tárja annak a műhelynek az ajtaját, 
ahol a beszéd megszületik” .

A szöveg esztétikai realitása az anyagi meghatározók 
bizonyos kölcsönös viszonyára épül, s azért kell vele 
foglalkoznunk, hogy „megakadályozzuk, megelőzzük 
azt az alapvető félreértést, m elyet a modern költé
szet áttekintésekor gyakran pejoratív megjelöléssel 
illetnek, amilyen a hermetizmus, a Vart pour l’art- 
izmus, az esztéticizmus, a formalizmus, az automatiz
mus, az alogicizmus. Ezeknek a meghatározásoknak a 
negatív kicsengése abból a hiedelemből ered, hogy a 
költészet egy többé-kevésbé valóságos költői élmény, 
érzés vagy gondolat kifejezése és megvallása, ahol a 
nyelv csak ezeknek a mentális alakzatoknak a fordí
tási eszköze, ami azt jelenti, hogy a költészet nyelvé
nek legalább annyira transzparens nyelvi szerkezet
nek kell lennie, hogy kiválasztódhassák belőle az az 
alapimpulzus vagy az a tartalmi mag, m ely ösztön
zést adott neki, és amely talán még hitelesebben meg
őrizhető az egyszerű, közönséges diszkurzív érteke
zésben” . Grafenauer szerint a költőd ténykedés anya
ga maga a nyelv a jelrendszer szintjén, mely tény
kedés folyamán esztétikai, érzéki-szemléleti formákba 
tömörül, informatív szándéka viszont nem a költői él-
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mények és érzések közzétételében nyilvánul meg, leg
alábbis nem közvetlen tematikai értelemben. A  költé
szet alaptulajdonsága így „egészen biztosan” a nyelv 
innovációjában rejlik, s a már ismert és kipróbált 
szimbolikus jelentések kipréselődnek belőle, hogy bo
nyolult lexikai-szemantikai szerkezetek lépjenek he
lyükbe. Barthes a Mitológiák bán azt írja, hogy a köl
tészet anti-nyelv.

„A  költészet a legnagyobb fokú jelentéssel telített 
nyelv, ezért magától adódik, hogy informatív anya
gának mennyisége és nyelvi innovativitása is olyan 
sűrűséget, telítettséget ér el, melynek következtében  
beszéde átlátszhatatlanná, áthatolhat atlanná válik, 
úgyhogy lehetetlen benne felismerni a szerző episzto
láját. A költői információ jelentősége tehát nem ab
ban van, hogy egy anyagi ’ tényt vagy igazságot’ a 
nyelven kívüli szférából átvigyen a beszédbe — ez 
az újsághírre, a krónikára, a riportra és a jelentésre 
jellemző —, hanem mint informatív minőség egyedi 
formaként jelenjen meg, olyan alapzatként, amely a 
szimbolizmus nyelvi építményét is magába foglalja.”

A  teljesebb esztétikai funkcionalitást célzó költészet
nek tehát „a végsőkig össze kell sűrítenie magában 
a költői beszéd összes módosulatának innovatív re
lációját” . A  szavak, jelképes kiterjedések telítettsége 
egy ésszerű, áthatolhatatlan költői műhöz vezet, mivel 
a szavak elrendezése olyan kölcsönös, visszaható kap
csolatokon nyugszik, melyekben a bemutatásoknak 
„nincs bizonyítható alapjuk a szövegben; szakadatla
nul új szimbolikus kapcsolatok és variációk merül
nek fel, amelyek egymás között képesek ugyan építke
zésre, azonban sohasem m enthetők ki” . A  költői nyelv 
nem átviteli eszköz, hanem anyagi, materiális mérték. 
„Vitathatatlan, hogy a költő nem úgy kezeli a nyelvet, 
mint a prózaíró: anyagként, nem pedig eszközként 
használja fe l” , írja Dufréne a La Poetiqite-ben. A köl
tői alakzatok szerkezete és esztétikai funkciója a 
lexikai sejtek szintjén álló szavakra épül, „m elyek  
a strukturális költészetben jelnek felelnek meg” . Ez
zel ellentétben a prózai szöveg alapegysége nem a 
szó, hanem szavak összessége, a mondat: „ . . . e z é r t  ez 
a fajta beszéd nyilvánvalóbb, kifejezettebben ideoló
giai, a birtokában levő információk viszont elsősorban 
tárgyiasak, tematikusok, természetük pedig tartalmi” . 
A  jeltudomány terminusaival élve azt is mondhat
nánk, hogy iá próza jobbára szintagmatikai, a költői 
szöveg viszont szemantikai. A próza első- és nem 
utolsó sorban a szöveg-jel és a valóság közötti azonos
ság előidézője, így a valóság modelljének megisme
rése a szövegen át következik be, tartalma is ezért 
oly hihető, nyilvánvaló. Tematikai (azonossága azon
ban rögtön költői illúzióvá változik. A költészetben 
jelentkező szemantikai nézőpont a versformálás fo 
lyamatában elsősorban a lexikát képviseli, ami egyes 
esetekben a szintaxis és a jel szintagmatikai módoza
tának szétrombolását, felbomlását idézheti elő. Gra- 
fenauer azt vallja, hogy a Baudelaire utáni költészet 
a lexika egyre intenzívebb alkalmazásán fáradozik, s 
az innovatív minőség fokozottabb használatát szorgal
mazza a költői kombinatorika révén. Az innovatív 
minőséggel rendelkező formaszerkezetéknek azonban 
nem kell feltétel nélkül elvetniük a megszokott mor
fológiai alakzatokat, illetve a metrikai, ritmikai és fo - 
nikus egységeket. Az innovatív költői törekvés fesz- 
táva rendkívül széles, s a szintagmatikailag világosan 
meghatározott típustól a végsőkig formalizált típusig 
terjedhet. „A  nyelv nem szubsztancia, hanem viszony” 
— mondja de Saussure. A  nyelv informatív szerepe 
vitathatatlan, mert szimbolikusan, jelekkel és rejt
jelekkel „másolja” a valóságot, miközben kialakul 
azonosságának illúziója: lehetetlen megkülönböztetni 
ta reális tárgyi világot a nyelvben átfogott jelképestől.

A  tematika nélküli költői beszéd a szerző és a beszéd 
olyan viszonyát tükrözi, mint amilyen a festő viszo

nya a színekkel, vonalakkal, felületekkel, a fénnyel és 
árnyékkal. A  költőt a szavak közt létrejött új viszo- 
nyók, nem pedig tárgyi megjelenítések foglalkoztat
ják; a szavak megszabadulnak mindennapi használati 
értéküktől és olyan beszédet alakítanak ki, mely szer
kezetileg különbözik a természetes nyelvtől.

CLICAy

■v’:.

Luciano Őri: Szöveg nélkül

A költői ténykedés egyik legfontosabb összetevője a 
szöveg szavainak megválogatása. A lexikában a szerző 
úgy viszonyul a nyelvhez, mintha anyaggal bánna: a 
szövegbe épített szavak elvesztik független jeltermé
szetüket és a jelek által létrehozott egész konstitutív 
elemei lesznek. A  szövegbe kerülő szavak kiválogatá
sa már önmagában is időszerűvé teszi a bennük rej
lő helyzeti energiát, ami növeli a költői jel-alkotás 
interpretáns értékét az egész szintjén. A nyelvanyag 
költői megformálásának lexikai megválogatása tehát 
„egész idő alatt az egésszel létrehozott viszony alap
ján bonyolódik le . . . ” . A  szavak megválogatásában 
nagy szerepe van a költő tapasztalatának, ennek a 
„globális” tényezőnek. Az alkotás lexikáját a szerző 
egzisztenciális tapasztalata határozza meg, s benne rej
lik az a vonzóerő is, amely az alkotót a formai fel
adatok megoldására ösztönzi. A  szöveg létrejöttének 
még azon a legalacsonyabb lexikális fokán sem vala
milyen eszme vagy konceptus meghatározta szómeg- 
válogatásról beszélünk, mivel a lexikát éltető egzisz
tenciális tapasztalat szélesebb kategória az ideológiá
nál, logikailag tehát lehetetlen pontosan kifejezni. Az 
új szemantikai kapcsolatok a jel-versben megszerve
ződött esztétikai információ innovatív tartalmát hozzák 
létre; a szépség innovatív minőségként, a költő sze
mantikai kutatásainak eredményében tükröződik („A  
szépség információ”  —  húzza alá Lotman).

A  költői munka szerkezeti elemei, melyeknek a textu- 
ális tartalmon kívüli: szövegen kívüli vagy kontextuá- 
lis jellegük van, a szöveg alapját képező lexikában 
alapozódnak meg. A  szöveg más szerkezeti elemeit is 
— mint a metrum, a ritmus, a szintaxis, a fonéma és
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az alakzatok — hasonló kapcsolatok jellemzik. A  köl
tői mű élete két különböző párhuzamos tükör foly
tonos mozgatásával hasonlatos; a szöveg és a nyelv 
relációja két párhuzamos egyenesre hasonlít, melyek 
a végtelenben metszik egymást. Lotman arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a költői mű poétikai funk
ciója csak tudományos intuícióval közelíthető meg, 
„ami más szóval azt jelenti, hogy denotatív értelem 
ben sohasem lehet teljesen kimeríteni".

Számunkra külön érdekes a metafora és a metonímia 
konkrét költészetben betöltött szerepe. Ha úgy te
kintjük, a költészet metanyelve önmagában véve is 
egyféle metonímiai alkat, hiszen minden költői szö
veg metonómiai viszonyban van a nyelvvel mint je l
rendszerrel, „vagyis azzal az egésszel, m ellyel tartal
milag egybefűződik, s amely nélküle azonosíthatat
lan lenne mint egész” . A szavak kereszteződésében 
Sklovszkij megállapítja, hogy a használat folyamán 
elhalványult a szavak képisége, a szó jellé vált, s ere
deti etimológiai tartalma is elveszett. A  költői szöveg 
metonímiai szerkezetét az a feltétel befolyásolja, hogy 
különbség alakuljon ki a szöveg és a közönséges 
nyelv között. A költői nyelv így hiteles viszonyban 
van azzal, ami a nyelv és a szöveg között közös, 
amelynek alapján a szöveget a költői alkotás jellem
vonásait hordozó nyelvi struktúrának tekinthetjük. 
„Amennyivel a szövegben több mellőzött közös tulaj
donság, jellegzetesség mutatkozik, annyival erősebb 
fényben bukkan fel a szöveg sajátossága. A metoní
mia azonban nemcsak a szó leírt, globális jelentését 
jellemzi, ahol a szöveg mint az általános specifikuma 
működik, hogy azt az általánosat mind kifejezetteb
ben dialektikusán jelölje meg; szűkebb értelemben is, 
mint a szöveg párhuzamos struktúrájában affirmáló- 
dott elv."

Az önmaguk számára jelként funkciónáló szavak a 
költői nyelvben elvesztik egyéni függetlenségüket és 
együttes jelet alkotnak. Jellemző a tematika nélküli 
költészetre, hogy az általános nyelvkultúrával ellen
tétben egy sajátságos természetet bontakoztat ki, me
lyet az egésszel kiépített metonímiai Viszonynak ne
vezünk. Ez a fajta költészet tehát a nyelv utilitáris, 
haszonelvű alapjától olyan értelemben távolodik el, 
hogy itt a nyelv nem átvitelre szolgál; a téma már 
a formában is kimutatható és megrajzolható koncep
tuális elv. A prózában és a költészetben a metonímiai 
viszonyoknak grammatikai szóképek és alakzatok 
formájában egy újabb aspektusa mutatkozik. Jakob- 
son szerint főleg a realista próza metonómiai szöve
tét jellemzik, de ugyanúgy előfordulnak a kevés lexi
kai szóképpel rendelkező költeményekben is, amilyen 
a valóságábrázoló költészet vagy Gertrude Stein „ex 
perimentális költészete” és a konkrét költészet. „A  
nyelv morfológiai és szintaktikai struktúrájában rej
lő költészeti források, egyszóval a grammatika költé
szete és annak irodalmi terméke, zömében ism eretle
nek maradtak a kritikusok előtt, s a lingvisták is 
mellőzték őket”  —  írja Jakobson. A  szöveg gramma
tikai képei valamint alakzatai és a nyelv grammati
kai alapja közti viszonyt Grafenauer például a geo
metriai Viszonyokkal vagy a festői vásznon található 
képek és alakzatok relációjával hasonlítja össze. A 
metonímiai struktúrák azonban kevésbé kifejezettek 
a metaforikusaktól. A  metafora iaz az alapvető pár
huzamossági képződmény, melyben a költői beszéd 
képisége, érzéki-észlelési dimenziója a legszembe
ötlőbb, „mint az úgynevezett konkrét költészetben, 
ahol elsősorban grammatikai dimenziója mutatkozik 
meg a grammatikai szabályok általános destrukciója 
révén” . A  konkrét költők többsége így a költészetnek 
azokat az alapvető és konstitutív szerkezeti kiterje
déseit használja fel, melyek eddig „többé-kevésbé” 
észrevehetetlenek, rejtettek voltak, jellegük is kifeje
zetten antigrammatikus és antiszintaktikus volt.

A tematika kélküli és eszmét nem hordozó költészet 
legkifejezettebb és legalapvetőbb összetevőjévé a me
tafora válik, hiszen lexikális szinten ugyanolyan el
lentétes funkcióval rendelkezik a nyelvrendszerrel ki
épült viszonyában, mint amit a szavak önállósulása 
jelent a konkrét költészetben jelenlevő grammatikai 
alappal szemben. Max Bense azt fejtegeti, hogyan jut 
a metafora esztétikai jellegzetességhez: „Általában
véve a metafora hordozta esztétikai információ ősz- 
szege nagyobb, mint az objektív nyelvi formulá- 
c ió é . . . ” . A  költői mű a nyelvrendszerben az „irracio
nális számok egy fajtája” , amely az ésszerű munká
latok során a végtelenségig (ismétlődő imaginárius 
hátralékot eredményez. A tematika nélküli költészet 
tehát irracionális számokkal operál, de egyetértésben 
azzal a rendszerrel, melyből szemantikai és esztétikai 
informatívája származik. Ezzel a rendszerrel való v i
szonya leplezhetetlen, s értelme is ebben rejlik, bár
mekkora is az az irracionalitás, amely kívülről vizs
gálva „tematika nélkülinek” és „hermetikusnak” tű
nik. Edward Lucie Smith írja: „A  forma a jelentés 
meghatározója, jobban mondva a forma a jelentés. 
< .. .)  A konceptus egyfajta keretmunka. Egy tárgy 
vagy egy részecske információ leképzésének és átvite
lének útja. A  tárgyak egyenként. A tények egyenként. 
De illeszünk össze két tárgyat vagy két tényt, vagy 
adjunk össze egy tárgyat egy ténnyel. Ezer, sőt mil
lió konceptus, mely közül választhatunk.”

idézetek
. . .  fel kell törni a szavakat, hogy kiszívjuk a velejü 
ket, hogy egymásba ojtsuk, keresztezzük őket, s ezáltal 
ismeretlen változatokat hozzunk létre, hogy egybekap
csoljunk hangokat, amelyeknek addig nem volt m eg
engedve, hogy találkozzanak, pedig egymásnak van
nak terem tve, hogy megengedjük a víznek, hogy ví2 
módjára fejezze ki magát, a madaraknak, hogy saját 
szavaikkal csicseregjenek, hogy minden neszt, minden 
zörejt, mozgást, susogást, csörrenést, rikoltást, füttyöt, 
csikorgást, csuklást kiemeljünk alárendelt, m egvetett 
szerepéből és ráhelyezzük a csápra, amellyel tapogat
va megjelölést keresünk a még jeltelen dolgoknak.

James Joyce

A költészet azonban mégsem lehet más, mint beszéd
képesség, nyelv, beszéd, kifejezés, próbálkozás, ta
pasztalás, ügyesség a latin experientia értelmében 
(...) , felfedezés a nyelv laboratóriumában, azon a 
kínos, megerőltető, sőt fájdalmas módon, m elyet a 
lavorare szó magába foglal.

Arrigo Lora-Totino
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jugoszláviai 
helyzetkép — 
történeti 
áttekintés
A kísérleti költészet kezdeti formái Zágrábban, Belg- 
rádban és Ljubljanában jelentkeztek a huszas évek
ben Drágán Aleksié Dada-Tank ja, Ljubomir Micié 
Zenitje és Srečko Kosovel Integrali című kötete ré
vén. Aleksié Dada-Tanja közölte Tzarát, Millt, Sin- 
gert, Frdedmannt és Huelsenbecket, Hans Richter, a 
dadaista mozgalom egyik alapítója pedig azt írta, hogy 
a Dada-Tank és a Dada-Jazz „a magyar dadaisták 
MA című folyóiratánál is forradalmibb és ellenzékibb” 
volt. Attól eltekintve, hogy Micié Zenitje szoros kap
csolatot létesített például a magyar aktivistákkal is 
— Kassák, Bortnyik és Moholy-Nagy munkáit közöl
te, 1921-es 6. számában pedig írásban foglalkozott az
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Hermán Damen: Barbara

aktivista mozgalommal, mely szakítva az expresszio- 
nizmussal immár a dadaizmus felé volt indulóban —, 
sem ez a folyóirat, sem Aleksié nem tudott megfelelő 
erőket összevonni és összpontosítani a további folya
matos munkához. Amellett, hogy egyik művészeti in
dítványnak sem volt hosszan tartó sugárzása, a há
ború előtti kísérleti költészet fellángolásának időszakai 
különben is oly távolra estek egymástól, hogy konti
nuitást a közvetlenül felszabadulás utáni kevés jelen
séggel még mesterségesen sem lehetne felállítani. A 
jugoszláviai konkrét törekvések ezért jobbára talajta- 
lanok, közvetlenül a nemzetközi mozgalmak terem
tette platformra támaszkodnak, eredményeik pedig 
kizárólag egyéni kezdeményezésekből erednek, egé
szen a hatvanas évekig, amikor Szlovéniában, Olasz
ország és Ausztria szomszédságában meg nem ala
kul az új művészeti eszmék első szervezett csoportja.

A felszabadulást követő időszak kutatásait elsősorban 
Josip Stošić és Vladan Radovanovié neve fémjelzi. 
1965-ben Ljubljanában megalakul az OHO csoport, 
amely a reista filozófia tételeire támaszkodva kuta
tásaihoz sajátos elméletet dolgoz ki, s ettől az évtől 
datáljuk Miroíjub Todorović költészeti kísérleteinek 
kezdetét is. Az OHO csoporttal és Todorovié-tyal va
lamint később létrehozott szignalista csoportjával te

hát megkezdődik a jugoszláviai konkrét költészet szer
vezett, tudatos és folyamatos mozgalma, mely a het
venes évek elején a szabadkai Bosch +  Bosch csoport 
munkásságával egyfajta földrajzi háromszöget zár be, 
amelyhez egyes zágrábi költők szórványos kísérletei 
csatlakoznak.

A zágrábi Josip Stošić, Zvonimir Balog, Iván Slam- 
nig és Borben Vladovié munkáira jellemző, hogy leg
többször megtartják a költemény vizuális szerkeze
tének szemantikai egységét. Stošić például kötőjelek
kel, határozószókkal, névmásokkal, irányító szócskák
kal dolgozik, szétszórja, magukra hagyja őket a tér
ben, hogy ezáltal könnyebben követhesse „az egyes 
folyamatok, állapotok, gondolatok és fogalmak közti 
viszony alakulását” . A  belgrádi Vladan Radovanovié 
1957-ben kezdi el Pustolina című regény-szerkezeté
nek előkészületeit, melyek 1968-ig, a könyv megjele
néséig tartanak. Radovanovié ebben az irodalmunkban 
a maga nemében ma is egyedülálló műben a szavak, 
a képek és iá hangok szintézisét a kommunikációs for
mák összevonásával kívánja megoldani. Így a Pusto
lina még a szó legszabadabb vagy legátvittebb értel
mében sem nevezhető történetnek már nem is egy
szerű értekezés, hanem szövedék, „a fogalmak koor
dinátaszerű megszervezése” , amely minden külső be
avatkozást elhárító zártságával önálló és egységes 
szervezetté nő ki. Nem szavakkal kidolgozott, hanem 
a szavakról, a szavak sokféle kapcsolódásáról és kom
binációjáról szóló regényszerkezet: „Az, amit ez a re
gény-tárgy magában hordoz, részben abban a tény
ben merül ki, hogy totális bemutatásához térfogatra, 
terjedelemre van szükség”  —  állapítja meg Bora Co- 
sié. Ö a Pustolinábán a tárgyiasított, tárggyá változ
tatott könyvet látja, mely még csak nem is a szavak 
konvencionális értelmét, hanem egy gondolatokkal át
szőtt, elvont nyelvi szerkezetet tükröz vissza.

A vizuális költészet első nemzetközi kiállítására 1968- 
ban a 2. BITEF alkalmából került sor a belgrádi 
Atelje 212 előcsarnokában, ahol teljes egészében be
mutatták az OHO csoport munkásságát. A Nőve ten- 
dencije-4 alkalmából a zágrábi Egyetemista Központ 
képtárában Typoézis néven tartottak kiállítást. A  La 
Battana (Rijeka), ROK  (Belgrád) és BIT International 
(Zágráb) című folyóiratok egyes szlovéniai kiadványok 
után tették közzé a témához kapcsolódó irodalmat.

Miroíjub Todorovié szignalista költészetének kezdete 
az 1959-es és 1962-es nyelvi kutatásokkal jelezhető, 
melyek 1965-ben kiadott Planéta című poémájában 
összegeződtek. A  Planéta a költészet geometriai-al
gebrai elemzésére épülő költői tanulmány, mely lé
nyegében egy mértani-költészeti egyenleten alapul. A 
szignalista költészet elmélete azonban csak a Kyberno 
című könyvben fejlik ki, melyet később a szerző 
Regulae poesis című esszétöredéke fejleszt tovább. 
Benne a nyelv olyan anyagként jelenik meg, mely ál
tal a költemény kitörhet a dolgok jellegtelenségéből, 
hogy megkezdje párbeszédét a világegyetemmel. A 
szignalizmus feladatává a nyelv belső energiájának 
teljes felszabadulása válik, mely a hagyományos, vona
lon belüli, a nyelvet csak eszközként alkalmazó köl
tészetben túl lassú. A  szignalizmusban megvalósul a 
nyelvi anyag molekulákra (szavak) és atomokra (be
tűk) való szétzúzása, illetve ezeknek az elemeknek a 
fissziója és fúziója, vagyis olyan költészeti analízis és 
szintézis képződik egyidejűleg, mely egy permanens 
nyelvi forradalom részeként határozható meg. Ezen a 
forradalmon a konkrét költészet nemzetközi megvaló
sulásait kell értenünk, mely megvalósulások a szig
nalista mozgalom sajátos jugoszláv jellegének erőlte
tett kidomborítása közben általában háttérbe szorul
nak. Ezt elsősorban Todorovié mindvégig atyáskodó 
magatartásával lehet magyarázni, aki a helybeli konk
rét törekvéseket egy új elnevezéssel látta el, elte
kintve attól, hogy ezek az eredetinek és újnak vélt
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illetve kikiáltott sajátosságok egy mesterségesen létre
hozott művészeti programból erednek. Nagyjából ezen 
a „bekebelezési politikán” , a nemzetközi konkrét köl
tészet vívmányainak a szignalizmusba való megalo- 
mán bevonásán nyugszik a szignalizmus teljes proble
matikája és elkerülhetetlen kudarca is, hiszen az a 
kísérleti költészeti megmozdulás, mely egyrészt a nem
zetköziséget, az egyetemességet, a nemzeti nyelveken 
való felülemelkedést hirdeti, másrészt egy nem létező 
helyi, jugoszláv jelleget kíván neki adni, pusztulásra 
van ítélve. Ezeknek a kérdéseknek a bővebb áttekin
tése előtt azonban nézzük, milyen elméletet dolgozott 
ki a szignalizmus, illetve Todorovié, a kiáltványok és 
programok egyetlen szerzője.

A szignalizmus általános törekvése, hogy „felölelje és 
forradalmasítsa a művészet mindegyik ágát, kezdve 
a költészettől, a színházon, a vizuális művészeteken  
és a zenén keresztül egészen a filmig” , s „nemcsak 
a könyvek és folyóiratok lapjain kap helyet, hanem 
plakátokon (szignalista plakátköltészet), kiállítási csar
nokokban és galériákban is, esetleg gesztikulálva ad
ják elő, hangszalagra és hanglemezre rögzítik (szig
nalista fonikus és fonetikus költészet), fényhatásokkal 
és külön arra a célra gyártott szerkezetek segítségével 
jelenítik meg” , hangoztatja a szignalista kiáltvány 
egyik első változata. Ez a művészeti-költészeti elv a 
szavak nyelvi redukcióját a jelegységekre való leveze
tés elve alapján vázolja fel a hetvenes évek elején — 
a Signal című folyóirat első száma 1970-ben lát nap
világot —, de jeltani, tudományosan megalapozott el
méleti megvilágítást egészen a mai napig sem talá
lunk a rá vonatkozó irodalom között.

„Az elektroncsövek civilizációjának térhódításával 
véget ér a vers konvencionális nyelvi-ritmikai fejlő
dése. (...)  A szignalista költészet ugyanis nem hagyo
mányos költészet, mert az írott és beszélt nemzeti 
nyelvet mellőzve olyan ésszerű vokális-vizuális kife
jezéseket teremt, amelyek a grafika, a formatervezés, 
a zene és más művészetek kifejezőeszközeit felhasz
nálva magát a költészetet is egyre közelebb viszik az 
említett művészeti megnyilvánulásokhoz. Ennek a kö
zeledésnek az eredményeként az új művészet fokoza
tosan túlhaladja az irodalmi közlésmód hagyományos 
formáit”  —  írja Todorovié a szignalista kiáltványok
ra később is jellemző fellengzősséggel és felületesség
gel. 1971—72-ben az ilyen divatos szólamok hivatottak 
felhívni a figyelmet az akkor kialakuló szignalista 
csoport munkájára, ez a hangnem azonban később 
már szinte megszokottá válik. A  szignalista elmélet 
azzal is nagy mulasztást követ el, hogy elhanyagolja 
megjelölni a nemzetközi konkrét mozgalom elméleté
ben található elveit, elméleti platformjait. További 
kitételei, melyeket úgymond saját szabadalmainak 
tekint, mint az oldal fehérségének verbális-vizuális 
értékként való megjelenése; a költészet háromdimen
ziós kiterjedése; a tér kiegyenlítése a nyelvi jel érté
keivel; szimbólumok, rajzok, kollázsok, verbális-vizuá
lis szerkezetű fényképek leképzése Stb., mindezeket a 
majd fél évszázados vívmányokat tulajdon érdemeiként 
könyveli el. A szignalizmus mintha minden eddigi egye
temes vívmányt elbírna, kisajátítana, fiókjába gyö
möszölve még a komputerköltészetet, az aleatorikus 
vagy sztochasztikus költészetet is, mely kibernetikai 
és matematikai műveletek kombinációjával jön létre, 
továbbá a valószínűségszámításra támaszkodó statisz
tikai költészetet, a matematikai kombinatorikára épü
lő permutációs kombinációs és varriábilis költészetet, 
az egzakt tudományok módszereit magába foglaló és 
esztétikai információvá képző szcientista költészetet, a 
fogyasztói társadalom jeleit, jelképeit és külső mani- 
fesztációs formáit alkalmazó technológiai költészetet, 
vagy a szavakat és betűket kirekesztő, a jelre, mimiká
ra, fényhatásra, hangfelületre alapozó kinetikus és fo
nikus költészetet.

A szignalizmus a költészeti gépekre és szerkezetekre 
úgy tékint, mint a költészet jövőjét megmenteni ké
pes tényezőkre, de fontos szerep jut a tudományok 
legfrissebb eredményeinek is. Míg a művészet a tár- 
gyiságot az emberi lényeg szemszögéből tárgyalja, a 
tudomány a lényeget „mint magánvalót akarja meg
ragadni” annak tökéletes objektivitásában, tehát 
kénytelen elvetni a tárggyal kapcsolatos szubjektív 
szövődményeket, érzelmi és érdökbeli elemeket. Azok 
a művészeti irányzatok, melyek létezésüket szigorúan 
tudományos, egzakt módszerekre helyezték, majdnem 
kivétel nélkül a kibernetikához közeledtek, gyakran 
nem is újítói, hanem tisztán gazdasági tényezőket 
tartva szem előtt .A szignalizmusban a komputerköl
tészet fontos helyre kerül; Todorovié első ilyen kí
sérletei K yberno  című könyvében kerülnek nyilvános
ságra. A jelen költészeténék molékuláris szerkezetét 
megbontva ez a költészet egy már viszonylag ismert 
és meglehetősen kikérdezett világkép nyelvi rétegei
ből a jel, illetve a jeltan kozmoszának mélyebb réte
geibe visz át, hangoztatja a szerző.

Az addig szcientizmusnak nevezett költészeti jelenség 
1968-ban veszi fel a szignalizmus nevet, 1969-ben pe
dig bejelenti csatlakozását a konkrét költészet nem
zetközi mozgalmához. Míg a szcientizmus az egy em
ber — Todorovié — kereséseit hivatott meghatározni, 
ez utóbbi már mint csoportmozgalomon kíván betörni 
a nemzetközi porondra, mint kiderül, kevés sikerrel.

A Signal című folyóirat első számának megjelenése 
alkalmából kiadott levél az új művészeti kiadványt 
belgrádi költők, formatervezők, vizuális alkotók és 
művészettörténészek együttes összefogása eredménye
ként könyveli el, de a folyóirat későbbi számaiban 
zágrábi, újvidéki, niši, szabadkai valamint prištinai 
vizuális költők munkái is megjelennek. A szignalizmus 
megítélésem szerint mégis mindvégig egy ember mű- 
mészeti kísérlete maradt. Ez annál nyilvánvalóbb, mi
nél inkább igyekeznek rávilágítani a mozgalom kö
zösségi jellegére, minél több csoportkiállítást rendez
nek. Az első nagyobb tárlatot 1974-ben tartják meg a 
zágrábi Modern Művészetek Galériájában, majd 
ugyanaz az anyag kerül bemutatásra 1975 szeptembe
rében a belgrádi Modern Művészetek Múzeumának 
Szalonjában. 1971-ben az Űj Symposiohban mellék
letként megjelenik a szignalizmus első jugoszláv anto
lógiája, melyben mintegy húsz alkotó munkája sze
repel. A belgrádi Delo című folyóirat 1975-ben teljes 
számot szentel a Miroljub Todorovié összeállította 
Konkrét, vizuális és szignalista költészet című nem
zetközi antológiának, mely 133 alkotót szerepeltet. 
A szignalizmust a látszat ellenére is nagyon nehéz 
mozgalomnak nevezni, hiszen elméleti alapjának ki- 
mélyítéséhez Todoroviéon kívül egy alkotó sem járul 
hozzá érdemlegesen. Ez a költészeti kísérlet Todorovié 
költészetének fejlődésében kapja meg helyét, ahol az 
egyéni forradalom eredményeként vetül ki, de már 
akkor sem mint valami teljesen friss kezdeményezés, 
inkább mint a nemzetközi mozgalom vívmányaira tá
maszkodó próbálkozás. Mindez rendjén is lenne, ha 
Todorovié nem hangoztatná oly makacsul — többek 
között a Deloban megjelent antológia előszavában —, 
hogy a szignalizmus a nemzetközi eseményektől füg
getlenül, önerőből alakult ki. A  szignalizmus körül 
oly gyorsan elült mozgolódás is azt bizonyítja, hogy 
az alkotók többségét nemigen foglalkoztatta ez, a 
konkrét költészet elméletéhez viszonyítva nagyon is 
sztereotip program, inkább csak úgy tekintettek rá, 
mint egy állomásra, melyet nem kell megkerülni, de 
melyen nem is kell elidőzni.

A szignalizmus technológiai programjával ellentétben 
a ljubljanai OHO csoport topológiai, konkrét és reista 
költészete sugározza majd szét a további, más vidé
keken is jelentkező kutatások éltető erejét. A  szlovén 
avantgarde gyökerei Cemigoj, Delak, Podbevšek, Ko-
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goj és Kosovel munkásságáig nyúlnak vissza (1920— 
30 között). A  kísérleti költészet háború utáni első út
törője, Taufer, a központozás megszüntetését és a 
mondategység felbontását vezeti be a gyakorlatba, 
sőt „a mondatot több, egyszerre összekötött és elvá
lasztott, egymásnak idegen szó váltja fel” . Az 1965- 
ben megalakult OHO csoporthoz* Mabko Pogačnik és 
íztök Geister Piámén után a csoporthoz csatlakozik 
Milenko Matanovié, Franci Zagoriénik, Matjaž Han- 
žek, Vojin Kovaé-Chubby, Naško Križnar és Dreja 
Rotar. Munkáikat először az OHO című sorozat, 1968- 
ban pedig a Tribuna-katalog közli; 1969-ben megjele
nik pericareieracirep  című könyvük, mellyel pontot 
tesznek a topológiai költészet területén végzett kuta
tásokra. A csoport munkáinak nagy része a Problemi 
című folyóiratban található. A  csoport felbomlása után 
a vizuális költészetet továbbra is művelő Franci Zago
riénik alkotásai Ifigenija és Orest Zagoriénik mun
káival egyetemben a magánkezdeményezésre létre
hozott Gong című sorozat néhány füzetében valamint 
a Problemiben jelentek meg.

mértani ábrák bizonyos torzítás mellett is melyik tu
lajdonságukat őrzik meg. A  topológiai költészet — 
Magyarországon Tóth Gábor a képviselője — ezt a 
kérdést az írásjelek felismerhetőségének fokán vetette 
fel. „A  jelek vagy jelhalmazok megsokszorozásának 
— ami önmagában is elég sok eredménnyel jár — az 
lett a kézzelfogható eredménye, hogy most már önálló 
kutatás, tanulmányozás tárgya lehetett maga a jel 
vagy jelhalmaz, mégpedig oly módon, hogy előbb a 
lineáris írásmóddal — legfőképp az írógéphasználat 
diktálta írásmóddal — szakítottunk, s az megszűnt a 
vizuális költészet első fázisának lenni”  — írja Franci 
Zagoriénik.

Taras Kernmauner a szlovén konkrét költészet darab
jainak szemantikai telítettségét vette elemzés alá A  
szlovén konkrét költészet történetének és elemzésé
nek részleges adalékai című tanulmányában. Azt vet
te vizsgálat alá, hogy egy-egy költőnél milyen fokú 
az egzisztencia kimutatása és tolmácsolása, a „sze
mantikai matrica” . Az OHO csoporthoz később csat
lakozó Tomaž Salamun szemantikája destruált sze
mantika, mert a hangsúly még nem siklott át a jelen
tésről a jelölésre. Költeményeit még gyakrabban sza
vakra, sőt szavak együttesére építi, s bár a kontextus 
első látásra érthetetlennek tűnik, előbb-utóbb kiraj
zolódik a jelentésbeliség szerkezete, mely a költemény 
alapszerkezete is egyben. Ez a kétértelműség már ke
vésbé jellemzi Zagoriénik költészetét, ő merészebben 
nyúl a nyelv romboló eszközeihez. Fondi Oryja Pála 
(1970) és To je  stvar ki se imenuje pesem  (1972) című 
köteteiben a szavakat bizonyos akusztikai szempon
tokból tagolja fel, fonémákat és morfémákat alkot, a 
költemény gyakran szótagok és betűk játékaként va
lósul meg. Itt Zagoriénik még csak részletekben tö

Scott Helmes konkrét költeménye

A konkrét vizuális költészet indulását Szlovéniában a 
topológiai költészet megjelenésétől számítják, melyet 
az OHO csoportban dolgoznak ki. „Szövegeik írás
jegyekkel ábrázolt Népszerűsített’ költői gondolatok” , 
de míg a topológiai törekvések kezdeti szakaszában fő 
leg a költemény lerajzolására helyezik a hangsúlyt, a 
későbbiekben az írásjelek megcsonkítására töreked
nek, hogy kikérdezhessék a betű anyagi kiterjedésé
nek végső határait, s megálljának azon a fokon, me
lyen még annak lehet tekinteni. Az írásjeleket csak 
részleteikben ábrázolják, annyi vizuális elemet hagy
va meg belőlük, hogy megcsonkításuk ellenére is fel 
lehessen őket ismerni. A topológia fogalma a m ér- 
tanból ered, de mindjobban kiterjed más területekre 
is. A geometriának azt az ágát képviseli, amely mel
lőzi a számokkal való kifejezést, „amelyből úgyszól
ván száműzve van minden kreatív vonás” . A  topoló
giai vizsgálatok egyben arra összpontosulnak, hogy a

» Az OHO csoport, mint az új művészeti Irányzatok (poszt- 
objektuális jelenségek) első jugoszláviai csoportja, főleg a 
konceptuális művészet területén végzett kutatásaival vált 
nemzetközi téren ismertté. A konkrét költészet fogalomkö
rébe sorolható nyelvi kísérletek a csoport szerteágazó tévé-
kenvségének csak egy részét képezik. A  Bosch +  Bosch cső- . ,. .
portnál hasonló jelenséggel állunk szemben. Edgardo Antomo Vigo konkrét költeménye
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rekszik jelentésen kívüliségre, költészetét még mindig 
értelmi kapcsolatok jellemzik, bár nem oly mérték
ben, mint Salamunnál.

A  költészet egzisztenciális és tartalmi kötelékeinek el
törlését íztok Geister Plamen Pegam i Lambergar 
(1968), Ikebana és Zalosna majna (1969) című kötetei 
már teljesebben szemléltetik. Bár ez a fajta költészet 
nem folyamodik képi vagy topológiai képlethez, mégis 
jelentésen kívüli, vagyis mentes minden társadalmi 
vagy erkölcsi tartalomtól: „Sem kritikája, sem paró
diája az efféle üzeneteknek, nem antiüzenet". A  ha
gyományosan felvértezett és klasszikus olvasási gya
korlattal rendelkező olvasó számára Plamen versei 
üresek, értelmetlenek, szavak összefüggéstelen fel
sorakoztatásaiként hatnak. Plamen kívül akar lenni 
az ember lelkiállapotáról szóló tartalmakon, hogy egy 
másik, még mindig szavakra és mondatokra épülő v i
lágot tárjon elénk, ezek a szavak és mondatok azon
ban — ez benne az ,érthetetlen’ és ,szokatlan’ — már 
nem konvenciók, nem nyelvtani és értelmi szabályok 
szerint kapcsolódnak. Nem csoda, hogy Plamen nyelvi 
kombinációit a kritika gyakran komputeren kapott 
szócsoportosításokkal hozza összefüggésbe.

A későbbiekben az egész szlovén avantgarde irodalom 
egyfajta programozási irányt kapott. Ez a jelenség 
olyan szókapcsolatdkban nyilvánul meg, melyek nem
konvencionális mondatokat eredményeztek, természe
tüket pedig nem egy adott tartalom, állapot, élmény, 
szándék vagy lelki visszatükröződés bemutatása- ha
tározta meg. A  szavak összetűzése kifejezetten mate
matikai, kombinációs elvek szerint történt, annak el
lenére, hogy a költő mégiscsak egy világot rakott ösz- 
sze, ha az már kívül is esett a tartalmi összefüggése
ken, sőt gyakran az emberiség határain is. Az avant
garde költészete azt vallotta, hogy az ember elsősor
ban csoportosító, nem pedig megváltó, tehát a világ 
is — benne az irodalommal —  kombináció, „nem pe
dig az egységesítés, a megváltás, az értelem, a szó, 
az isten, a vágyakozó ember, tehát az ember érdeké
ben történő beilleszkedés, hanem ,dolog’ . . A  szlo
vén avantgarde irodalom jelenségeinek sorrendje egy 
nyelvi evolúció természetes következménye, mely fon
tosabb pontjain azonos a nemzetközi kísérleti költé
szetnyelvi és fogalmi változásaival, amilyen a tartalom 
jellé való átalakulása is.

A szórendszerezés egyik legjellemzőbb példáját Mar- 
ko Pogačnik közölte Breskva című regényében, amely
ben a kontextust néhány szó többezer alapkombiná
ciója alakította ki. Az alapszavakat a viszony, a tér, 
a csoda, az alap, a kép, a tartalom, a vízió, az érdek, 
a rész, a világ, az értelem, az erőszak, az egység és 
a sor főnevek, valamint a gyűjt, szoroz, visz, díszít, 
lát, szélesít, érik, barátkozik, tud, szétválaszt, szeret, 
mond, formál igék képezték, ez volt tehát a szóbázis, 
a szóanyag. Szócsoportosítással, minden lehetséges 
szóösszekötéssel látszatra érthetetlen, szokatlan mon
datok képződték: „A  csoda viszony gyűjt. A tér vi
szonyt szoroz. A csoda alapot visz. A kép részt ér
lel. A rész tudja az egységet. A rész erőszakot formál. 
A kép erőszakot gyűjt. Az erőszak alapot visz. A  v í
zió részt visz.”  stb. Kernmauner megjegyzi, hogy Szlo
véniában —  de nem csak ott —  a próza lényegesen 
lassabb ütemben távolodott el a hagyományos szöveg- 
szerkesztéstől, mint a költészet. Ezért a prózai szöveg 
szétesésének jóval kevesebb nyoma van. A költészet 
metafizikai, filozófiai és irodalmi képe már jelentős 
bomlási fázisokban volt, amikor a prózában megtörtén
tek az első romboló kísérletek. Hasonló folyamat játszó
dott le az esszéírásban is. Az új törekvések — Inkret, 
Rupel, Grafenauer, Medved — igyekeztek megszaba
dulni az értelemtől, a logosztól, egyszersmind mellőz
ték az erkölcsi-szociális értékelést. Helyette ún. imma
nens analízist, önreflexiót vezettek be, „a szövegek 
előállításának elvét és formáját kezdték tanulmányoz

ni” , melynek következtében a jelentés szerkezete 
mindjobban kicsúszott megfigyelésük síkjából.
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Vladan Radovanovlć: Pustolina (részlet a könyvből)

A vizuális kísérletek szemszögéből jelentős Franci 
Zagoriénik Rej pod lipom című versciklusa, melyet a 
szlovén avantgarde önállóan kiadott Éva című anto
lógiája tartalmaz. A  ciklust alkotó kilenc vers je l
anyaga a kérdő- és felkiáltójel; betűket és szavakat, 
tartalmi utalásokat csak a versek címei tartalmaznak: 
a vers címe általában utalás a szövegtest megfejtésé
re. A Vers az arany középútról jobbra és balra, záró
jeléken kívül elhelyezett kérdő- és felkiáltójelek szer
kezete, a zárójeleken belül viszont ott egy üres fo 
lyosó, a címben is jelzett arany középút, a vizuális 
költészet tere. A vers Zagoriénik „többi költem ényé
nek a jelentésbeli — ideológiai-egzisztenciális —  alap
szerkezetét, két pólus, a plusz és a mínusz közötti 
megfeszülését, alapdialektikájának a közép körüli 
meghajlását mutatja, ami üres tér. A  vers természete, 
rendeltetése egyidejűleg kettős: az egyik — a jelen
tésbeli — szerint az arany középút valami negatív 
dolog, amit a költő tudatosan elvet magától (ez er
kölcsi, sőt ideológiai aspektus)” , amely „meghatározza 
az anyagi produkció (felkiáltó- és kérdőjel, közpon
tozás, nyomdafesték) és valódi produkció (nem más, 
mint a kérdő- és felkiáltójelek szerkezeti elrendező
dése) teljes jelenvalóságát, a vizsgálódás elsősorban 
filozófiai, mely egyetértésben van a derridai és a 
posztstrukturális gondolkodással. . . ” . Zagoriénik a je 
lentésbeli (idealista) szerkezet mellett egy másik, for
mai és materiális funkciót is kifejleszt, melynek kö
vetkeztében az űr, a tér is az írás részévé, egyenérté
kű jellé válik. Kernmauner ezt a jelenséget a cseh 
konkrét költészet, elsősorban Vaclav Havel hatásá
nak tulajdonítja, akinél a jelentés szerepét egyértel
műen a központozás vette át, „a szónak megváltozott 
a funkciója, így fedezték fel alapmodelljeként a je 
let; a szemantikát a szemiotika váltotta fel, a jelentés 
tudománya átadta helyét a jeltudománynak” . Kerma-
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uner úgy véli, hogy „ Zagoričnik jelei a fonetikai írás 
végét jelölik, vagyis az átváltást valami másra, ami 
végül is ugyanolyan jól jelöli, amit jelölni hivatott” . 
Költészetének kettőssége abban rejlik, hogy nála a 
központozásos írásjelek csupán helyettesítik a szava
kat.

Zagoričnik konkrét verseinek kettőssége az 1967-ben 
elkészült és két évvel később kiadott pericareíeraci- 
rep című gyűjteményben is kimutatható. A szavakat 
helyettesítő jelek itt pluszok és mínuszok, melyek szer
kezeti felépítésükben azonosak a régebbi alkotások 
kérdő- és felkiáltój eleivel. A szemiotikái kiterjedés a 
szavak jelekkel való helyettesítésében, a szemantikai 
pedig a címben jelzett utalásokban és a jelszerkezetek 
által létrehozott formaalakzatok címre visszaható utaló 
erejében van. A plusz —  a kereszt — nagyon is al
kalmas egzisztenciális kérdések felvetésére; ilyen a 
Popolni zemljin mrk, a teljes ,Földfogyatkozás’ tema- 
tizáló alkotás is. A  Földet jelképező korongot pluszok
— sírhalmokat jelképező keresztek —  sokasága tele
píti be, bolygónk temetővé vált, kiveszett róla az élet. 
Zagoričnik mindenki számára érthető — bolygóközi
— nyelvet alkalmaz egy olyan „abszolút je l” segítsé
gével, mint a kereszt. „Maga a jel bolygóközi, világ
szerte ismerik és alkalmazzák, csakhogy használatuk 
a legkülönfélébb nyelvekben csupán szóalkotásra kor
látozódik, márpedig az ebben a jelsorban levő tarta
lom vagy üzenet, még ha azonos, vagy majdnem  
azonos jelekből áll is, már olvashatatlan, értelm et
len azoknak, akik nem beszélik az illető nyelvet, m e
lyen a jelsornak konkrét értelme van. Ez a bábéli 
helyzet tulajdonképpen kiaknázatlanul hagyja a je 
leket, úgy is mint az írás közös forrását, és úgy is, 
mint egy új, a mai világhelyzetben különösen fontos 
együvétartozási érzéshez alapot szolgáló lehetőséget. 
( . . . )  Maradt tehát maga a jel mint a tökéletesebb  
kommunikáció záloga, a megoldás a látás síkján, az 
írás anyagszerűségének szintjén jelentkezett. A to
vábbfejlődés feltétele az, hogy a jel önmagáért beszél
jen, és olyannak fogadjuk el, amilyen. Ezek szerint a 
jel már önmagában véve is valamiféle nyelv volna, 
anélkül, hogy mindenáron a szavak és mondatok ed
digi értelméhez kellene kötődnie, akár önállóan alkal
mazzuk, akár más jelekkel kombináljuk”  — mondja 
Zagoričnik.

Zagoričnik költészetének kettős, szemantikai-ideológiai 
és formai-szintaktikai jellege van, ami azt jelenti, 
hogy a jelentés egyidejűleg megmaradt és megsza
kadt: megmaradt a vers hagyományos, jelentésben ol
vasatában, és megszakadt az anyagi jelekként jelen
levő szavak vizuális-formai olvasatában. „A  versnek 
nem a világ megismerése, hanem egy autonóm esz
tétikai, művészeti alapokra épülő világ megteremtése 
a célja. ( . . . )  Az egyik oldalon tehát nyilvánvaló lett, 
hogy a felszabadított írásjegy nem okvetlenül és nem 
teljesen az ismert és érvényes jelentéstartalom függ
vénye, hanem saját anyagszerűségével, puszta m eg
jelenésével önmagáért beszél.”

1971-ben felbomlik az OHO csoport, így az új művé
szeti irányzatok egységes frontja is megtörik, amit 
többek között a kiadói tevékenységből —  a Problemi- 
ből és a Tribunából —  való kiszakadás, vagy az 
avantgarde tevékenysége iránti érdeklődés lanyhulása 
általánosságban is érzékeltet. Még az OHO csoport 
felbomlásának évében néhány volt csoporttag meg
alapítja a Sempasi kommuna néven ismert önellátó 
közösséget, melyben a mindennapi létfenntartó tevé
kenységgel kapcsolatos jelenségekre, az élet alapele
meire, a földre, a vízre, a fényre stb. irányul a mű
vészeti kutatás is. Az egyéni alkotók közül a vizuális 
költészet terén továbbra is Franci Zagoričnik munká
ja a legjelentősebb.

Amilyen fontos az OHO csoport munkássága a szlo
vén és a jugoszláv művészet szempontjából, olyan 
fontos szerepet tölt be a Bosch +  Bosch csoport vidé
künkön.

A  csoport megalakulásának idején azonban a vizuális 
költészetnek már volt némi előzménye Vajdaságban, 
ahol az Üj Symposion köré gyűlt alkotók — főleg 
írók —  művészeti forradalma nemcsak a tartalom, ha
nem éppúgy a forma lázadása is volt. Míg az önálló
sulást követő évek Symposion jának tipográfiai arcu
latára jobbára a kassáki képszerkesztés volt hatással, 
a hagyományos, vonalbeli költészet formáját szétfe
szítő és felrobbantó vizuális kísérleteket már a szlo
vén konkrét költészet, bizonyos eredményeire való re- 
zonálásnak tudhatjuk be. Ügyszólván nincs a Sympo- 
sion-nemzedéknek költője, aki valamilyen módon, fe j
lődésének egy meghatározott szakaszán ne alkalma
zott volna vizuális megoldásokat az irodalmi kontex
tusban, bár a konkrét költészet elméletének megvilá
gítására nemigen törekedtek e közösség alkotói. A  for
ma forradalma tehát inkább a síkból való kitörés 
szándékában, mintsem a szó szerint vett konkrét kí
sérletekben nyilvánult meg, ez a forradalom azonban 
akkoriban a magyar irodalomban is páratlan volt, és 
Kassák, valamint Tamkó Sirató után elsőként idősze- 
rűsítette az ilyennemű versmodellt.

A nemzedék legérzékenyebb és terjedelemben is leg
többet nyújtó egyénisége Tolnai volt, akinek kísérletei 
erjesztőleg hatottak a jugoszláviai magyar irodalom
ban. A Domonkossal közösen szerzett és a Hídban 
1968-ban megjelent Mao-poe még ma is a legtökélete
sebb verbális-vizuális szintézis, melyhez hasonló na
gyobb lélegzetű mű azóta sem keletkezett. Míg ebben 
a maga nemében egyedülálló műben a vizuális re-

Vujica Rešin Tucić: Struganje mašte, 1972
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gény lehetőségei merültek fel, illetve feltétel nyílt egy 
homogén konkrét szemantikai szövegszerkezet model- 
lálásához, Tolnai, mint a formabontás egyik legelső, 
de mindenképpen legradikálisabb képviselője, számos 
költői műben és kollázsban tett kísérletet egy saját
ságos verbális-vizuális nyelvezet megteremtésére. 
Ilyenek például az Agyonvert csipke verbovizuális 
táblái, melyeket csak a korszerűbb és hitelesebb fo 
galmak nem ismerése miatt nevezett szerzőjük kol
lázsoknak. Később a Kassák tiszteletére készített kon
krét vers, a Che Guevaráról írott költemény, az Ika
rusz köszöntése, a W című szövegszerkezet és több 
kisebb mű jelzi azt az ívet, mely a Rovarház című re
génnyel zárult, lezárva egyben Tolnai vizuális kísér
leteit is, hogy egy nyugodtabb mederbe terelje vissza 
a folyam kanyargását. A  vizuális kísérletek közül ki
emelkedik Böndör Typoézis című 1969-es ciklusa, me
lyet szigorú mércével is határozottabban lehet konk
rét alkotásnak nevezni, mint a Symposion-nemzedék 
többi képviselőjének formabontásait, melyek megha
tározott szövegstruktúrák részeinek vizualizációjaként 
jelentkeztek. Böndörnél teljesen megszakadt az irodal
mi kontextus, mór csak nyelv van, melynek legkisebb 
elemei különböző fogalmak képi inverzióját alkotják. 
A nyelvi permutáció és kombináció eszközei viszont 
Fehér Kálmánnál voltak legeredményesebbek. Míg a 
folyóirat köré csoportosult alkotók többségénél a vers 
hagyományos formájával szembeni lázadás kivétel 
nélkül a vonalbeliség ellen irányult, vagyis kizárólag 
vizuális síkon valósult meg, addig Ladik a költészet 
vokális kiterjesztését szorgalmazta a szövegek hang
anyagának felbontásával és azoknak különböző, nem 
konvencionális hangokkal való gazdagításával. Ez a 
sajátságos és egyedülálló előadásmód végül egy au
tonóm, nemzetközileg is elismert hangköltészetté fe j
lődött ki.

A  Symposion-nemzedék alkotóinak a költészet vizuá
lis lehetőségeit szorgalmazó törekvései 1973 táján vég
leg megszakadtak. Hogy a konkrét költészet elméleti 
megvilágításának hiánya vagy az ilyen kísérletekbe 
vetett hit gyors megingása volt az oka a megtorpa
násnak, ma még nem lőhet tisztán látni. Tény, hogy 
egy Bányai-tanulmányon kívül, egészen a Bosch +  
Bosch ilyennemű törekvéseiig az Üj Symposion elmé
letben nem foglalkozott a konkrét költészettel, a 
strukturalizmusról közölt gazdag irodalomban pedig 
csak kevesen tudták azonosítani a megfelelő elméleti 
párhuzamokat. Nem egy költő csak ösztönösen nyúlt 
bizonyos vizuális eszközökhöz, melyeknek alkalmazá
sa látszatra könnyű, továbbvinni azonban annál ne
hezebb őket.

1971—72-ben, a Bosch +  Bosch csoport munkáinak az 
Oj Symposionban való erőteljesebb publikálása, va
lamint a Todorovié szerkesztette szignalista költészeti 
antológia mellékletként való megjelenése idején a 
konkrét törekvések elméleti megvilágítására is sor ke

rült. A konkrét törekvések szervesen kötődtek azok
hoz a művészeti modellekhez, melyeknek vizsgálatára 
a csoport tagjai 1970-iben vállalkoztak. A  Bosch +  
Bosohban felismerték, hogy a konkrét költészettel 
való foglalkozás szilárd elméleti felkészültséget és 
nemzetközi tájékozódást igényel, s hogy a nyelvi k í
sérletekben is létezik egy meghatározott hosszú távú 
fejlődési elv, melyet csak programszerűen lehet meg
valósítani. A  vizuális költészet kezdeti nyomai Szom- 
bathy Bálint 1969-es Szélmalomharc a Nappal című 
képverseiben jelentkeztek, a konkrét költészet nem
zetközi eredményeivel azonban csak 1970— 71 folya
mán ismerkedtek meg a csoport tagjai. 1970 végén az 
újvidéki Ifjúsági Tribünön megtartott kiállítás után 
kiépül a kapcsolat a Signal című belgrádi folyóirat
tal. Első számában Magyar és Matkovié, 2—3. számá
ban pedig Szalma és Szombathy jelentkezik. Ez a 
négy alkotó részt vesz a Vizuális költészet nemzetközi 
szemléjén, melyet 1971 szeptemberében tartottak meg 
a belgrádi Atelje 212 galériájában, az 5. BITEF alkal
mából. A  korai munkákat verbo-voko-vizuális elvek 
hatják át, azonban kevés kivétellel megmaradnak a 
síkban, a fehér papírlapon, ahol a formálás, az ala
kítás feltételei kötöttek. Matkovié, aki a vizuális köl
tészettel elméletben és gyakorlatban egyaránt foglal
kozik, 1971-ben a ljubljanai Problemiben, 1972-ben 
pedig az Üj Symposionban közzéteszi A vizuális köl
tészet új útjai című tanulmányát. Abból indul ki, 
hogy a vizuális költészet megmaradt a síkban, a felü
leten, „s azt kezeli a kifejezés egyetlen lehetséges he
lyeként” . Azzal, hogy a költészetnek ez a fajtája rá
világított a nyelv verbo-voko-vizuális kiterjedésére, 
egyben elvetette a tárgyvershez való közeledés mind
egyik lehetőségét, a költő a „szemlélésének ,tárgyától’, 
objektumától való menekülés végletébe esett” ; bár a 
vers háromdimenziós kiterjedésére hivatkozott, mégis 
megmaradt a síkban való ábrázolásnál. „A z objek
tumnak e tagadásával tulajdonképpen a költészet 
edukatív és esztétikai funkcióját szegényíti, vagyis 
magát a tárgyat mint esztétikai (költészetiginform á
ciók forrását. ( . . . )  Minden dolog —  fizikai tárgy, 
amely körülvesz bennünket, esztétikai, költői tarta
lommal rendelkezik, kisugározza azt, s az alkotót ar
ra ösztönzi, hogy lejegyezze őket. De az alkotó lejegy
zése (asszimilált és művészileg feldolgozott lejegyzés) 
közben e tartalmak kétdimenziós interpretálást kap
nak. M egfigyeléseit és szellemi tevékenységének ered
ményeit az alkotó papírra — felületre —  halmozza, 
tehát megszünteti a harmadik dimenziót, menekül tő 
le. Csal bennünket, amikor azt követeli, hogy a két
dimenziósát mint háromdimenziósat éljük át” .

A  közvetett bemutatásnak ebben a kritikájában Mat
kovié a költői témául választott tárgyra való írást 
szorgalmazza, mellyel a fizikai tárgy a költői, esztéti
kai mű szintjére emelkedne. A költészet nyelvi szö
vete rávetül a tárgyakra, s az újonnan kialakult esz
tétikai állapotban érzékelhetővé válik a tárgy „ned
vessége, puhasága, hangzása, illata, íze, hőmérséklete” 
stb., melyek költői tartalmakká alakulnak át. „A z így 
megfogalmazott álláspontok arra a megállapításra 
vezetnek bennünket, hogy az új vizuális költészetet 
megtalálhatjuk a hegyekben, a mikroszkóp lencséje 
alatt, a tűzben és a vízben, a fizikai és kémiai kísér
letekben, az utcán és a világűrben.”  Elméleti tevé
kenységével párhuzamosan Matkovié „térbe helyezett” 
vizuális költészettel foglalkozott: bizonyos a hétköz
napokban használatos eszközökkel összekötött nagy 
fehér betűket és betűcsoportokat állított ki a térbe, 
így teremtve meg a valóságos harmadik kiterjedést. 
A térbe helyezett betűk és betűegyüttesek a többihez 
hasonló élő szervezetek szintjén egzisztáltak, melyek
re befolyással volt a külső környezet mindegyik ha
tóeleme.

Bármennyire is kiterjedt Matkovié figyelme ennek a 
vizuális költészeti problematikának minden elméleti 
és gyakorlati mozzanatára, az úgynevezett tárgyra-Slavko Matkovié konkrét költeménye
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írás nem nála, hanem a csoporthoz 1973-ban csatlako
zó Cserniknél valósult meg a leghitelesebben. Nála a 
tárgyra való írást festészeti-képzőművészeti periódus 
előzte meg, mely már elég korán tartalmazta az írott 
nyelv legkisebb egységét, a betűt. 1970-es figuralista 
korszakában azonban ez a jobbára díszítőelemként 
alkalmazott betűanyag egyéni kalligráfiai képződ
ménnyé alakult át, olyan alakzattá, „mint amikor a 
szavakból kihagyjuk a magánhangzókat, és olyan fo 
galmakat alakítunk ki, amelyeknél nagy agytörő 
munkára van szükség, hogy m egfejtsük a rébuszt, a 
szót. . Csernik rébuszait betűk halmazai jellemzik, 
melyeknek körívű radiációjuk van, a központi jelet 
viszont az erőtérből kivont, megnagyított betű he
lyettesíti, rányomva bélyegét a felület egészére. A ki
emelt betűjel gyakran dombormű, s így háromívű, ki
terjedése tehát valóságos, nem pedig virtuális, bele
élt. Miután a központi elem térdimenziós megoldásá
val sikerült kiszakadnia a síkból, Csernik 1972-ben 
elérkezett ahhoz a verseszményhez, melynek megva
lósítását és permanens gyakorlatát A vizuális költé
szet új útjai című tanulmányában Matkovié szorgal
mazta. Arcra és kézre vitt rá betűlenyomatokat, ezek 
a testrészek viszont alakítás közben és utána is funk
ciójukból adódó mozgást végeztek. Nála a fénykép — 
később a film ‘is — csupán dokumentációs eszköz; az 
első az alkotási folyamatnak csak töredékeit, időszeg
mentumait adhatja vissza, tehát nem műként határo
zódik meg: a mű a valóságban már megtörtént. A La
dik Katalinnal —  szintén 1973-ban lett a csoport tagja 
— közösen készített tárgyköltészetben Csernik ismét 
a testíráshoz folyamodott, a test lett az alap, a kép
zési felület, mely mozdulatokat végzett, ezt viszont 
hordozójának pillanatnyi tevékenysége határozta meg. 
Csernik és Ladik objektív tárgyköltészete a müncheni 
Olimpiai Játékok művészeti műsorában Milko Kele-

Ladik Katalin: Flóra, részlet 
Talált vizuális költészet, 1973

mén Yebell című szerzeményéhez készült, ahol Ladik 
volt a vokális előadó.

Vizuális költészetéinek eredményeit Csernik 1973-ban 
készített 8 mm-es filmjében és 1974-ben kidolgozott 
tárgykönyvében tudta összegezni, s bár később is ki
dolgozott néhány kísérleti kiadványt, ezek már nem 
tudtak újat vinni a róla alkotott korábbi képbe. Míg 
tárgykönyvének anyaga az „a” , filmjében — bizonyos 
hangzásbeli előnyöket véve figyelembe — az „o” be
tűjegy tulajdonságait vette elemzés alá. Az egymás 
mellé és fölé, blokkokba zárt betűelemek az átszerve
zés, a szerző „kombinatorikus kulcsrendszere” révén 
örvénylést visznek a felületre: az elemek bejönnek a 
képbe, és el is tűnnek, anélkül, hogy eredetükről, 
származásukról vagy távozásuk irányáról valamit is 
tudnánk. A  képsík azonban sohasem válik a magán
hangzók mechanikus gyűjteményévé vagy puszta be
tűhalmazok hordozójává. A  fehér alap után megjele
nik a test, annak részéi, a kéz, az arc, a láb; testtar
tásoknak leszünk szemtanúi, és mielőtt a betűimpul
zusok „gépies zörejjé” válnának, a test a tárgyra, az 
emberre irányítja a figyelmet. Így lesz az alkotás — 
intellektuális játszadozás helyett —  mélyen emberi, 
szenzibilis kinyilatkoztatás. Külön figyelmet érdemel, 
hogy Csernik az „o” jelelem vokális attribútumainak 
a feltárására is hangsúlyt fektetett: a részek mozgá
sát, közeledését és távolodását Ladik hangprojektuma 
takarja, s ez — mint Tóth Gábor írja — önálló fo - 
nikus költeménynek is megfelel. „Feltétlenül említést 
kell tenni a filmet kísérő ,o’ hangartikulációról, m e
lyek a csecsemő ,o’-formálásától a ki- és belélegzés 
,anyagtalan’ ,o’ -jáig széles megvalósulási helyzeteket 
mutatnak be”  — írja Tóth a film budapesti vetítése 
alkalmából. Könyvében Csernik az ,a’ betű viselkedé
sét vizsgálja a kör alakú nyílással átlyuggatott, a nyí
lás elhelyezésével egyidejűleg megbontott felületen. 
Amit első látásra megállapítunk, hogy a harmadik ki
terjedés, a mélységi dimenzió a virtuális lehetősége
ket meghaladva kitapinthatóan, kimutatható ottlevő- 
ségként valósul meg: a nyílás magvából ,a’ betűk cso
portjai törnek fel, és az oldalakon, a nyílás peremén 
kör alakban helyezkednek el. Az anyag, a legkisebb 
nyelvi egység rétegszerű elhelyezésénél fogva plasz
tikus jelleget nyer, mégpedig nem beleélt, képzeletbe
li, hanem valódi térmegszervezéssel. „Csernik vissza
tereli figyelmünket a szövegre, annak alkotóelemeire, 
új szintéziseket hoz létre, egy esztétikai befogadást 
tesz lehetővé, s ezáltal a használatban elidegenedett 
textust dehumanizálja. A test és a betű kontextusá
val foglalkozó munkái világítanak erre a relációra 
legpontosabban”  —  jegyzi meg Tóth.

A felsorolt munkák mellett említést kell tennünk 
Szalma László szignalista verseiről, Szombathy konk
rét és jelverseiről, valamint Ladik 1973-as Flóra cí
mű sorozatáról. A  csoport tagjainak munkáit több ha
zai és külföldi folyóirat közölte. Szalma többek kö
zött az angliai Second Fonbán, Matkovié és Szom
bathy a Ljubljanai Problemiben, a Milanino sül Gar- 
da-i Lotta Poeticában közölt. Csernik, Kerekes, Mat
kovié, Szalma és Szombathy vizuális költeményei és 
szövegkutatásai bekerültek Klaus Groh Visuell, K on
krét International című antológiájában, melyet a ger- 
sthofeni Und című folyóirat 1973. évi 11—12-es száma 
közölt. Számos konkrét alkotás a szabadkai Pesmos és 
Kontaktor című alternatív folyóiratokban, valamint 
az újvidéki Mixed Up-ban és a zrenjanini Adresában 
található meg. A  csoport tagjai kiállítottak a balaton- 
boglári kápolnatárlatok 1973-as Szövegek / Texts című 
nemzetközi kiállításán, s külön említést érdemel Cser
nik Attila Eksperimenti nevű újvidéki önálló tárlata 
1974-ben.

A Bosch +  Bosch nem hivatalos felbomlása, tehát 
1976 után nemzetközi téren főleg Ladik és Szombathy 
volt aktív, míg Matkovié Mi smo mali šašavi potro- 
šači című verskötetén és még kiadatlan vizuális köl-
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tészeti gyűjteményén dolgozott. A leedsi Experimental 
Art Publisher nevű alternatív kiadónál 1976-ban meg
jelent Ladik, Szombathy, Tóth és F. Zagoričnik Poe
ticái Objects of the Urbanical Environment (Az urbá
nus környezet költészeti objektumai) című közös kiad
ványa, mely az emberi élettérben található, ismeret
len szerzők által létrehozott, a konkrét költészet da
rabjaival analóg spontán nyelvi képződményeket fog 
lalja magába. Ladik Flóra és Szombathy Halté Ord- 
nung! című, a kiadványban is szereplő 1973-as soro
zatai bekerültek G. J. de Rook 1975-ben, Hágában 
megjelent Anthologie vizuéle poézie, valamint a Fer- 
nando Millán és Jesús García Sánchez szerkesztette, 
a madridi Alianza Trés kiadónál 1975-ben megjelent 
La escritura en libertad című nemzetközi antológiák
ba. Ladiknak, a hangköltészet egyetlen hazai képvi
selőjének a belgrádi Egyetemista Kultúrközpont ki
adásában Phonopoetica címmel 1976-ban hanglemeze 
jelent meg, melyen a saját és más vizuális költők al
kotásait alkalmazza partitúraként. Ez év április—má
jusában figyelemreméltó fellépése volt az amszterda
mi Stedelijk Múzeumban, a fonikus költészet Text in 
Sound című nemzetközi szemléjén, melyen e műfaj 
legjelesebb ápolói léptek fel, mint Francois Dufréne, 
Arrigo Lora-Totino, Franz Mon, Sten Hanson, Bob 
Cobbing, Gerhard Rühm, Bemard Heidsieck, Henri 
Chopin stb.

összegezés:
A konkrét költészet területén végzett kísérletek fesz
távét Jugoszláviában a Ljubljana—Belgrád—Szabad
ka háromszög határozza meg, szórványos kísérletek 
azonban más központokban is jelentkeznek (Rijeka, 
Zágráb). Az időközben feloszlott ljubljanai OHO cso
port alkotásai ma már antologikus értékűek. Belgrád- 
ban Miroíjub Todorovié szignalista csoportalakítási 
kísérlete azonban nem hagy mélyebb nyomot, néhány 
folyóiratszámra, antológiára és tárlatra szorítkozik. A 
szabadkai /  újvidéki Bosch +  Bosch csoport ide tarto
zó munkái viszont még ma sincsenek összegyűjtve és 
kellően kielemezve. A  csoportok megszűnte után a 
konkrét költészet gyakorlata csupán néhány alkotó 
egyéni munkásságában folytatódik. Itt kell megje
gyezni, hogy számos jelentős alkotás a jugoszláviai 
avantgarde nem hivatalos kiadványaiban, tehát igen 
elenyésző példányban található meg, s egy egészen 
szűk körben mozog. Érdeklődéssel várható a ljublja
nai Mladinska knjiga kiadónál bejelentett nemzetközi 
antológia, melynek összeállításán Denis Poniž fárado
zik.

idézetek
A szövegek betűkből vannak, a betűk vonalakból. A 
vonalak arra szolgálnak, hogy betűk alakjában vizuá
lisan jelöljenek egyes hangokat.

Marko Pogačnik

A vizuális poézis működési területe’ jelentősen kite
rebélyesedett. Alapanyagul éppúgy szolgáltak a már 
kész betűk — a képesújságokban és folyóiratokban ki
nyomtatott betűk —•, mint a közhasználatban levő 
szabványbetűk. Ugyanakkor ismét nagy becse lett a 
kézírásnak, s újabban számításba jött a fénykép is, 
akár mint alkotó, akár mint önálló elem.
A vizuális költészet egyszersmind túllépett a folyóira
tok, könyvek megszabta határokon, elkerült a képző- м
művészeti tárlatokra, az országutak mentére, ki a tér- '2
mészetbe. Hatalmas lendületet adhat fejlődésének az, 
hogy a felhasználható anyagot illetően szinte korlát- 
lan a választék. Minden lehetősége az adott, konkrét ^
helyzetben van, és attól sem idegenkedik, hogy olyan .2
elemeket használjon fel, amelyekről a fogyasztó tár- J>- 
sadalom már rég lemondott.

Franci Zagoričnilc

függelék
Tanulmányomban a szűkebb értelemben vett konkrét 
költészetnek szenteltem legtöbb teret, mint olyan 
nyelvi -költészeti jelenségnek, mely a konkrét művé
szet általános irányvételéből vette alapszabályait. A 
tágabb értelemben vett konkrét költészet irányzatai 
közül a dimenzionizmus (költészeti megnyilvánulásai
val és a lettrizmussal foglalkoztam, most azonban úgy 
érzem, hogy az olvasó hiteles és teljesebb tájékozta
tása érdekében néhány mondat erejéig említést kell 
tennem a tágabb értelemben vett konkrét költészet 
megannyi megjelenési formájáról, melyek a század- 
fordulótól napjainkig eltelt időszakban bukkantak fel 
hosszabb-rövidebb időre. Ebbe a részbe vontam be a 
középkori és barokk formaverseket is, melyek törté
nelmi és művészeti-irodalmi szerepe ma már jobbára 
tisztázott.

EGYHÁZI FORMAVERSEK A  KÖZÉPKOR ÉS A 
BAROKK IDEJEN

Az egyházi irodalom formaversei a görög technopai- 
guiák mintájára jöttek létre. A keresztény középkor 
egyik legismertebb alkotója Magnenzio Hrabanus Mau- 
rus volt, kinek Liber de laudibus sanctae crucis című 
ciklusa tizenharmadik verse négy keresztet, harminc
öt hexamétert és ugyanannyi betűt tartalmaz hexa- 
méterenként. A  keresztekben 276 betűjegy helyezke
dik el, mert az egyház tanítása szerint Krisztus 276 
napig volt Mária testében. Mária terhességének kilenc 
hónapját és hat napját egy-egy keresztben 9+60 írás
jel jelképezi. Bármily hasonlóságot is mutat ez a mű 
a jelenkori vizuális költemények egyikével-másiká- 
val, Maurusnál mégsem művészi, hanem kifejezetten 
vallási-didaktikai célokat szolgál; a szöveg, a szám
szimbolika és a kereszt isten alakját dicsőíti. A  kö
zépkorban kialakult egyházi formaversek legismer
tebb latin képviselői közé Porfiriót, Venanzio Fortu- 
natót, Isidoro di Sivigliát, Bonifatiust, Josephus Scot- 
tust, Bernowínót, Eugenio Vulgariót és a mér említett 
Maurust sorolják.

PYTHAGORAS BETŰJE

Janus Pannonius: Pythagoras betűje
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A formavers barokk változata érezhetően megszaba
dul az egyházi hatás alól; a szerelmes- vagy gyász
vers szív illetve kereszt alakú grafikai formába ke
rül. A  barokk költők a témául választott alakzatokat 
olyan verssorokkal töltötték ki, melyeket keresztben- 
hosszában olvasni lehetett; a forma a tartalom meg
értését szolgálta. Jelentős szerepet tulajdonítanak 
Johan Caspar Schade 1698-ban keletkezett öt vers- 
szakos (költeményének, melynek huszonöt sora több 
mint száz szót tartalmaz, ezek közül viszont csak két 
névmás, egy segédige és egy főnév nem azonos: a 
„Gott du bist mein Gott” zsoltársor huszonnégy per
mutáción esik át. A  magyar irodalom első formaver
sét Szenczi Molnár Albert alkotta, s egyik kalli- 
grammáját Janus Pannonius De liter a Pythagorae 
(Pythagoras betűje) című epigrammájából hozta létre:

A középkori és barokk vallásos irodaiam formaversei
nek visszahatásaként délszláv területen is létrejöttek 
vizuális hatásra törekvő szövegek, mint azt a szerb 
barokk manierizmus egyes szövegei és Zaharije Orfe- 
lin egyes munkái bizonyítják. Orfelin egyik 1757-ben 
készített alkotását a wroclawi egyetem könyvtárában 
őrzik, képanyaga gazdag, nagy méretű mineusok dí
szítik. A  dicsőítettek portréival, allegorikus illusztrá
ciókkal, iniciálékkal és jegyzetekkel egészül ki. A ba
rokk hatást a folyton önmagába visszatérő kígyózó 
sorvezetés fejezi ki. A Pozdrav Mojseju putniku című 
alkotást a délszláv egyházi irodalom legrégibb ilyen
fajta emlékeként tartják számon.

A közelmúltban (kialakult és ma is fennálló nézetek
kel ellentétben az egyházi formaverseket nem nevez
hetjük a szigorú értelemben vett konkrét költészet 
előzményeinek, mivel meghatározott vallásideológiai 
célokat szolgáltak, és nem a nyelvújítás volt kizáróla
gos szándékuk. Az egyházi formaversek főleg a mi- 
metikus-látványszerű művészet elveire támaszkodó 
kalligrammákra voltak hatással, melyek a külső világ 
jelenségeinek képi átvitelére törekedtek.

ABSZTRAKT FONETIKUS KÖLTÉSZET; 
OPTOFONETIKUS KÖLTÉSZET

A dadaizmus idején kialakult költészeti jelenségek el
nevezése. Az első nagy dadaista rendezvényre 1916. 
július 14-én került s o r . Zürichben, Arp, Hennings, 
Heusser (zeneszerző), Huelsenbeck, Janco, Tzara és 
Ball részvételével, aki felolvasta az első absztrakt fo 
netikus költeményt, melynek címe O Gadji Béri Bim- 
ba. „Ebben a fonetikus költeményben meg kívánunk 
szabadulni az újságírás által meddővé vált és tönkre
tett nyelvtől. Vissza kell térnünk a Szó legmélyebb 
alkémiájához”  — hangoztatta Hugó Ball. Egy idézet 
költeményéből:

gadji béri bimba glandridi laula lonni cadori 
gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa

[laulitalomini 
gadji béri bin blassa glassala laula lonni cadorsu

[sassala bim
Gadjama tuffm i zimzalla binban gligia wowolimai

[bin béri bán
o katalominal rhinocerossola hopsamen laulitalomini

[hoooo gadjama
rhinocerossola hopsamen 
bluku terullala blaulala looooo . . .

Hausmann szerint a teljes irracionalitás irodalomban 
való affirmációját épp a hangelemek bevonásának kö
szönhetjük: „Amikor az akadémiákon a nyelv már 
kezd megmerevedni, igaz lelkét a gyerekek és az őrült 
költők mentik majd meg ( . . . )  A hangzáselemek tipo
gráfiai kifejezése céljából különböző nagyságú és vas
tagságú betűket alkalmaztam, melyek meghatározták 
a zenei átírást. így  született meg az optofonetikus köl
tészet. Az optofonetikus és fonetikus költemény ké

pezi az első lépést a totális nem-reprezentatív, absz
trakt költészet felé” — írja Hausmann a Courrier Da
dában.

Németországban az absztrakt költészetnek két ágazata 
alakult ki, ezek azonban nem leltek követőkre. Egyik 
kezdeményezője Sdheerbart nevű író volt, aki vagy 
három tucatot kitevő kozmikus fantázia-köteteiben 
egy fonetikus verset is közölt 1897-es keltezéssel:

Kikakokul
Ekoralapsl
Wiso kollipanda opolősa.
Ipassata ih fűo.
Kikakoku proklinthe petéh.
Nikifili mope Léxio intipaschi benakaffro-propsa 
pi! propsa pV.
Jasollu nosaressa flipsei.
Aukarotto passakrussar Kikakoku.
Nupsa pusch?
Kikakoku buluru?
Futupukke —  propsa pi!
Jasollu . . .

Öt évvel később Ghristian Morgenstern, mit sem tud
va Scheerbart kísérletéről, Das grosse Lalula című kö
tetében a következő 1890-es hangkölteményt jelentet
te meg:

Kroklowafzi? Semememi!
Seiokrontro — prafriplo:
Bifzi, bafzi, hulalomi: 
quasti besti bo . . .
Lalu lalu lalu lalu la!

Az absztrakt fonetikus költészet később döntő hatás
sal volt a francia lettrizmus kialakulására, s általa új 
művészeti kifejezéssé vált.

HANGKÖLTÉSZET TÁGABB ÉRTELEMBEN
(fonikus, fonetikus, verbofonikus költészet, 
audiopoézis)

Kifejezetten az írott nyelv hangmegoldását szorgal
mazó önálló kifejezési forma, a nyelvi fonémák, tá
gabb értelemben pedig minden hallható zörej és hang
hatás esztétikai célú hasznosítása, mely leggyakrab
ban a konkrét vizuális költészet verbo-voko-vizuális 
nyelvi szövetét alkalmazza partitúraként. Vannak 
hangköltemények, melyeket már eredetileg hangsza
lagra vagy hanglemezre komponálnak. A hangkölté
szet kialakulásának előzményei:

1. a hagyományos népdalok refrénjei: tralala, rum- 
tumtum, patati-patata stb.

2. képtelen versek valamint a dzsezzben használatos 
értelmetlen (kifejezések: hickory-dickory-dock, hey 
diddle-diddle stb.

3. az a 600 a priori nyelv, melyeket Descartestől nap
jainkig találtak ki. Az elsőt Descartes javasolta 
1629-ben.

4. onomatoipoetikus kifejezések: Arisztophamész béka- 
(brekeke-kesh) és madárhangjai (tio tio tio tiotinx) 
az időszámításunk előtti IV. századból; névtelen 
szerző apróhirdetése a XVI. századból Jonnequin 
zenéjével: fan lere le re fan fan fa le re lan fan 
fan fai ne fan fa ri la ri ra ri ta ri ra ri ra ri 
boute selle boute selle / vöm vöm vöm vöm páti 
pata pong pong páti pata van pan chipe chape 
trique traque triq zin zin zin cho cho páti pata 
chipe chape chipe (összevethető Marinetti 1919-es 
Parole in libériájával: scraAbrrbrraanng

paa piing paak
ч  <<<<<<<<<<<<K<< pftng GraaaaQ tum-tumb-tumb 
tumb-tumb-tum b-tumb-tum b rrrraaah tatatatatat 
rrrrraah tatntatata poum PAMPAM TRAC AAA  
schaaaa OOOOOOOO —  SCHiiiiiA); Maille ma-
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dárhangjai: tinu tinu tinu tiao / sprotiu zquita /
querrec pi pi /  tio tio tio tix  /  quito quito quito 
quooo /  Z1 Z1 ZI Z l ZI Zi / quarrec tiu zquia pi pi
qui.

5. ábécé-soros szógyűjtemény az időszámításunkbeli I. 
századból.

6. lélegzési vagy pneumatikus ódák: pl. Arisztopha- 
nész gúnyolódása Euripidész felett: eieieieieiei; to
vábbá az időszámításunk előtti 300-ból származó 
egyiptomi himnuszok vagy a IV. századból szár
mazó himnuszok, melyeket (kínai) Turkesztánban 
végzett ásatások folyamán találtak: aaaannnnhee- 
mmm.

7. mantra: a mandalák szerint az abszolút bizonyos 
szempontjainak mértani képmásai szótagakból 
szerkesztett szóképmások.

8. a szellemidézés frázisai: abrakadabra vagy A bA - 
brAbraAbrakAbrakaAbrakdlAbrakalaAbrakalAbra- 
kaAbrakAbraAbrAb.

9. skót és ír orrzene.

OBJEKTÍV
KÖLTÉSZET

Költők, zenészek, vizuális alkotók és más művészete
ket művelő szakemberek konkrét költészeti jellegű 
közös szerzeményeinek elnevezése. (Egyik sikertelen 
megnyilvánulása az újvidéki Fórum Könyvkiadónál 
megjelent Kép, Költemény, Képköltem ény  című kö
tet.)

s z e r i  A l i s  v a g y  p e r m u t á c i ó s  k ö l t é s z e t

A  költemény nyelvi molekuláinak és atomjainak va
riálásán alapuló költészeti módszer, mellyel az elsőd
leges struktúrából számtalan új keletkezhet. Lénye
gében a konkrét költemény egyik alakítási és átdol- 
gozási módja.

AKCIOKÖLTESZET

Költőinek tekintett akciók, alkotói folyamatok az em
beri élettérben, valamint ezek alakulásának szegmen
tumszerű követése és rögzítése fotóra, filmre, videóra, 
hangszalagra stb.

TALÁLT
VAGY
ANONIM
KÖLTÉSZET

A  mindennapi élet költőinek tekintett névtelen alko
tásai az emberi környezetben. Ennek a problematiká
nak a feldolgozásán Szombathy Bálint és Tóth Gábor 
fáradozik. Poeticái Objects of the Urbanical Environ- 
ment (Az urbánus környezet költészeti objektumai) cí
mű kiadványukban, melybe Ladik Katalin és Franci 
Zagorčnik egy-egy sorozatát is bevonták, ezt a kérdést 
jelelméleti szempontból igyekeznek megvilágítani, pár
huzamot vonva a ,talált’ és a szándékosan, tudatosan 
létrehozott konkrét költemények között.

DO IT YOURSELF (CSINÁLD MEG MAGAD) 
KÖLTÉSZET

Rejtvényszerű konkrét költészeti alkotások közös meg
határozása. Az alkotó csak a költemény alapsémáját 
vagy megoldási kulcsát adja meg, míg a megfejtés és 
a végső forma megoldása az olvasóra hárul. Inter
aktív mozzanatra épülő alkotói forma, mely a szem
lélőt aktivizálja és beavatja a költészet folyamatába. 
Lásd: Eugenio Miccini ,rébuszait’.

Michael Gibbs: Short Story, akcióköltészet 
De Appel galéria, Amszterdam, 1976

TEST-KÖLTÉSZET

A  body arttal (test-művészettel) rokon költői kifejezé
si forma, mely az emberi test artikulációi segítségével 
betűket, értelmes szóösszefűzéseket, különböző költői 
tartalommal ellátott szövegeket hoz létre. Főleg az 
ázsiai országokban fejlett, ünnepi-, sport- és más ren
dezvényeken használatos legitim közlésmód.

OuLiPo

„Havonta egyszer találkozik Párizsban tizenhét fran
cia író és tudós, akik az OuLiPo (Ouvroir de Littéra- 
ture Pontielle) híveinek vallják magukat.

Test-költészet:
A bolgár Munkásifjúsági Szövetség (Radniöki omladinski 
savez) rövidítése a szövetség tagjainak 1928-as összejöve
telén
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Ök tizenheten — a 75 éves Francois Lelionnais mate
matikus vezetésével —  teljesen új, matematikai ala
pokon nyugvó irodalmi struktúrákat szeretnének lét
rehozni. Manifesztumukban olvasható: »Ragaszkod- 
junk-e rabszolgamódra a hagyományos formákhoz, 
vessük-e el makacsul az újakat? Amit eddig csak ma
gányos zsenik műveltek, azt az OuLiPo rendszeresen 
és tudományos alapon végzi, s ha kell, még kompu
tert is alkalmaz majd«. Lelionnais szerint a nagy iro
dalom, bár elismerésre méltó, mégsem nyújthat már 
ihletet. A nyelvet úgy kell tekinteni, mint a szobrász 
kezében az anyagot.

A műhelyt időként furcsa művek hagyják el. Ilyen 
volt például nemrégen egy palindroma—  vagyis olyan 
mű, mely előlről-hátulról olvasva egyformán hangzik 
—, mely ötezer szóból állt! Jean Lescure költő más 
utat választott: IGE (vagy Főnév) +  7 című műve azon 
alapszik, hogy egy adott szövegből eltávolítja az igé
ket (vagy főneveket), és azt a hetedik igét vagy fő 
nevet helyettesíti be, amely valamelyik szótárban 
vagy enciklopédiában az illető szó után áll. Jacques 
Bens Irracionális szonettjei a Ludolph-féle számon 
alapulnak: 3,1415 — a tizennégy sort három-egy-
négy-egy-öt sorra osztja föl. Georges Perec találmá
nya a lipogramm, amely olyan szöveg, hogy egy kivá
lasztott betűt nem tartalmazhat. Irt egy egész regényt 
— La Disparition címmel, a kritika is dicsérte — , 
amelyben egyetlen egyszer sem találkozunk az e be
tűvel.

De a csoport legkitűnőbb művének Raymond Queneau 
Cent Mille Milliards de Poens (Százezer millió vers) 
című könyvét tartják. Egyébként irója a csoport ala
pító tagja: a könyv tíz szonettet tartalmaz, ezek mind
egyike tíz csíkra van felvágva. Az egyes verssorokat 
kombinálni lehet egymással. így az olvasó maga is 
felépíthet belőlük 1014 értelmes verssort. Kiszámítot
ták, hogy e kombinált versek elolvasása az olvasónak 
összesen 190 258 571 évét venné igénybe . . .

Az OuLiPo hívei olyan műveket hoznak létre, melyek 
végleges formáját maguk az olvasók teremthetik meg. 
Legtöbbjüknek széles természettudományos érdeklő
dése is van (az ősszel elhunyt Queneau például az iro
dalom mellett kizárólag matematikával és egzakt tu
dományokkal foglalkozott).”

FONTOSABB IRODALOM
1. Max Bense: Estetiöka komunikacija i informacija.

in: Danilo Pejovié: Nova filozofija umjetnosti, Nakiadni 
zavod MH, Zagreb, 1972

2. Max Bense: Konkretna poezija, BIT International no. 
5—6, Zagreb, 1969

3. Max Bense: Estetika teksta + Sintetički tekstovi. 
in: Slovo razlike, Teorija pisanja, Edieija éasopisa 
Pitanja, Zagreb, 1970

4. Max Bense: Esztétika és reklám.
in: Strukturalizmus I—II, Európa, Budapest, 1972

5. Jan Mukarovski: Poetsko imenovanje, estetiéka funkci- 
ja jezika, Treéi program, Beograd, Leto 1973

6. Abraham A. Moles: Információelmélet és esztétikai él
mény, Gondolat, Budapest, 1973

7. Miáel Fuko: Rijeéi i stvari,
Nolit, Beograd, 1969

8. Román Jakobson: Hang — Jel — Vers,
Gondolat, Budapest, 1972

9. Taras Kermauner: Fragmenti o modernome pjesništvu, 
Pitanja no. 46, Zagreb, 1973

10. Taras Kermauner: Fragmentarni prilozi povijesti i ana- 
lizi konkretne poezije u Sloveniji,
Vidik no. 7—8—9, Zagreb, 1972/73

11. Franci Zagoriénik: A konkrét művészet útjain,
Üj Symposion no. 90, Újvidék, 1972

12. Miroljub Todorovié: Signalizam / A szignalizmus,
Signal no. 4—5,
Az Üj Symposion 78. számának melléklete, Újvidék, 1971

13. Miroljub Todorovié: Signalistiéka vizuelna poezija — 
nova literarna disciplina,
Signal no. 8—9, Beograd, 1973

14. Szombathy Bálint: A Bosch + Bosch öt éve 3. —
Híd no. 1, Újvidék, 1975

15. Iuvenilia loeti, Raccolta di poeti latini medievali a cura 
di Luciano Caruso e Giovanni Polara,
Lerici Editoré, Roma, 1969

16. Hans Richter: Dada Art and Anti-Art,
Thames and Hudson, London, 1965

17. Dóm Sylvester Houédard: Chronology: Sound Poetry, 
Kontextsound, Amsterdam, 1977

réz ime
Studija Bálinta Szombathyja, pod naslovom „PUTE- 
VI KONKRETNE POEZIJE” jeste prvi pokušaj na 
mađarskom jezlku koji želi da obuhvati medunarod- 
ni fenomen konkretne poezije od početka ovog véka 
pa sve do nasih dana. Autor akcenat stavlja na važ- 
nije hronološke podatke í na teorijsko osvetljavanje 
konkretne poezije. Ősim interpretacije teorijskog stva- 
ralaštva Maxa Bensea i Siegfrieda J. Schmidta, mno- 
ga pitanja pokušava osvetüti i sa lingvistiékog as- 
pekta.
Pored vizuelne poezije i konkretnih semantičkih tek- 
stova, koji ciné konkretnn poeziju, bavi se i letriz- 
mom, zatim pesničkim manifestacijama dimenzioniz- 
ma kao i kompjuterskom poezijom, koji takode spa- 
daju u širem smislu uzetu konkretnu poeziju. Szom
bathy želi razlučiti pesničke pokušaje pomoéu kojih se 
pesnici (na primer Apollinaire), polazeéi od principa 
mimetičke-semiotičke umetnosti, žele probiti iz rav- 
ni, od onih koji se zasnivaju na principu konkretne 
umetnosti, a oslanjaju se na sintaktičko-semantičke 
modele, oformljene na prekretnici dvaju stoleéa. Ma
nifestacijama u širem smislu uzete konkretne poezije 
se bavi u dodatku na kraju studije. Autor poseban 
deo posveéuje jugoslovenskim pojavama konkretne 
poezije i ősim skiciranja istorijskih podataka ukazuje 
i na osobenosti poetskih eksperimenata u pojedinim 
domaéim centrima (grupa „OHO” u Ljubljani, signa
lizam u Beogradu i grupa „Bosch +  Bosch” u Subo- 
tiei i Novom Sadu).
Kontinuirani tékst studije nadopunjuju i mnogi, ne- 
retko kontradiktorni citati. Mada Szombathy interpre- 
tira uglavnom literaturu međunarodnog pesničkog po- 
kreta, o mnogim pitanjima izlaže i sopstveno mišlje- 
nje. Naročito su pažnje vredni rezimei sa kraja po- 
jedinih delova, kao i povezivanje sadašnjih stremlje- 
nja sa istorijskim uzročnicima.

summary
Bálint Szombathy’s study, „THE WAYS OF CON
CRETE POETRY” is the first attempt in hungarian 
which tries to comprehend the international pheno- 
menons of concrete poetry írom the beginning of the 
XXth century up to our days. Beside the relatively 
important chronological data, the author of the study 
mainly lays stress on the theoretical clarification of 
concrete poetry. Besides the interpreting of the theo
retical works of Max Bense and Siegfried J. Scmidt, 
Szombathy tries to approach numerous questions from 
the ascept of linguistics.
In addition to visual poetry and concrete semantic 
texts which constitutes the bases of concrete poetry, 
Szombathy deals with lettrism, with the pieces of di
menzionál poetry and with the computer poetry 
which in broader sense belongs to concrete poetry. 
Szombathy makes an effort to separate such poeticái 
attempts which starting from the princips of mimetic- 
semiotic art tries to leave the evén surface (fór in- 
stance Apollinaire) from those which are built on the 
princip of the syntactic-semantic modeU of concrete 
art which developed after the turn of the century. 
Numerous manifestations of concrete poetry taken in 
broader sense are dealt with in the supplement of the 
study. The author dedicates a special part of his stu
dy to the phenomenons of concrete poetry written by 
Yugoslav authors. Besides sketching the historical 
facts he points out the dissimilarity of the poetic ef- 
forts’ natúré appeared ín various towns of Yugoslavia 
(the „OHO” group in Ljubljana, signalism in Belgra- 
de and the „Bosch +  Bosch” group in Subotica and 
Növi Sad).
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Antonio Ferró: Body-poema, 1976

köszönet az új symposion szerkesztőségének és 
mindazoknak, akik a tanulm ány elkészítéséhez és 
m egjelentetéséhez bárm ilyen form ában hozzájá
rultak.
külön köszönet ugo carregának, em ilio isgrónak és 
tamkó sirató károlynak az önzetlen segítségért.

a szerző

I take the opportunity to express m y gratitude to 
the board of the editors of „új sym posion” and to 
all those who contributed to the realisation and 
publishm ent of the study, in any form. 
m y special gratitude to ugo carrega, em ilio isgró 
and káro ly  tam kó sirató fór their unselfish help.

the author
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REZIME
U o v o m  b ro ju  o b ja v lju je m o  p e sm e  P a la  B e n d e ra , l ifv a n a  B ra in jo a ,  M a g d o ln e  
D an jija , K a ro lja  Ju n ga , J a n o ia  S iv e r ija ,  k ao  i pe sm e  A le n a  G in z b e r g a  u 
p re v o d u  A f i le  B a la i.  P ro zne  tekstove  o v o g  b ro ja  sa č in jav a ju  n ö v i n astavak  
rom ana E r ie b e ta  Juhasa E m ig ra n f i  i n o v e le  A t i le  Č . M o ln á ra .

L ik o v n a  sfud ija  J a n o ia  S iv e r ija  i k r it ičk e  z a b e le ik e  Ó ta  F e n jve iija  nasta le  su 
p o v o d o m  le to in je g  X I I .  B ie n a la  m o d e rn é  g ra f ik e  u L ju b lja n i. ,,Sam  n a z iv  
b ie n a la  u L ju b lja n i n e d v o sm is le n o  je  n a g o v e s f io  „ g l e d a o c u "  iz lo ž b u  m o d e rn é  
g ra f ik e ,  z b o g  č e g a  je, u iz v e sn o m  sm islu ,  r a z o č a ra la  o n e  ko ji su  o v a j  n a z iv  
p r ih a v f i l i  b e z  p o t re b n e  re ze rve .  C a k  i a k o  se  s lo ž im o  s k o n s fa ta c ijo m  V. 
H o fm a n a  d a  iz ra z  , ,m o d e r n a '' (u m e tno sf))  ne  o z n a č a v a  u fo lik o j  m eri o d re -  
d len i k ru g  fo rm e, v e ć  v iš e  je d n u  k lim u , d a k le  o n e  d ru š fv e n e  o k o ln o s f i ,  u 
ko j im a  e g z is t ir a  u m e tn o sf  d a n a šn jic e ,  i p re tp o s ta v im o  li i to, d a  je o v o -  
g o d is n j i  b ie n a le  v e rn a  s l ik a  t re n u tn o g  stanja  m e d u n a ro d n e  g ra f ik e ,  o v u  
iz lo ž b u  b is m o  i u tóm  s lu č a ju  m o ra l i  o k a ra k te r isa t i k a o  d o sta  t r a d ic io n a ln u .  
N e  sa m o  z b o g  f o g a  š fo  n isu  b i l i  za s tu p lje n i u m e tn ič k i p ra v c i u  p o ve ju ,  
v e ć  i z b o g  f o g a  što  je  p r ik a z  e k sp e r im e n a ta  p o t isn u t  u p o z a d in u .  M o g l i
b is m o  g o t o v o  na p rst im a  d v e  ru ke  iz b ro j if i  u m e fn ik e ,  č ij i  b i  r a d o v i  b i l i
n e d v o sm is le n o  e k sp e r im e n ta to r sk i.  Z n a tn iju  z a in te re so v a n o st  ka  ist ra ž iv a n j im a  
p o k o z a l i  su  sa m o  ja p a n sk i  i p o l j s k i  u m e tn ic i.  N a  faj n a č m  ó v a  iz lo ž b a  p o t -  
v rđ u je  o na j o d lo m a k  re č e n ic e  S a lv a d o r a  D a lija ,  k o j i je  ű ze t  k a o  m o to  o v o g  
b ie n a la ,  i u k o je m  se  ka že  d a  m o d e rn a  u m e tn o sf  n ije  v iš e  n i t o l ik o  m o - 
d e rn a ,  b a re m  n ije  e k sp e r im e n fa to rsk a .  U p rk o s  törne, n e  ž e lim o  o v im  d a  
k a že m o  d a  je b i l o  n e p r i l ik e  s n iv o o m ,  to  n i iz d a le k a  ne  b i b i l o  tačno , 
sta v iše ,  im a li sm o  p r i l ik e  d a  u ž iv a m o  u v e o m a  jak o j  g r a f ič k o j  k o n k u r e n c i j i. "  
(Janó i S iv e r i)

,,N a  g ra f ič k o m  b ie n a lu  u L ju b lja n i  m o g l i  sm o  se  u v e r it i u  isf in ifo st/ te ž in u  
o n e  ko n sfa ta c ije  ko ja  je  v e ć  s k o ro  p o s ta la  fraza, p o  ko jo j  d a n a s  s iro m
sve ta  n asta ju  o d l ič n a  g ra f ič k a  d e la .  U m e tn ič k i  n a j v i i i  n iv o  u  te h n ič k i  
n a jsa v re m e n iju  g ra f ik u  o z n a č a v a ju  J ap an c i,  P o lja c i,  za fim  p re d s t a vn ic i  S je - 
d in je n ih  d rža v a  i J u g o s la v ij e  . . .  ( . . . )  A k o  su  lju b lja n sk a  b ije n a la  ran ijih
g o d in a  o z n a č a v a la  k o n t in u ira n i  i k o le k t iv n i  rast k va life ta  g ra f ik e ,  o n d a  je 
n iv o  g ra f ik a  sa  o v o g o d i í n j e  iz lo ž b e  p r iv id n o  s ta g n ira o ,  a li  je s v o jo m  u ra v -  
n o te ž e n o šć u  d a la  n a s lu f it i  p re v a z i la ž e n je / z a o b ila ž e n je  s v o g  s f a n d a r d a . "  (O to

N a s lo v  ese ia  m a đ a rsk o g  f i ’o zo fa  A q n e z e  H a lé ra  g la s i :  Da  li je m o q u é a
ra d ik a ln a  f i lo z o fija ?  —  u  ko je m  o n a  ra sp rav lja  o  Is to r ljsk lm  I  d u h o v n im
p r ilik am a , u sm e ravan jim a i m o gu ćn o stim a  r a d ik a ln e  u to p ije .  ,, R a d ik a ln a  
u fo p ija  se  p o  s v o jo j  d e f in ic ij i  o r ije n t iše  na budu ćn ost. N a  je d n u  fa kvu  
d ru š fv e n u  sfru k tu ru  (i k re fan je ), ko ja  se  b ifn o  r a z lik u je  o d  d o sa d a sn j ih  d ru -  
štv e n ih  s fru k fu ra  i k re fan ja. O v o  d ru š fv o ,  za nju  n ije  k ra jn ji c ilj isfo rije ,
v e ć  z a v rše ta k  p re d is to r ije  i p o č e fa k  , ,p ra ve  i s f o r i j e " .  Is to rv e m e n o ,  r a d ik a ln a  
u 'o p i j a  ne  p r ih v a fa  d a  o p i š e  i li  o d r e d i  e k o n o m sk im ,  s o c io lo š k im  ili p o l i -  
t ič k im  k a fe g ó r ija m a  d ru š tv e n u  sfru k tu ru  t fu n k c io n isa n je  ,,p ra ve  i s f o r i j e " .  
O n a  ih o d r e d u ie  „ s a m o "  o n im  o sn o v n im  važeć im  vre dno stim a, kő je  p o  
M a rk su ,  k o n s f itu išu  k o m u n is t ič k o  d ru š fv o .  T o  su :  b e sk ra jn i p o ra st  m a fe r i-  
j a ln o g  i d u h o v n o g  b o g a f s tv a  d ru štva ,  m o g u é n o s t  s v a k é  in d iv id u e  d a  se  k o -  
risfi o v im  b o g a f s fv o m ,  p re s fa n a k  d ru s fv e n e  p o d e le  rad a  (sa m im  fim  i p re -
sta n a k  p o d e le  rad a  na  f iz ič k i  i d u h o v n i,  š fo  p o v la č i  i p re s fa n a k  s v a k o q  
o d n o sa  p o d r e đ e n o s f i  i n a d re đ e n o s t i)  v la d a v in a  č o v e č a n s t v a  n a d  so p s fv e n im  
t o k o v im a  d ru š tv e n o g  ž iv o fa ,  u n iv e r z a ln i  ra z vo j  k re a f iv n ih  s p o s o b n o s f i  p o je -  
d in a c a ,  u k ra tk o :  je d n o  d in a m ič n o  d ru š fv o ,  d r u i f v o  b e z  o f u d e n j a . "

Tekst ko ji o b ja v lju je m o  u znaku  ju b ile ja  p re d se d n ik a  Tifa  r.ap isao  je kn ji-  
ževn ik  i p u b lic is ta  N á n d o r  B u ra n ji:  ,,B e skra j v a r ija c ija  na je d n u  fe m u: je- 
d in k a  i d ru š fv o ,  ili o b je k f iv iz a c ija  je d in k e  u d ru š tvu ,  i l i :  s o c ij a l is f ič k i  č o v e k .  
Ja o v a k o  n a sta v lja m  ö v e  v a r ija c ije :  m isa o  i d ru š fv o ,  re v o lu c ije  m is li,  m isa o  
re v o lu c ije  . . .  ( . . . )  P o k u ša va m  d o p re t i  j ó i  b liž e  k o n k re fn o m . C it ira m  ceti ri 
o d lo m k a  iz  č e t ir i  p r v o m a js k a  u v o d n ik a  iz  1946., 1956., 1966., 1976. g o d in e ,  
č e f ir i  č v rs ta  stu b a  j e d n o g  lu ka  ko j i o b u h v a ta  je d a n  t r id e s e t o g o d i in j i  p e r io d .  
K o l ik o  m o že  d a  se  v id i  u n jim a, m o že  li se  v id e f i  u n jim a, i a k o  m ože , 
ka ko ,  k a k v im  p o k a z u je ,  k a k v im  s re d s fv im a  iz ra ž a v a  tu m isa o ,  p ro c v a f  re v o -  
lu c io n a rn e  m is li  k o d  n a s . "

K ritika JanoSa B an ja ija  b a v i se k n jig o m  m a đ a rsk o g  k r ifiča ra  B a laža  Le nđe la  
koja  p r ik az u je  danaŠn ju  m ađarsku  p o e z iju . , ,N a d o v e z u ju ć i  d o d u še  p e sn iš t v o  
d a n a šn j ic e  u c e l in i  na  f ra d ic iju  m a đ a r sk o g  p e sn išfv a ,  B a la ž  L e n d e l n e  g u b i  
iz  v id a  d a  je  u p o v o ju  i d a  je rn o gu c  o va j  ( e n c e n sb e rg e ro v s k i )  sv e tsk i p e s -  
n ič k i  je z ik ,  i li  k a k o  to  o n  ka že , , ,p e sn ič k i  je z ik  f o rm e " ,  š fo  o o e f  u ka zu je  
na to, d a  B a la ž  Le n đ e l —  s le d e ć i p o n o v o  B ab itsa  —  o  sa d a in jo st i m ada r-  
sk e  p o e z ije  s u d i iz p e r sp e k t iv e  e v ro p sk e  p o e z ije ,  ia k o  se  re tko  p o z iv a  
na p r im e re  iz e v ro p s k e  i sv e fsk e  life ra tu re . C v r s f in u  o v o g  sta ja lišta  n a jv iše  
m o že  p o k o le b a f i  sa m o  to  5fo B a la z  L e n d e l ne  u z im a  u  o b z ir  a v a n g a rd n a  
sfre m jen ja  u  E v ro p i,  to  Sfo o  a v a n g a r d i  su d i  sa m o  ka o  o  sk re fa n jim a . N a -  
g la sa v a m o ,  d a  b i je d n o m  za ista  f r e b a lo  i te o re fsk i p o t v rd if i  d a  a v a n g a rd a ,  
sa  sv im  n je n im  tra jn im  i li  k ra fko fra jn im  p ra v c im a  i šk o la m a  n ije  sa m o  tre-
n u fn a ..zab lud a , u s lo v n a  sfa n ica , ko ja  k a sn ije  p o s fa je  p lo d n a  u n e a v a n g a rd n o j  
p o e z ij i,  n e g o  je d n a  č ifa v a  p e s n ič k a  s l ik a  sve ta  za se b e ,  ko ja  is fo  tako
p r ip a d a  t o k o v im a  p e s n ič k e  f ra d ic ije  k a o  s v a k o  d r u g o  p e s n ič k o  strem ljen je , 
i isto  fa kó  p lo d o f v o r n o  d e lo v a la  na  re zu lfa fe  d r u g ih  p e s n ič k ih  sfrem ljen ja, 
č a k  i u o n im  s lu č a je v im a ,  k a d a  to  ona , k a ra k fe r išu ć i sam u  se b e ,  o d r ič e .  I
Is to  fa kó  ž iv i  d a lje ,  u n išfe n a  i p r e o b r a ie n a ,  g o m ila ju ó i  u sp e h e  i p o ra ze ,
ka o  re c im o  m o d e rn a  m a đ a rsk a  l ir ik a  k o ju  Je in ic ir a o  č a s o p is  N ju ga f.  To  se  
m o že  p o k a z a t i  ne  sa m o  na  p r im e ru  e v ro p sk e ,  vé é  i m a d a r sk e  p o e z i j e . "

U  rub ric i Ex L ib r is  A lp a r  L o io n c  p ite  o  kn jiz i M o r is a  K orn fo rfa  koja  se  
p o ja v ila  na m ađarsk o m  jez iku  p o d  n a s lo v o m  O tv o re n a  f ilo z o f ija  i o tv o re n o  
d ru š tv o .  Ó v a  k n jig a  p o le m ič k o g  karaktéra p o m e n u to g  e n g le sk o g  m arksiste  
o d b ija  o p fu ib e  na raču n  m arksizm a i n e o p o z if iv is te  K arla  P o p é ra , o b ra č u -  
nava ju ć i se u je d n o  i sa p rak t ičn im  p o s le d ic a m a  n je g o v o g  te o re tsko g  k oo r-  
d in a fn o g  sistem a.

U  prikazu  stud ije  ru m u n sk o g  M a d a r a  R u d o lfa  Joa N a c io n a ln o s t i  i n a c io n a ln a  
p itan ja  u  Z a p a d n o j  E v ro p i,  A n d r a i  A g o S fo n  ukazuje  na n e d osfa tak  n e p osre d n e  
lo g ič n e  veze  koja  p ro is t ič e  iz an a liz e  č in je n ica , d a k le  an a liz e  o tk rivan ja  
uzroka.

L ik o v n i iz ve íta j Z o lta n a  S e b e k a  n a č in je n  sa iz lo ib e  K ra k o v s k i  k lu b  n a -  
g r a d e n ih  o rg a n iz o v a n o j  le tos u  B u d im p e it i,  s nam e rom  d a  se  p rlkaZu  na-  
g ra đ e n i r a d o v i sa  raz lič it ih  m e đ u n aro d n ih  g ra f ič k ih  b ien a la .

Ferenc Bere fka  p iSe  o  lik o v n o m  fr ije na lu  P la v i  sá lo n  k o je g  v e i  de ve ti pút  
o rg a n iz u je  z adarska  M o d e rn a  g a le r ija .

Z a b e le lk a  Im re a  H a rk a ija  b a v i  se  p ro b le m a fik o m  I  k o n c e p t im o  g r a d o v a  b u -
d u ćn o st i,  —  p rikazu ju ć i is fov rem e n o  i k n jigu  Petera K uka  E xp e r im e n ta l a rc h i-  
fe c iu re ,  koja  p re d stav lja  z b ir  n a jn o v ijih  m a k ro -u rb a n is t ič k ih  p lan o va .

N a  kraju m o ie m o  p ro č ita t i f ilm sku  zab e lc S ku  Z o lta n a  B ič k e ija  o  S le z ín d ie -  
ro v o m  d e lu  Sjaj i b e d a  H o l iv u d a .
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