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comicselemek 
a konkrét vizuális 
költészetben 

CLICь%, 

A m űvészeti irányzatok és kifejezőformák közti egyre fokozódó 
interferencia révén a m ű faji határok elmosódása éppen napjaink-
ban a legkifejezettebb. Talán nem esünk túlzásba, ha azt állítjuk, 
hogy a jelenkor művészetének egyik alapjellemvonása éppen a 
fenti kölcsönhatásban határozható meg, ami alatt els ősorban a 
nyelvi, morfológiai és technikai elemek átvételét kell érteni. 
A comicsot nem az ellenkultúra termelte ki: els ősorban az utca 
emberének és annak a széles fogyasztói rétegnek szánták, amely 
kultúrszomját a napi sajtó termékeivel igyekszik csillapítani. A több-
ségében sekély mondanivalójú és arculatú comics tehát egyszer-
re mindenkié és senkié, de talán épp népszer űségének köszönve 
vált a pop m űvészek kedvenc témájává. Warhol, Lichtenstein stb. 
munkáiban ez a milliós példányban készült sztereotip forma a 
monumentalitásnak egy olyan fokára emelkedett, amely akár Pi-
casso monumentalitásával is vetekedhet. S ami a legérdekesebb, 
a pop festőket legtöbbször a comicsokban honos hangutánzó sza-
vak, a csattanások, zörejek és ütések írott változatai ragadták 
meg. Ezeknek az elemeknek a leny űgöző  hatása a pop fest ők 
hatalmas vásznain a legkézenfekvőbb. 
Lévén, hogy a comics a rajzolt és az írott elemek ötvözete, ily-
képp nagyon közel áll a konkrét vizuális költészet nyelvi felépít-
ményéhez is. A konkrét vizuális költők — az előfutár Marinettivel, 
Scheerbarttal és Morgensternnel az élén —els ősorban a co-
micsokban elterjedt hangutánzó szavakat, onomatopoetikus kifeje-
zeseket ültették át ily módon „hangosított" alkotásaikba. Lénye-
ges azonban aláhúzni, hogy míg a korai futuristák, dadaisták vagy 
expresszionisták olyan, többnyire intuitíve létesített, kitalált hang-
utánzó szavakat és felkiáltásokat használtak, melyeknek csíráit a 
nemzeti nyelvek igéibő l lehetetlen volt kikövetkeztetni, a száza-
dunk közepe táján indult konkrét vizuális költ ők a comicsoknak 
azokat a konvencionális és sztereotip hangelemeit kezdték hasz-
nosítani a költészetben, amelyeket ideogrammaszer ű  hangután-
zó szavaknak tekinthetünk, legtöbbjük pedig valamelyik nemzeti 
nyelv igeállományában megtalálható (a comicsirodalomban az 
angol szóhasználat a legelterjedtebb). Tegyük hozzá, hogy ugyan-
ezek a fonetikus elemek jelennek meg a már jól ismert pop vász-
nakon is, de míg a kísérleti költészetben els ősorban hangtulaj-
donságaik a mérvadóak, a fest ővászonra átvitt hangok az egész-
bő l kiragadott rész hangsúlyozásával, nagyításával csupán a 
morfológiai vázat tágítják, a mikrokozmoszt nagyítják makromé-
retű re. 
Míg a hangutánzó szavak alkalmazása nem jellemz ő  a konkrét 
vizuális költészet egészére, hanem csak annak fonikus vagy fo-
netikus irányvonalára, a comicsirodalomban csak kevés alkotás 
nem él velük. Végeredményben tehát a vizualizált hangok inkább 
a comicsban érzik magukat odahaza, a kísérleti költészet egyes 
darabjaiban pedig csak fel-felt ű nő  vendégként azonosíthatók. 
Hogy miért nem szorítkoznak a mai költ ők új, saját laboratóriu-
mukban nyert m űvi hangutánzókra? Erre az a legkézenfekv őbb 
válasz, hogy a kiemelked őbb, innovatív comicsokban meghono- 
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A négyzetben uralkodó hűvös rendezettség ellenpontozása a 
felhőbe zsúfolt bet ű forgataggal Ji"rí Valoch alkotásában 

sodort hangutánzó elemek inkább alkalmasak korunk kifejezé-
sére, a pillanat hiteles hangulati visszaadására, hiszen már ön-
magukban véve is a külső  világ visszatükröz ődésének tekinthe-
tők. 
A comicsokban alkalmazott hangutánzók sehol sem oly elterjed-
tek és kedveltek, mint az olasz vizuális költészetben, sőt egy kis 
túlzással a parole in libertá programjának kései kivetítéseként is 
felfoghatók. Nemcsak a hangutánzók, hanem más comicselemek 
átvétele is megfigvelhető  — legtöbbször felh őcskék —, ám koránt-
sem olyan mértékben. A látható hang b űvös ereje határtalan. 
Az olasz helyzetet az is determinálja, hogy a baloldali eszmékkel 
átitatott poesia visiva szószólói a kapitalista rendszer tömegkom-
munikációs formái ellen éppen a kérdéses tömegtájékoztatási esz-
közök — sajtó, képregény, rádió, tévé —els ődleges üzeneteinek 
átminősítésével küzdenek, vagyis az eredeti üzenetet saját ideo-
lógiájuk szellemében képezik át, amely ebben az új, forradalmi 
köntösben a feladóra, a tőkésre üt vissza. A költészet m űhelyé-
ben ezért is oly népszer ű  forrás az alacsony színvonalú, félig 
írástudóknak szánt comics. Számos olasz költ ő  folyamodik a pop 
festők ismert eljárásához, és a comics szalagjainak narratív kon-
textusából kiragadott képet nyilvánítja önálló költészeti alkotássá 
(legkifejezettebben Luciano Ori). 
A már hangoztatott kölcsönhatáshoz hozzátartozik az is, hogy 
nemcsak a költők folyamodnak gyakran comicselemekhez, hanem 
vannak esetek, amikor a comicsrajzolók veszik kölcsön valame-
lyik konkrét vizuális költészeti eszközt alkotásuk nyelvi dúsítása 
szándékából. Ilyesmirő l természetesen csak a nem közízléshez 
idomúló kísérleti munkák esetében lehet beszélni (pl. Branko And-
rić  és Slavko Matkovi ć ). 

ART LOVER 

A felismerhetőség határán lev ő  torzított bet űelemek morfo- 
lógiailag a szóbuborékokat szimulálják Ladislav Novák költe- 
ményében 

A villanykapcsoló látható kattanásának tematizálasa Luciano 
On  1970-es vizuális költeményében 

Négyzetek Branko Andri ć  Erektion über Allis cím ű  könyvé-
bő l, amelyben a verbális elemek kereteiként funkcionáló fel-
hőcskéket a konkrét vizuális költészetben szokásos bet ű -
ismétlések és -sokszorosítások helyettesítik Slavko Matković  Hangos költeménye 1976-ból 



„ .. mert 
a 
játék 
valóban 
egészen 
komoly 
lehet." 
(huizinga) 

a 
keletkezés 
kérdései 

A képregény két közvetít ő  rendszer, nyelv — a képek és a jelek —
összefonódásának az eredménye. A cselekmény a képi mez đn 
játszódik le — az irodalom nyelvére átfordítva ez a fabula, a törté-
net. A jel a szöveg — a szellem tolmácsolója és a cselekmény 
kommentárja. Ez a kommentár csak a rossz és az átlagos képre-
gényekben játszik másodlagos szerepet. 

A modern képregény, a jelentés mind összetettebb kifejezései 
felé közeledve, éppen az értékes kísérőszövegrő l ismerhető  fel, 
vagy a „szöveg nélküli" rövid képregények esetében arról, hogy 
a rajz és annak jelentése szokatlan, minden tipikusságtól mentes 
— de végül is mindkét eset ugyanannak a közvetíti rendszernek a 
része, amelynek „nyelvi" kódját is átadja. Nem véletlen, hogy e 
szöveg nélküli képregények legtöbbször humorosak, a fekete 
humor, a paradoxon és az erotika jegyeit viselik magukon, vagy-
is, hogy e képregények jelentésében ezek a domináns elemek. 

Ám azzal, hogy meghúztuk a választóvonalat egyrészt az átlagos 
és a rossz képregény, másrészt a modern képregény között—
amely már nem rajzos mese, vicc, vagy szórákozás, hanem az 
intellektuális értékek ered ője —, ezzel még csak érintettük a prob-
lémát. És még nem beszéltünk az egyik legfontosabb kérdésrő l 
ami itt felmerülhet — a képregény keletkezésérđ l. 

A képregény amerikai történetírói szerint — akik állításaikat orszá-
guk sajtótörténeti fejl ődésére alapozzák — a képregény a karika-
túra hajtása. A karikatúra genezise szoros kapcsolatban áll a 
sajtó fejlődésével. (...) 

A kezdetben vázolt általánosítási törekvésünkkel összhangban a 
képregény elđtörténetéhez — ahogy ezt az amerikai szerzik is 
vallják — a valóság és az imaginárius lét minden képi megjelení-
tése hozzátartozik, a primitív ember barlangi festészetétő l kezdve 
az antik vázákig, a reliefekig és a frízekig. Achillész pajzsa, Homé-
rosz részletes leírásának tárgya, a képregény elemeit tartalmaz- 
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	za, illetve pontosabban a cselekmeny folyamatosságának meg- 
valósulása, amelyre mint eszményre a képregény" is törekszik. 

srba 
ignjatović  

a 
képregény 
költő isége 

Ehhez a sorhoz — anélkül, hogy teljesen kimerítettük volna — tar -
tozik még Titus boltíve, vagy Traianus oszlopa Rómában. Sa-
lomon Renak az Apollóban kiemeli e művészet gazdagságát, 
sokszínűšégét és drámai kifejezierejét, amelynek a történetet 
stilizálva és szimbolizálva kellett az utókor számára megalkotnia, 
anélkül, hogy a cselekmény felismerhetősége túl sok magyará-
zatot igényelne. Azaz igyekezet, hogy a felismerhet đség-leolva-
sás miért kevesebb kommentár segítségét vegye igénybe, a kép-
regény keletkezésének az egyik vezéreszméje. 

Végül felidézhetjük magunknak a korai, ám annál sikeresebb 
sajtótermékeket: a középkori metszetekre tett felületes pillantá-
sunk is elárulja, a különösen a német és francia reneszanszban 
burjánzó karikatúrát szarkasztikus és pamflet jellegét. A rajz 
együtt él a szöveggel, ám némely, a h ős szájából előtörő  felkiál-
tás már közvetlenül az ajakhoz kapcsolódik. Mindezek kiszélesí-
tik a képregény keletkezéstörténetének eddigi ismereteit vagy 
legalábbis elővigyázatossá tesznek bennünket történetének egy-
oldalú megalkotási kísérleteivel szemben. 

Ezért mint kétségtelenül helyénvaló és el őző leg már formába 
öntött megállapítás számunkra az marad, hogy a képregény abból 
a törekvésbő l sarjadt ki, amely a maga folyamatosságában egy 
idejű leg ábrázolja és követi a cselekményt és megelégszik egy 
rövid magyarázattal, vagy egyáltalán nem kíván magyarázó szö-
veget. Ennek bizonyítására — a képregény keletkezésének miért-
jére és hogyanjára válaszolva, nem pedig a publicisztikai és 
intrikus mikorra, amelyre különben sincs teljesen hiteles vála-
szunk —állnak itt a következő  rajzok. 

A metszeten egy középkori vitéz hatalmas és nehéz pisztolyt ta rt  
a kezében és álló lóról célba l ő , majd ugyanazt megismétli üget ő , 
végül pedig futó lóról, miközben acél el őször a lovas mellkasé 
nak szintjén van, majd a gyalogos ellenség szintjén, és végül a 
terep szintjén, ahol a már ledöntött ellenséget meg kell ölni. 
Ebben a három jelenetbő l álló rövid sorozatban a teljes lövészeti 
kiképzés minden terjedelmes magyarázatnál beszédesebben je-
len van. A képregény mechanizmusa szöveg nélkül is érthet ő , 
csak figyelmes szem kell hozzá. 

Ez a gyakorlati, oktató képregény, a korai, illusztrált magyarázat 
alfaja. Az ilyen képregény csak a maga militarista-didaktikus cél-
jait tartja szem el őtt — vagyis, hogy a lovasnak bemutassa a 
helyes testtartást a törzs, a kéz és a fegyver viszonyát. Azt is 
mondhatnánk, hogy ez a pragmatikus képregény többre nem is 
képes. Ez mégsincs így, mivel — mut a legtöbb alkotás — ez is 
elválik alkotójától és a mai kutató számára els ődleges jelenté-
sén túl is nyújt informiciót. 

Felvetődik a kérdés, hogy a rajzoló-metsző  miért mutat be három 
összefüggi képben egy folyamatot, amikor a kiképzés három, 
egymástól különálló gyakorlatáról van szó. Vitán felül azért, mert 
úgy véli, hogy éppen ebben a felvázolt sorrendben és folya-
matban kell begyakorolni a lövészetet. Ám tudjuk, hogy az áb-
rázolt pisztolyt minden lövés után kínkeservesen tölteni kell. Ez 
a mozzanat temiészetesen hiányzik, hiszen beleértendő  a folya-
matba. A rajzoló józan gyakorlatiassága a kelljen világos követ-
keztetések magyarázatát fölöslegesnek tartja. 

Az ilyen tömörítés minden képregény, így a modern képregény 
esetében is elke гiilhetetlen. A képregény a kiválasztott részlete-
ken keresztül jutattja érvényre a mesét, bemutatja đket, jelen-
tésüket és értéküket. Törvényszerüleg nem akar és nem is tud 
ábrázolni mindent. Mint a tömör közlés egyik formája, ebben 
különbözik minden más klasszikus, szóban vagy írásban terjesz-
tett narrációtól vagy elbeszéléstđ l. Ez semmiképpen sem jelenti 
azt, hogy az igazi, értékes képregény olvasójából hiányék a 
„titokzatosság" élménye, azaz, hogy ő  az abszolút passzív be-
fogadó, akinek minden előre megsejtett, égből pottyant ajándék. 
Fđ leg a modern képregény nem fogadja e1 az ilyen következ-
tetést. A tömörítés értéke, ellenkez ő leg, különösen a szöveg nél-
küli karikatúrák esetében szembet űnő . A tömörítés mértéke ter-
mészetesen valamivel kisebb a rajzfilmnél, mivel ez a m űfaj 
több részletre terjed ki. A rajzfilm a cselekményt analitikus rajzok 
sorozatában szimulálja és reprodukálja, amelyek csak a vetítés 
folyamatos egymásutániságában torcollnak a kívánt mederbe, 
alkotnak egészet. 

Ha most újból, analitikusan feldolgozzuk az el őbbi képregényt, 
azt is megállapíthatjuk, hogy a harci gyakorlat fabulájának még 
egy verzióját nyújtja, illetve némi er őfeszítéssel a képregényt mi 
is kiegészíthetjük. Az elittunk álló, l őgyakorlatot ábrázoló képre-
gény a tér, az élmény és az akció egyfajta jelentésteljességében 
realizálódik. E hármas teljesség elemei benne rejt đznek a rajzban. 

An egyes jelenetek elhatárolják egymástól a lombos fatörzseket, 
amelyekre a céltáblákat felfüggesztették. Ezek megfelelnek egy 
képzeletbeli kör átmérđjének, amelybe a töltvények szétszóród- 



nak és amelyet — valamelyik emberi szerv megfelel đjét — a golyók 
olyannyira „elárasztanak", „megtöltenek", hogy végül szét is 
rombolják. Figyelmesen szemügyre véve felfede цΡük, hogy a raj-
zon látható két fatörzs különbözik egymástól, vagy legalábbis —
ha egyrő l van szó — más-más ddalról ábrázolta a m űvész. 
A legutolsó céltábla már egy tuskón van. 

Most már könny ű  elképzelnünk a harcost, amint ügetésre, vagy 
futásra kényszeríti lovát és a kifüggesztett céltáblák között gya-
korol — mint ahogy a szolgát is, alá új, töltött fegyvereket ad át 
gazdájának, a kilőtt fegyvereket pedig átveszi és újratölti. 

A cselekmény ilyen kiegészítése csak jelzés, a bemutatott ese-
mény kevésbé fontos, a kívánt információk számára lényegtelen 
eleme. Ám egy kis erđfeszítéssel a képek határai feloldódnak 
és az imaginárius teljesség, a kiteljesedés felé közelednek. 
Tehát az elhallgatott mese, ahogy most meghatároztuk, már nem 
a cselekmény, de beleértett mese — az igazi képregény eseté-
ben ugyanez a helyzet. 

Ehhez a kifejtett sémához, bár kevésbé fontos bels ő  logikával, 
kapcsolódik másik példánk: Bmo Kmarutj ć  barát Pirámisz és 
Tisbé című  könyvének illusztrációja (nyomatott 1586-ban). A cse-
lekmény szimbolikus, a térben kevésbé differenciált. Két egyfor-
ma négyszögbe ágyazva a rajz mégis összeköti az olvasó szá-
mára érzékelhetđ  szimbolikus értékeket. Ez a könyv ilyen olvasó-
kat is keres. Az olvasó, aki ezeket az illusztrációkat nézegeti, 
már ismeri a történetet és az el đbbi~ez képest fordított utat tesz 
meg. Ő  a történet fel ő l közelít a kettбs kép felé, amelynek magát 
a cselekményt kell ábrázolnia. A kép a mese „kivonata", vizu-
ális kifejezése. Benne csak a kapcsolat csírája sejlik fel. Mégis 
éppen ez a „kapcsolat-csíra" a történet folyamatos el đadásá-
nak alapja, amelybđl többek között a képregény is kifejl бdik. 

Valóban, a modern képregényben is ilyen mechanizmust fedezhe-
tünk fel. A képregény hőse megalkotásának pillanatában olyan sze-
mélyes jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek a többi h бstő l 
megkülönböztetik. Ezek a jellegzetes vonások ismétl ődnek, ahogy 
a rajzok képről képre, epizódról epizódra folytonosan követik 
egymást — végül az olvasó szemében a kedvelt hós tipikus sze-
mélyi vonásaivá válnak. A fabula kiemeli és meger ősíti ezeket 
a jellegzetességeket. Mondhatjuk azt is, hogy a fabula és a tipi-
kus jegyek között kölcsönös függ őségi viszony áll fenn. 

Amikor azonban a h đs saját legendájának aranyruháját ölti ma-
gára és elsб  megalkotóját gyakran túlélve olyan alkotássá válik, 
amelyen rajzolók és szövegírók egész hada dolgozik, sok min-
den megváltozik. Az első  mese mellékessé válik. Azt elnyelik 
a hős vonzó személyi jegyei, amelyekb đl tárgymutató áll össze. 
Az olvasó ennek az indexnek az alapján ismeri fel a h őst és fo-
gadja el egyéniségnek. (...) 

a 
nosztalgiával 
kiszínezett 
mítosz 
Az, hogy kik olvassák a képregényt, milyen rétegek, gyakran 
visszatérđ  kérdés. Umberto Eco ismert skálája (amely a gyer-
mekektő l fokozatonként a kommunikáció, a lingvisztika, a szemi-
ológia és más tudományok szakembereiig terjed), miként más 
beosztások is, egyfajta implicit jelentésbeli irányzatról tanúsko-
dik. Tulajdonképpen a képregény valamilyen indirekt „értelmezé-
séről" és meghatározásáról beszéhetnénk, amely a befogadó 
elemzésén alapul. 

Mivel hibrid médium, a képregénynek igen hibrid, vagyis heterogén 
közönsége van. A különbözđ  típusú olvasókról szólva közvetve 
a képregény egyes aspektusait emeljük ki. 

A gyermekek számára készüli képregényt đ l régen is, de gyak-
ran ma is mesés témát és tartalmat várunk el. A „mese-képre-
gény" nagy vonalakban megfelel a Disney-féle ábrázolásnak. Ez 
akkor is érvényes, ha ez a képregény nem egyértelm űen a me-
sék motívumait ülteti át és fejleszti vább. 

Az ilyenfajta képregény a mesés játék költ điségével hivalko-
dik. Így legtöbbször „anti-technologikus" jellege van. A mesét 
saját atmoszférájának részeként építi fel, vagy miután átvette 
annak szüzséjét; átmeséli. Ugyanakkor h сzz épít is a meséhez. 

Nem árt emlékeztetnünk arra, hogy sok mese igazi népszer űsé-
géi akkor érte el, amikor megszületett képregény vagy képes-
könyv változata. Aképes-könyvet nyugodtan tekinthetjük a kép-
regény csírájának, amely megfogalmazásakor már képregény jel-
leggel bír. 

Az erkölcsi impulzus, illetve amese-képregény moralisztikus 
nosztalgiája szemmel látható. Az egyszer ű  (leegyszerűsített) 
dichotómiák az el őre, puritánul megfogalmazott választás kísér ő  
jeleként jelentkeznek. Ez az elő re megszerkesztett választás el-
lentétben állaz irodalomban jelentkez đ  nem naiv, de ugyancsak 
moralisztikus utópiával, mint amilyen Golding m űve, A legyek 
ura. A mese-képregény azonban nem szereti a kételyeket. A két 
kedvelt kategória, a Јб  és a Rossz között az el őbbi mellett köte-
lezi el magát, miközben e logika nüanszairól mélyen hallgat. 

A „rakéta-korszak" képregényei erek a meseszer ű , műszaki 
technológiával szembenálló képregénynek a képmásai. Bennük a 
Јб  és a Rossz világosan felismerhető  alakjai a mind összetet-
tebb, egyben mind pretenciózusabb technológiai díszlet tartozé-
kai. A műszaki dekoráció azonban semmiben sem befolyásolja a 
hősök pszichológiai motivációit vagy reagálásait — ezek megma-
radnak a mese-képregény szintjén. Ám a h ősök „megjelenési 
formái" a történetüket kiegészít đ  rekvizitumok, saját problé-
máik vagy helytállásaik elválaszthatatlanok a „m űszaki csodák" 
új világától és mitológiájától. 

Eliade a mítoszokról és a tömegkommunikációról szólva az új 
mitológia egyik megtestesülését a különösen aktuális „autó-kul-
tuszban" látja. A különleges modellek szalonjainak légkörében a 
legújabb kor szentélyének atmoszféráját fedezi fel. A mese-kép-
regényben a perszonifikáció vagy a metamorfózis nem követeli 
meg a racionális magyarázatot.) Az a képregény, amely a m űszaki 
civilizációt ünnepli, ahogy már elmondtuk, ragaszkodik a racioná-
lis alapú csodákhoz. 

Ez olyan mítosz, amelynek törekvése a valóságba való beágya-
zódás — és ebben különbözik a mese-képregény mítoszától, 
amely a csodás és rejtelmekkel teli múlt elemeib ő l teremti meg 
imaginációjának eljárásait. Allításunkérthet őbbé tételéért azt is 
hozzátehetjük, hogy a m űszaki civjl¢áció nagyságáról szóló kép-
regények mitologizálásukkor a jöv őt veszik pártfogásukba, mint a 
valóságról alkotott képzetük megnyilvánulását. Ezek a képregé-
nyek tehát a futurológia legtöbbször eléggé durva, leegyszer űsí-
tett formáihoz kötődnek. Mégsem mondhatjuk, hogy „mentesek" 
az örökségtő l. A mitikus állandók túlságosan is hatnak rájuk. 
Csak egy példa: az erőszak elleni harc motívuma és az er őszak 
témája egyaránt jelen van a meseszer ű  képregényben és magá-
ban a mesében is. 2  A mitikus állandók kérdését ezzel csak érin-
tettük, és azt is csak egy szempontból. 

motívumok 
és 
mítoszok 

A technológiai korszak képregénye, a futurológiai képregény, 
akárcsak a mese-képregény, számol az emberi nem tökéletlen-
ségével és a Јб—Rossz dichotómiájával. Amikor a technikai cso-
da csődöt mond (ez a kedvenc motívuma) a h ősök emberfeletti 
képességei gondoskodnak a kedvező  végkifejletrő l. 

Az erő  és a hősiesség mitológiája az antik eposzokban, a közép-
kori hősi énekekben és legendákban, lovagregényekben épúgy 
jelen van, mint a western és az akcióirodalom (kaland- és b űn-
ügyi történetek) korában, médiumról médiumra vándorolva a kép-
regényben is otthonra talált. 3  Az akcjó újkori mítoszát közvetlenül 
futurologikus képregény testesíti meg. A mese-képregény és a 
technológiai korszakban kialakuló képregény erőszak-mitologi-
zálása, vagy utolsóként ebben a sorban: az akció-mítosza képezi 
azokat a „mitikus állandókat" amelyek az emberiség imaginárius 
múltjából a jövő  felé közelednek, és a mindennapok imagináci-
óján alapulnak éppúgy, mint a futurológiai fantasztikumon. 

' Ezzel többek között a cselekmény folyamatát és az azt hordozó illúziót sértenénk 
meg. A bűnügyi történeten alapuló képregényekben azonban a történet bonyolult, 
megoldatlan rétegei a „játék" funkcionális részei. 

Rötszakállú, Jancsi és Juliska, I'iroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe — hogy 
csak a legismertebb meséket említsük. Ezekkel kapcsolatban nyugodtan beszélhetünk 
a mese „mártirológiai impulzusáról", illetve egy olyan jelentésrétegr ő l, amely a pszi-
choanalízis számára is érdekes. Természetesen ennek tudatában még nem kell föl-
adnunk ezeknek a meséknek a rituálissal és mágikussal fennálló kapcsolatát. 
A gyermekek kínzása a mesékben, úgy t űnik, sok kapcsolatot mutat a legendák 
legkülönbözőbb áldozat-motívumaival. A sötét erők és az okkultság mindenešetre 
kitörölhetetlenül jelen van benne. 
' Úgy látszik, egyes zsánerek és médiumok periférikus tulajdonságai néha túléltnek 
tűnnek  -de  sohasem teljesen kimerítettnek. Más médiumok azonnal készek arra, hogy 
ezeket átvegyék, újrafogalmazzák és a funkciók új együttesébe helyezzék. 
A motívum, a téma, sőt a „kész" hősök vándorlása ebben a szférában megszokott 
folyamat. 
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A Superman vagy Flash Gordon vasökle semmiben sem külön-
bözik az erő  western-fétiseitő l. Ezek archetípusait a Niebelung-
ének Siegfriedjének, hogy a még ősibb eposz, az lllász Achile-
észének sebezhetetlenségében találjuk meg. Ez a sebezhetetlen-
ség, mint tudjuk, nem teljes. A képregény h ősei is idő rő l időre 
vereséget szenvednek. 

A leegyszerűsített dichotómiás kategóriák (és szituációk) utáni 
nosztalgia egyaránt áthatja a mese- és a futurológiai képregényt, 
ezért nyugodtan beszélhetünk mítosszal átsz őtt nosztalgiáról. Az 
Aranykor — az elmúlt (a mese-képregény) és az eljövendő  (futuro-
lógiai képregény) —különleges, átszellemített kivetítésér ő l is be-
szélhetnénk. A futurológia nem mentes a tudat alatti vagy rejtett 
messianizmustól, így Flash Gordon (az új sorozatban) az ű rbéli 
Messiás kicsinyített változata, aki meghirdeti a jöv őt: a technoló-
giába vetett hitet. 

A műszaki csodák, amellett, hogy meghirdetik az új Aranykort, 
és megteremtik a lehetőséget ennek eljöveteléhez, az érdekes, 
szimbolikus kelléktár átformálására is serkentenek. Az új színpad 
kellékei legtöbbször egzotikusak. 4  Ám az emberi képzelet, külö-
nösen ha a technológiai szféráról van szó, nem tehet diszkontinu-
ális ugrásokat. Az ismerethez való köt ődés, ennek variálása és 
felnagyítása —leginkább abban az esetben, ha a „mindennapi 
használati tárgyak" a jöv ő  kellékeiként interpretálódnak — a for-
mák és a stilizációk furcsa gy űjteményéhez való menekülést szüli. 

A jövő  tudósainak laboratóriuma a futurológiai képregényekben 
gyakran kísértetiesen hasonlít az alkímia tudorainak középkori 
műhelyéhez. Azok az állatok, amelyekkel a kozmosz meghódítói 
az újonnan felfedezett planétákon harcba szállnak, a földtörténet 
rég letűnt korszakainak állatai, vagy a mesék kitalált szörnyei —
dinoszauruszok, vagy hétfej ű  sárkányok. 

A hipertrófia és a kompilláció nem volt ismeretlen a szömy űséges 
fenevadakat rajzoló középkori alkotó el őtt sem. Ahogy az akkori 
rajzoló az ismert állatok keresztezésével, a m űvészi fantázia ki-
elégítésével megteremtette az új, félelmetes és hátborzongatóan 
groteszk állatpéldányt — a futurológiai képregény m űvelője ma 
éppúgy hódol ennek az eljárásnak, és az imagináció valamiféle 
mechanizmusát használja fel. A futurológiai képregényben a di-
noszauruszok és a sárkányok mellett így gyakran jelentkeznek 
griffmadarak és egyszarvúak is. 

Hasonló a helyzet a kosztümökkel, a fegyverekkel, a küls ő  és 
belső  világgal is. Az is megtö гténik, hogy a repülő  szőnyeg és 
a rakéta egyazon képmezőn találtatnak. A képregény nem kerüli 
el a bizarr anakronizmusokat sem — ha azok hozzásegítenek 
a nagy kalandhoz. Vagyis a képregény gyakran támaszkodik 
az infantilis, alogikus és történelmietlen képzeletre, illetve a kép-
zeletnek arra a törekvésére, hogy alkalomadtán ilyen is legyen, 
hogy az emberiséget boldog álomba ringassa. Ebbe az álomba 
torkollik az emberiség történetének minden korszaka és alakul át 
zavaros, de fantasztikus és elny űgöző  látomássá. 

Az eljárás egyetlen igazi magyarázataaz örök élet, illetve az élet-
be való visszatérés mítoszában van. Ezt a dramatikus nosztalgiát 
szítja föl a technológiai éra számtalan csodája. Az univerzális 
gyógyszerek, a szervátültetés és a mesterséges kibernáció tápot 
adnak az ilyen remények beteljesedéséhez — mégha ez a remény 
csak a távoli jövő  visszhangja is. A múltba és a jöv őbe való repü-
lés, az ún. „időgép" — erre a kifejezésre ma már nemcsak a tu-
dományos fantasztikumban vagy a futurológiai képregényekben 
bukkanunk rá — már megtalálta helyét a nap alatt, azaz beivódott 
gondolkodásunkba, az újságok címoldalára vagy tévém űsorokba 
kerül; a kép még gazdagabb lesz. A parapszichológia és a tele-
pátia népszerűségével, illetve ezek komolyabb kutatásával egy-
idejű leg a fantasztikum is életre kel, amelyet nem elégítenek ki 
a földön kívüli lényekrő l, a szimbolikus tárgyakról (az emberi 
álmok és vágyak szublimátumai és kondenzátorai ezek) szóló 
históriák, hanem az emberi lehet őségek összetettebb, bels ő  nyo-
main halad. Végül is, már Mark Twain is könyvének hősét Arthur 
király udvarába, tehát a régmúltba költöztette át, szinte minden 
m űszaki közvetítés nélkül. Röviden: új témák, motívumok és 
szimbólumok születnek, amelyek az igazi irodalomtól, a ponyvá-
tól, a filmtő l és a képregénytő l kezdve a Dániken-féle publiciszti-
káig mindenütt megtalálhatók. 

A futurológiai képregényben szembeötl ő  az a törekvés, hogy a 
„jövő  eszközeit" épp olyan tisztelet övezze, mint a mesében 
vagy a mese-képregényben az elvarázsolt vagy csodatev ő  esz-
közöket. Ezeknek az eszközöknek mindkét esetben megvan az 

" Egy „világ ű ri" fegyver alakjában világosan felismerjük funkcióját. Tekintet nélkül 
a forma kötelez ő  „szokatlanságára". Ez a forma elég adatot tartalmaz ahhoz, hogy 
a felismerés teljes legyen. Ám e formának ki kell elégítenie a „szokatlanság" fel-
tételét is, hogy világos legyen a fegyvernek a „jöv ő  eszköztárába" való tartozása. 
Ez a kettőség a futurológiai képregény legtöbb rekvizitumára vonatkozik és, mint már 
nagymértékben befolyásolja megtervezésüket. 

a tulajdonságuk, hogy megoldják a legkülönböz őbb szituációkat, 
különösen azokat, amelyeknél nincs racionális megoldás. A cso-
datevő  eszközök általában el őidézik („motiválják") a cselek-
ményben beálló fordulatot. 

A futurológiai képregény mégis arról igyekszik meggy őzni bennün-
ket, hogy a fenti eszközök (szerszámok és fegyverek) nem „cso-
datevőék" — hanem a beköszönt ő  jövő  mindennapjainak részei, 
a technológián alapuló és azt kiszolgáló civilizáció elemei. Így 
a mai olvasóra — már a jövő  nézőpontjáról —ráerőszakolja egy 
technológia szempontjából inferiórikus társadalomhoz való tarto-
zást. Ezzel többek között tovább serkenti az „ébren álmodás” és 
a még meg nem valósult jövő  iránti vágyódást. Ezeket a tárgya-
kat a kitalált id őbeli distancia teszi csodálatossá, az olvasók és 
a futurológiai képregény idejének különböz ősége. Mégsem lehe-
tünk meggyőződve arról, hogy az említett eszközök nem fétisek. 
Mitológiai forrásuk az okkult tudományokban van. 

Amit már említettük, ha a csodatevő  eszközökcsődöt mondanak, 
akár a gonosz erők működése miatt (mese, mese-képregény), 
akár azért, mert hatásuk véges, vagy bármilyen más ok miatt, 
megoldás mégis mindig lehetséges (a mesékben a megváltás 
ereje vagy az erényesség mítosza, a futurológiai képregényben az 
akció mítosza. A megjelölt hasonlóságok az egység, az egyedi-
ség illúzióját keltik, amely legtöbbször az ismétlésekb ő l és vari-
álódásokból szövődik. Maga az illúzió egyaránt jelen van a me-
še-képregényben és a futurológiai képregényben is. 

A mitológia eszközeihez és gondolkodásához való visszatérés az 
elsődleges, az archetipikus megismerés vágyának kifejezése. A 
jövőtő l való egyfajta félelemről is szó van, a jövőtő l, amelyet el-
sődlegesen mitikus alakban, a mégoly merész és szokatlan hely-
zetekben és szituáció-modellekben közelíthetünk meg, mivel 
ezek mögött a dekoratív külsőségek mögött a már ismerttel 
való rokonság jegyeit is magukon viselik. 

Ez azt jelenti, hogy az ismeretlennel való kacérkodásnak össz-
hangban (kontinuitásban) kell lennie az id őben már meglevővel 
(ismerttel) — a tapasztalattal, az ö гikséggel. Ezért is beszélünk 
a kezdethez való visszatérés nosztalgiájáról, az újjászületés mí-
toszáról, amely új köntösben és megváltozott körülmények kö-
zött, de a „lényeg" tartós értékének tudatában jelenik meg. 

asszimilációs 
és 
disszimilációs 
képregény 

A „Disney szellemében" készült képregény ténykora kétségtele-
nül lejárt. Az idealizálás és a mesélés őstípusainak feleleveníté-
sekor Disney a technológiai fantasztikúmés utópia szimbólumai-
val és jelentéseivel találkozott. Az archetipikus elemei és az is-
mert világ elemei új kontextusban jelennek meg. 

A Disney-féle képregény imaginációja asszimilatív imagináció volt. 
A mítosz, a mese, az „álltalános motívumok" elemei, a hagyo-
mányos médiumokra — például az irodalomra (különösen az „if-
júsági" és „kalandregényekre") — való támaszkodás csak az 
asszimilációval keletkezett repertoár része. Az asszimilációs kép-
zetteremtés a fantasztikummal és az utópiával való találkozás 
alkalmával is kifejezésre jut. 

Bizonyos módon a képregény az „utópia médiuma". A képre-
gény, ahogy Gardner mondja „kiigazítja a valóságot" és legalábbis 
ha a képregény Disney-féle értelmezésér ő l van szó a hősök hal-
hatatlanságából táplálkozik. Az egzisztenciális problémák jelen-
tős részének figyelmen kívül hagyásával a képregény a „legtel-
jesebb" és a „legvalóságosabb" „pozitív utópiává" válik. Ugyan-
akkor kialakulnak „íratlan szabályai" és tabu-témái. 

Mint az asszimilatív imagináció médiuma, a képregény az „át-
dolgozás" az új változatok megteremtésének médiuma is. Az, 
hogy bűvös körben forog, látszólag egy cseppet sem árt neki. 
A képregény variánsai „felfokozzák" a már ismertet, összeegyez-
tetik és átformálják, jelentését megváltoztatják, saját értékrend-
jükbe és merev szabályaikba zárják. A képzelet túlf űtöttsége az 
effajta képregény lényegében rejlik. 



Másrészt, mivel az „utópia médiuma", a képregény általában 
nem rendeli alá magát az ún. „objektív valóság" jelenségeivel 
való szó szerinti és egysíkú összehasonlításnak. Az összehasonlí-
tás közben szerzettfiaskó a múltbansok olyan alkotótgerjesztett ha-
ragra, akik csak mellékesen foglalkoztak a képregénnyel. Ebben az 
időszakban divat volt az ún. „képregény-mániáról" és annak nega-
tívpszicho-szociológiai következményeirő l beszélni. A képregény 
kritikusainak álláspontjacsaknem kiegyenlít ődött a társadalmi kri-
tika álláspontjával. 

„Régen és úgy tűnik visszavonhatatlaul elmúlt az az id ő , amikor 
a képregény ifjúsága teljében némileg is művészet, egészséges 
szórakozás volt. Valt Disney-nek, a modern képregény atyjának 
első  képregényei annak idején nemcsak kellemes felüdülést és 
időtöltést jelentettek, hanem egyfajta művészi élvezetet is. Dis-
ney akkor még szegény rajzoló volt, ám ezekben az els б  kép-
regényekben volt szellem, szárnyaló képzelet, egészséges hu-
mor, éles szatíra. Mindaddig, amíg Disney nem vált nagyiparos-
sá. Ekkor kezdődik meg ennek az igen hatásos, tömegnevelő  
eszköznek a gyors hanyatlása" (A kiemelés S. I.-tő l való) —írja 
1954-ben S. Cucić . 

A képregénynek, a leírt módon, valamilyen m űvészi élményt 
lehetett tulajdonítani . Ám hogy médiumról van szó , azt jó sokáig 
vitatták. A társadalmilag pozitív és ugyanakkor pragmatikus alap-
vető  minőség, amit a képregénynek tulajdonítottak, az „igen ha-
tásos tömegnevel ő  eszköz " fentebb említett kvalitása volt. 

Természetesen nincs szándékunkban elvitatni a képregény infor-
mációs, népszérűsítб , eszmei-közvetítő  erejét. Ez ma is jelen van 
egyes potenciális vagy leplezetlenül tendenciózus képregény-for-
mákban . A „plakát-technika " mindezt felhasználja az alapvetđ  
fogalmaktól kezdve a giccsszer ű  vizuális megoldásokig. A pár-
beszéd ugyancsak magában hordoz egy sor naivitást és gorom-
ba leegyerűsítést. Mindez jogosan emlékeztet bennünket a ten-
denciózus irodalom fekete-fehér ábrázolási módszerére. Vagyis 
az ilyenfajta képregény abban a betegségben szenved, amit az 
irodalom már rég kihevert. Acélirányú és példabeszédszer ű  üze-
netek bennük az autentikusabb kifejezésmód feláldozott min đsé- 
geiként (lehetőségeiként) m űködnek. 

A fentebbi és a kommercionális képregény között érintkezési 
pont van. Egyik is másik is a képregény „digresszív fázisát" 
határozza meg. Külön ki kell emelnünk, hogy eredményeik álta-
lában egyformák, attól függetlenül, hogy az „ őket hordozó rбd-
szer" a pragmatizmus, az idealizáció vagy az ideológia jegyében 
működik-e. Eközben a képregény mint médium a legközönsége-
sebb eszközökkel él. 

A „ koincidenciók összeütközésének" (a blokkok, álláspontok 
összeütközésének) egyik kiváló példájával szolgál Vera Horvat-
Pintarić . Göbbels , a náci propag алdavezér rákényszerült a né-
met Übermensch védelmére, a hasonló típusu eszmék, az ameri-
kai Superman eszméjével szemben. „Különben a Supermant 
mindjárt zsidónak kiáltotta ki, és tette ezt a Reichstag ülésén. 
Teljes joggal, hiszen Nembo Kid (mint ahogy azt az amerikai 
képregény sok hőse és szuper-hőse tette) azonnal felvette a har-
cot az újkori barbárokkal, a némétekkel. S őt, amikor az amerikai 
kormány bejelenti semlegességét, a Superman amerikai inter-
venciót követel" — mondja V. Horvat-Pintari ć. Igy megkezdбdik 
a propagandagépezetek és a pillanatnyi opportunista nézetek 
összecsapása. A képregény sorsa eközben igencsak mellékes 
kérdés. 

Szólnunk kell néhány szót az asszimilatív imaginációnak a kö-
zelmúlt képregény-történetére gyakorolt hatásáról (habár ez, a 
legújabb törekvésekkel egyid őben ma is tart). 

Az indián „hosszú" és „rövid" mítoszokat elemezve Lévy-Strauss 
néhány érdekes következtetésre jutott. A „rövid" mítoszok, ame-
lyek a havi vagy napi ciklusokhoz kötődnek, a „hosszú" míto-
szokból erednek, amelyek viszont az éves periódusokhoz (az év-
szakokhoz) kötődnek. Michel Zerafa Strauss kutatásait kommen-
tálva megállapítja : „Az első  periodizáció jellegzetessége a sok-
féleség, a másiké az egyhangúság ."5  Mindezektđ l a tényektđ l 
függetlenül — emeli ki Zerafa — Lévy-Strauss azt látta meg, hogy 
a „rövid " mítoszok nagyobb képzetteremtб  szabadsággal rendel-
keznek, amelyekből Lévy-Strauss az egyhangúságra vonatkozó-
an azt a következtetést vonja le, hogy az jobban ösztönzi a kép 
zelőerőt mint a sokféleség. 

A korszerű  médiumokban , ahogy azt már egy másik alkalommal 
kifejtettük, az egyhangúság elemelt úgy Is vehetfúk, mint a „már 
ismert" (világ, dolgok) elemeit. Az említett, az asszimilatív képre-
gény esetében az ismert elemei bekapcsolódnak az új fo іmáló- 

5  Michel Zerafa: A totalitás Jelé: Lukács György és Claud Lévy-Strauss, Izraz, 1. sz. 
1975. január. 122-129. old. 

dások és átformálódások játékába. Ezek az elemek kontúrjai 
majdan részt vesznek a kommunikáció felgyorsításában, ugyan-
akkor csapdaként is szolgálhatnak, az új formák, jelentések, je-
lentésbeli kombinációk és a képzelet újfajta játékainak bevezet б i 
lehetnek. 

Ezért a legkülönfélébb szférákból származó elemek asszimilációja 
a képregény asszimilációs immaginációjának lényegi erejét képezi. 
A mítosztól, a mesétől és az ősformáktól kezdve a civilizáció 
különböző  szintjein, a történelem és a kultúra-felhalmozódás, 
a festészet, a karikatúra, a film vívmányain keresztül a m űszaki 
civilizációig, a modern id ők mítoszáig, a pozitív és negatív utó-
pizmus és fantasztikumig ez a képregény mintegy „univerzális 
asszimilátorként" jelentkezik, amely mindezt a felhalmozott anya-
got képes saját formáiba önteni. 

Az egyhangúság, mivel egy sor ismert elemrő l van szó, elkerül-
hetetlenül ösztönzi a képzeletet, a felépítés és a kombinációk 
szabadságát. Így az asszimilatív képregény egyfajta „univerzális" 
hibriddé válik. Az univerzális hibrid valamivel elfogadhatóbb 
szintagma az univerzális asszimilátomál. Hogy ez utóbbinak a 
jelentését hordozná , a képregény minden lehetđségét aktivizálnia 
kellene (amit még nem tett meg). 

Az asszimilatív imagináció egyenes fejlődését a legújabb időkben 
keresztezte a disšzimilációs képregény, a disszimilatív imagi-
náció megjelenése. A képregény el őző  típusai ezzel még nem 
haltak ki. De anélkül, hogy „kiváló átlagukat", „eszményi ve-
tületüket" elérték volna, magában a médiumban egy új irányzat 
jelentkezett. Mindez arra utal, hogy a képregény dinamikus r б-
dium. 

A disszimilatív imaginációs képregények általában ugyancsak az 
ismert alapzatokból nőttek ki. Am, a látásmódok kiegyenlítését, 
a szépítést, az idealizálást és a hasonló különleges retusokat, 
amelyekkel az asszimilatív képregény élt, felváltotta a megkülön-
böztetés és a jelentések elválasztásának az irányzata. A képre-
gény felfedezte a kétértelm űség fenoménjét. Az egyoldalúság a 
jelentések és értelmezések „egyenrangúságára" szorult vissza. 
Ugyanakkor a disszimilatív „vágások" és „kapcsolódások" 
gyakran humoros természet űek, ami a maga módján felszabadít-
ja az ismert (eszközök, módszerek) bilincseit és határait. 

A disszimilatív képregény a relativitás, a természetesség és a ki-
vetített világ gyakran humánusan felfogott kapcsolatainak a kife-
jezője. A „szilárd" és „kemény" jelentések meghátrálásra kény-
szerültek. 

Gondolataink illusztrálására itt három példát hozunk fel, amelyek 
természetesen nem merítik ki a disszimilatív képregény minden 
lehetđségét. A gall hős Asterix, a rettenetes Hagar, a bátor Vi-
king harcos és Talpraesett Tom (Lucky Luke) történeteir ő l van szó. 
Az Asterix a régmúltnak, különösen a pásztorkodó gallok és a mi-
litarista rómaiak közötti viszonyoknak az új, gall humorral átsz őtt 
változata, az „új, nevezetes mítoszok" humorán alapszik. A Vi-
king vitéz Hagar ugyancsak a régi mítoszok humoros rombolója, 
az általános és „autentikus" történelmi kontextus történelmietlen 
illetve depatetizáló magyarázója. Az anakronisztikus perspektívák 
keretében az ismert és az egyoldalúság elemei új kapcsolatokba 
és játékokba rendez ődnek, így nyitva nagyobb teret a szárnyaló 
képzeletnek, a játéknak, és a jelentésbeli luciditásnak. 

Ugyanakkor ez az anakronisztikus perspektíva Hagart a cselek-
mény és a történelmi id ő  narrátorává avatja, amelyhez tárgyila-
gosan nézve nem tartozhat. Ez a h ős könnyedén lépi át az in-
tézményesített képzetteremtés korlátait , azokat az imagináció-
kat, amelyeket más médiumok, a meglev ő  kódexek és határok, 
vagyis a meggyőződések kánonjai miatt képtelenek fenntartani 
— mivel formába öntése közben maga a képregény is folytonos 
imagináció és folytonos szabad játék. (Ezen a helyen nem tár-
gyaljuk a képregény rajzolásának törvényeit: a kép és a szöveg 
sztereotip négyszögbe helyezését.) 

Asterix és Hagar is kifejezett antimilitáris és a történelem által 
felszentelt konvenciókat megtagadó jegyekkel rendelkezik. Talp-
raesett Tom korban közelebbi mítosz terméke, az „Ujvilág" meg-
teremtése és gyarmatosítása, a cowboyok, ;az indiánok, az örök 
életű  rangerek mítoszából született. Csak egy örökölt mítoszhoz 
alkalmazkodik: az individualizmushoz, amelynek ábrázolása jelen 
esetben sem mentes a humortól. Ez a képregény, többek között 
ellenszegül az „új idđk" formalizmusának és bürokratizáló-
dásának. 

(A lovassági ezredest bekerítik az indiánok. A bekerített erődben 
ő  mégis három „1.45 USC formátumú ű rlapon" jelentést kér 
„az élelmiszer-ellátottságról és más hasonló rendelkezésekr ől". 
Mivel az indiánok támadásai ellenére a „napirendet" tovább kell 
folytatni, a megbüntetett katonák kénytelenek mímelni a krumpli-
krumpli nincs is.) 300  



A disszimiláció így felállított szintjei nem fekete-fehérek, nem 
„velem" vagy „ellenem" félék. A legfontosabb, hogy egy újabb, 
az objektív és az imaginárius közti összetettebb viszonyon ala-
puló értelmezést vitt a köztudatba. A disszimilatív képregény nem 
reprodukál, mint ahogy nem idealizál és nem végez „pozitív sti-
lizációt", hanem egyaránt disszimilálja a médium külső , „valós" 
és belső  újsütetű  jelentését. 

Hasonló jelenségek játszódnak le más témákban és rétegekben 
is. A rajzos stilizáció a karikatúra, a humor és a groteszk felé 
közelít, úgyhogy ez a terület is disszimilálódik. 

A képregény el őtt új távlatok nyíltak, amelyek nem merítik ki az 
„új képregény" összes lehetőségeit. A kísérleti és más, az egye-
di témákat és motívumokat feldolgozó képregény a médium to-
vábbi elágazódásához vezetnek, amelyek egyre kevésbé üres, 
közvetítő  eszközök, hanem olyan új médiumok, amelyek meg-
erősítik és kiszélesítik a képregény lehetőségeinek határait. 

a 
képregény 
mint 
„komoly 
játék" 

A képregény esetében aszó szerint vett térhez a „határ-szim-
bólumhoz” való kapcsolatok csökevénye a sztereotípiákban — a 
négyszögletű  képmezőben és a szövegfelhőben ismerhető  fel. 
Ám a képregény kett ős „határa", ahogy azt már az el őzőekben 
elmondtuk, mindenekelőtt a benne m ű ködő  két közvetítő  rend-
szerre, két nyelvre vonatkozik. 

Így újfent világossá válik, hogy a négyszögekhez, varázskörök-
höz hasonló formáknak a m űvészetben és az alkotásban távlati 
funkciói vannak. Hogy ezek a funkciók hogyan egyesülnek magá-
val az „átáramlás" folyamatával, olyan kérdések, amelyeket pél-
dáról példára kell kivizsgálni. 

Az egzakt fogalmakhoz legközelebb álló álláspontról nézve a fel- 
szerelt tér az objektív, a látható tér szimbolikus megnyilatkozása. 
E „külső " közvetítésssel a lényegre még csak rátapintottunk. 

A kiválasztás eljárásai a továbbépítés alárendeltjei. A sakkhoz 
hasonló mindennapi játékok, vagy a gyermekek „sánta iskolázá-
sa" egyfajta mértanilag tagolt térben játszódik le. Ez a tér bels ő  
rendszerük összetevője. 

Amikor a kiválasztás eljárásai a „tagoltság" teljes és továbbépí-
tett eljárásainak részévé válna, a játék beépül az alkotásba. Ép-
pen ezért a további vita már nem a játék rendszerére, hanem e 
rendszer formába öntésére és lényegének kutatására szorítkoz-
hat. 

Ilyen értelemben a képregény is kielégíti a „m űvészi játék" alap-
vető  normáit. 

keszég károly fordítása 
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A játék térbeliségérő l és (egyfajta) fölszentelt térről szólva Hui-
zinga kiemeli, hogy ajáték első  formálisjegyei között megtalálható „a 
cselekmény térbeli kiemelése a mindennapi élet fölé". 6  Huizinga 
a játékot a maga teljességében szemléli. A fenti formulációnál 
azonban „gyakorlati" megnyilatkozásról van szó, pontosabban 
olyan öncélú játékról, amely egyetlen m űvészi eljárás kiteljesedé-
sének sem része. 
A mitikus szimbólumokkal, az ősformák meghatározóival való já-
ték, a teljes imagináció és az „alkotói" játék vitathatatlanul ezen 
utóbbi „tágabb" folyamat része. „Kiemelése", kiválása a „térb ő l" 
sokkal szubtilisebb módon valósul meg, éppen azért, mert az ilyen 
esetekben nem beszélhetünk a tér szó szerinti, mindennapi ér-
telmezésérő l. A formális jegyek meghaladottakká váltak. Aszó 
szerint vett határoknak, a különbözések és elválasztások jegyei-
hеk ebben az összetett kontextusban szimbolikus értékük van. 
A tér továbbra is luddisztikus marad, ám imaginativ és meta-
fizikai tér is egyben. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a játék formai meghatá-
rozói elsatnyulnak. Megmaradnak értékes mutatóknak, mondhat-
ni rejtelmeknek, amelyek meghatározzák a cselekmény irányait 
és eljárásait. 

Huizinga még egy jellegzetességre hívja fel a figyelmet: „Az 
atlétikai pálya, a teniszpálya, a járdára rajzolt mez ő ... vagy a 
sakktábla sem különbözik formájában a szentélyt ő l vagy a va 
rázskörtő l." 7  Vagyis: amennyiben a játék gyakorlati megnyilatko-
zásai, formális jegyei többé-kevésbé felismerhet őek, akkor akár 
„egyszerű , akár „m űvészi" formáról van szó, a cselekmény to 
vábbi szakasza szinte törvényszer űen kifejezett szimbolikus tar-
talmat nyer. 

Az „egyszerű " és az összetett, „m űvészi" formák között ezen a 
szinten már meghatározhatók a lényeges eltérések, Huizinga 
arra utal, hogy a gyermek számára a cselekmény „csak" játék. 
Ez nem zárja ki az empátiát, a „komolyságot". A „határ" szim-
bólum, amely elválaszt a mindennapi, profán vagy utilitáris tért ő l 
— bár ez a különválasztás nem teljes. 

A művészi („produktív") játék esetében ez a különválás nagyobb 
fokú, illetve az ismert és közvetlen, a megismerhet ő  és tapasz-
talati világról való alapos elkerülésr ől van szó. 

Röviden, a formális elemek nem tűntek el, de az említett további 
cselekmény az új és megb űvölt célok felé irányul. 

Huizingának a „m űvészi formák egyenl őségéhez" kapcsolt pél-
dái mellé a könyvet, a fesményt, a képerny őt is odasorolhatjuk. 
Mallarmé himnikus rajongása az abszolút Könyvért ilyen megfo-
galmazásban valóban sokkal közelebb került a mához. 

Johan Huizinga: Homo ludens. Zágráb, 1970. 33. old. 
Uo. 



ješa 
denegri 

az 
amerikai 
underground 
képregény 

vázlat egy olvasáshoz 

A képregénynek , mint a tömegkultúra egyik karakterisztikus je-
lenségének, kezdettő l fogva rendeltetése, hogy élvező it meg-
győzze azon értékszabványok elfogadásának szükségességér ő l, 
melyek a szociális kontextusban , amelyben keletkezett , a domi-
náns eszmei, ideológiai és etikai feltevéseknek az összetev ő it 
képezték. A felismerés a képregény ilyen kiterjedésér đ l ma szük-
ségessé teszi saját terminológiájának minél alaposabb tanulmá-
nyozását : mert bizonyos , hogy a képregény nem csak a fiatal-
ság és a felnőttek szórakoztatását szolgáló kisebb jelentőségű  
paraliterális vagy -képzбművészeti zsáner formája ; hanem tulaj-
donképpen a jelen társadalmában meglévő  és erбsen benne 
gyökerező  konceptusok formálásának és terjesztésének a mé-
diuma, mégpedig olyan médiuma , melynek hatóképessége nem-
csak extenzív , hanem egyben nagyon eredményes is. A 60-as 
évek amerikai underground képregény protagonistái mindenkép-
pen tudatában voltak e tényeknek : saját környezetük , tehát a fo-
gyasztói civilizáció realitásával, ideáljaival, élet- és társadalmi 
determinánsaival való ellenszegülésbe beleszületve , ezek az al-
kotók jól tudták , hogy nem szállhatnak szembe a helyzettel mel-
lőzve a különben már kompromittált tömegmédiumok használa-
tát, inkább úgy , hogy e médiumok alapjaiban egyfajta szubver-
ziót visznek végbe, amely azon tartalmi és formai kódok tudatos 
átstrukturálásának a folyamatában nyilvánul meg, melyeket e ki-
fejező  nyelvek általában el nem tulajdonítható posztulátumainak 
tartanak. 

Az underground képregény alapvet ő  tulajdonságai tehát e mé-
dium funkciójának a megfordításában vannak , eddigi megszokott 
használatához viszonyítva : mindazok az értékek , amelyeket a 
klasszikus képregény igyekezett erđ ltetni, fenntartani és megvé-
deni, itt tudatosan megkérd őjelezбdnek. Mindenekelőtt a domi-
náns amerikai „way of life"-ba való pozitív bekapcsolódások 
ideáljai válnak kérdésessé , s ezáltal az underground képregény-
ben tárgyalt témák az olyan tartalom denunciációja felé tartanak, 
mint a polgár anyagi jólétre törekvése , a fennálló társadalmi és 
politikai rend felsőbbrendűsége, agresszív érzésének dicsđ ítése, 
vagy pedig a tömeghez tartozó , mindig hibátlan és lojális egyén 
hazafias, dolgozó és tisztességes erényeit kiemel ő  pozíciб . Az 
underground megjelenése szorosan kapcsolódik a 60-as évek 
fiatal generációja új, kritikus mentalitásának a fellépéséhez: a ki-
ábrándulás ideje ez a fennálló társadalom ideológiai és praktikus 
modelljébб l, az elđző  élet- és erkölcsi normáktól öröklött eszmé-
nyek tagadásának az ideje, melyeknek ellentéteként egy teljesen 
más és addig mellőzött gondolkodásmódokat hangsúlyozó tuda-
tosan formált negativitás álláspontjait emelték ki. Az underground 
képregény feltűnése tulajdonképpen a meglévő  szocio-kulturális 
környezetben felbukkanó alternatív információk jelentkezéséhez 
kötött : mert amíg a klasszikus képregényt kezdett ől fogva a ma-
gas példányszámú napisajtó lehetőségei határozták meg, addig 
az underground képregény az olyan publikációkban jelentkezik, 
melyek mindenekelőtt a rendszer nagy médiumai által mell őzött 
híreknek és üzeneteknek adnak els őbbséget , ezáltal terjesztése 
szintén a rendszeren kívül es ő  csatornákra korlátozódik. Ebb ő l 
áll az underground képregény második jellegzetes dimenziója: 
nemcsak hogy kiforgatja e m űfaj standard tartalmi és formai kód-
jait, hanem saját termel ő  és elosztó központokat létesít , ami azt 
jelenti, hogy a nyilvánosság egy olyan szférájához szól, amely 
maga is kívül rekedt a rendszer nagy médiumain , de amelynek 
mégis teljesen határozott és világos elképzelései vannak e kom-
munikációs médiumok valódi természetérő l és szerepérő l. 

Ezekbő l az alapvető  szellemi feltevésekbő l más következtetések 
is levonhatók az underground képregény nyelvi terminusainak a 
megformálásáról . Ellentétben a klasszikus képregény eseményé-
nek egyirányú időbeli egymásutániságával , ahol az elbeszél ő  
momentumok felismerhetően a történet homogén kontinuitásá-
ban folynak , az underground képregény egész sztorija gyakran 
egymástól független epizódusok sorozatából áll, melyekben az 
egyes képeknek tömör utalásokat tartalmazó karakterük van. Az 
underground képregény struktúrájában a kép tulajdonképpen 
nem az elbeszélés folyamatának szilárd logikájába kapcsolt egy-
ség, hanem mindenekelőtt egyfajta jel , amely az alapgondolat 
transzmisszióját specifikus ; tudatosan redukált a  alogikus és vizu-
álisan gyakran a végletekig antiesztétikus bemutatás útján teszi 
lehetővé. A klasszikus képregény egyes ismert darabjainak cél-
jaival és teljesítményeivel összehasonlítva, amelyekben a témák 
virtuóz rajzfeldolgozását érték el, úgy t űnik, az underground kép-
regény rajza visszaesést jelent ezekhez képest , mellőzi a mes-
terségbeli tudás előfeltételeit. Természetesen, itt nem csak a 
fabula teljesen egységes olvashatóságának a követelményekor 
lép fel a tudatos mell őzés , hanem akkor is, ha minden egyes kép 
(mint e fabula folyamatának alkotó egysége ) lerombolásának a 
követelményérő l van szó. Az underground képregény kétségbe-
vonó karaktere egyforma mértékben nyilvánul meg a tematika és 
a tematika grafikai megfogalmazásának a szintjén : nem elegendő  
ugyanis a cselekmény tartalmába olyan utalásokat bevonni, me-
lyek az üzenet központjába a klasszikus képregények különben 
ismert tabu témáit helyezik (az erőszak potenciális látványa, a 
szexuális jelenetek közvetlen bemutása , a domináns társadalmi 302 
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és politikai intézmények végsőkig ironikus és gúnyos kommen-
tárjai), hanem az is szükséges, hogy e tartalmak adekvát grafikai 
médium által legyenek kifejezve, tehát olyan médiummal, mely-
ben a tárgyak és részleteik hangsúlyozott deformációi, az egyes 
alakok karikírozott és hipertrofált bemutatása, valamint a jelene-
tek „szándékosan" rosszul rajzolt motívumai egységet képeznek 
a cselekmény alapvető  eszmei és tematikai szerkezetével. Szük-
séges azonban hangsúlyozni, a visszatérés e foka a képregény 
klasszikus struktúrája megformálásának állítólagos „nemtudásá-
ra" lényegében a tudat egy magasabb fokát jelenti e kifejez ő  
terület valódi természetét és történetét illet ő leg, ami lehetővé 
teszi, hogy az egyes underground képregények specifikus reflexi-
óit képezzék e médiumoknak, s ezáltal els ő  pillanatra nehezen 
érthető  és olvasható meta-nyelv terminológiáját alkossák meg. 
Az ilyen állásfoglalásnak, természetesen, stratégiai megindoklá-
sa is van: arra törekszik, hogy az effajta képregényt megszaba-
dítsa mindazoktól a megjelölésektő l, melyek a hangsúlyozottan 
kommercializált területre juttatnák; ezáltal elkerüli a bekapcsoló-
dást a jelen képregényprodukció azon fajtái végnélküli fogyasztá-
sába, melyek nincsenek olyan helyzetben, hogy ellenőrizhetnék 
saját forrásaikat, koordinátáik és céljaik körülményeit. 

Nagyon nehéz, illetve majdnem lehetetlen teljes betekintést nyer-
ni az utóbbi évtized amerikai underground sztrip-produkciójába: 
sok forrásanyag ma már hozzáférhetetlen, a szerz ők azonosítá-
sát megnehezíti a különböző  álnevek használata, másrészt pe-
dig, azok a rajzolók, akikrő l a legtöbbet beszélnek az e tematiká-
ról írt szövegekben és publikációkban, kifejlesztették egyéni stílu-
suk felismerhető  jegyeit, ezáltal túln őtték a tiszta underground 
pozícióját, s akaratlanul is a mai képregény reguláris történetének 
valamelyik utolsó fejezetébe kapcsolódtak be. Az individuális 
szerző i profil e szintjét Manuel „spain" Rodrigues, Gilbe rt  Shel-
ton, Clay Wilson, Rick Gri ffin, Victor Moscoso, Ship Williamson 
és mindenekelőtt Robert  Crumb érte el, akit szinte egyértelm űen 
e mozgalom vezéregyéniségének tartanak, s akinek munkássá-
gáról nemrégen részletes monográfia jelent meg (Marjorie 
Alessandrini, Crumb, E. Albin Michel, Paris 1974). Mivel az 
egyetlen, amit ez idáig teljes egészében kritikailag feldolgoztak, 
Crumb opusa megfelel az amerikai underground képregény 
eszmei, tematikai és grafikai jellegzetességeinek magyarázatára. 
Az első  individualizált „karakteréb ő l" kiindulva (Fritz the Cat, 
1968), más alakokon keresztül (Mr. Natural, Bo Bo Bolinski, Artsy 
Fartsy, Big Baby, Shuman the Human, Fladey Foont, Dale Stein-
berger stb.), Crumbnak sikerült számos sztorit és helyzetet kiala-
kítani, melyekben az effajta képregény-zsánerre tipikus tartalma-
kat és helyzetet demonstrált. Igy pl., a küls đ  jellegzetességek 
alapján Fritz the Cat alakja kapcsolatba hozható elđdeivel (Georg 
Harriman Crazy Katie 1910-b ő l, és Pat Sullivan Mio Maoja 1923-
ból), hogy a sok különbség éppen ezáltal hangsúlyozódjék ki: 
ezekkel a sokban már történelmi példákkal ellentéten Crumb 
„karektere" negatív hős; minden erénytő l és ideáltól mentes, 
továbbá, mint valódi „porno-kandúr" — Disney antropomorf állatai 
édeskés és aszexuális világának teljes ellentéteként — viselkedj-
seben a 60-as évek lázadó fiatal generációjának a tulajdonságait 
tartalmazza, s így — mint G. Strazzula állítja — allegorikus szim-
bólumává válik a tömegmédiumok által közvetített információk 
végnélküli fogyasztásán nevelkedett amerikai fiatalság mentalitá-
sának. A negatív jellem hasonló tulajdonságaival rendelkeznek 
Crumb más típusai is, akiknek viselkedésén keresztül a szerz ő  a 
ma Amerikájának egyetlen életszféráját sem szeretné megkímél-
ni: ugyanis, a fogyasztói civilizáció tipikus jelenségeivel szembeni 
kritikus állásfoglalás mellett Crumb más, különben „pozitív" tár-
sadalmi instanciákat sem hagy ki véksőkig szarkasztikus betekin-
téseinek hatókörébő l, ezáltal a rasszizmus és antifeminizmus 
szimptómái iránti állítólagos érzékenységével motivált vádakat 
váltva ki. Mindez arra mutat, hogy az underground képregényt 
nem egy tudatos és szervezett politikai kontesztáció stratégiája 
vezette, olyan irányzatok is rácáfolhattak, amelyek progresszív, 
de egyben kodifikált és állítólag általánosan elfogadható értékek 
megalapozására törekedtek. Hasonló jellegzetességeket viselnek 
Gilbert Shelton Freak testvéreinek (Freak brothers) a karakterei 
is: tipikus képvisel ő i az amerikai nyugati part környezetébe szitu-
ált anarchikus mentalitásnak a kábítószer legintenzívebb haszná-
latának idején, ezért olyan neurotikus és kiszámíthatatlan visel-
kedést mutatnak, ami távol van bármilyen globális társadalmi 
ideálok képviseletétő l vagy védelmétő l; nyilvánvaló, hogy ezek-
nek az alakoknak a megformálásában a motiváció célja minden 
olyannak az egyenes beszennyezése, ami támpontjául szolgálhat 
az amerikai „középosztály" tagjainak az erkölcsi elveinek. 

Mindezek a körülmények ahhoz a következtetéshez vezetnek, 
hogy az amerikai underground sztrip jelensége a képregény mé-
diumának standard természetétől és funkciójától radikálisan elté-
rő  szimptómák egész sorát foglalja magába. Igaz, az under-
ground sztrip nem elsőként rombolta le a történet bemutatásának 
klasszikus narratív struktúráját, s nem is els őként vitte bele a 
tagadás hangját a közölt tartalmakba, habár csak benne voltak 
felhasználva ezek a momentumok egy implicit társadalomkritika 
eszközeiként, a társadalomban szilárd és biztos támponttal bíró 

médiumok explicit kritikájának az útján. Ugyanis, történeti darab-
jainak legnagyobb részében a képregény a tömeg ideológiai ho-
mogenizálásának a médiuma volt, emiatt több tudatosan irányí-
tott védelmező  és affirmatív szándékú tartalmat szuggerált, mint 
más médiumok, s ezért ebben az értelemben teljesen pontos P. 
Fresnault-Deruella megállapítása, aki azt állítja, hogy a képre-
gény története teljes fényben világítja meg a tömegmédiumok 
depolitizációja stratégiájának következményeit a mai polgári tár-
sadalom összetételében. Az underground képregény a médium 
politizálásának az első  erőfeszítését képezi, habár meg kell mon-
dani, hogy politizálódásának karekterérő l és fokáról nagyon elté-
rő  vélemények léteznek. Úgy tűnik, igaza van Marjorie Alessand-
rininek azt állítván, hogy „az unerground képregény üzenete sok 
mindenben meghaladja aszatira közvetlenségét és határoltságát, 
és tulajdonképpen a fogyasztói társadalom intézményeinek és 
életmódjának direkt témájává válik", habár ő  valójában nincs tu-
datában a tényeknek, hogy ez a képregény-zsáner egészében vé-
ve nem képezi a politikai harc semmilyen tudatos formáját, ami 
azt vonja maga után, hogy — ugyanazon kritikus szavaival élve —
„homályos és rosszul definiált ideológiája miatt a baloldaliak 
gyakran reakciósnak vélik". Leghelyesebb lenne talán azt meg-
állapítani, hogy az underground képregény egy anarchikus men-
talitás kifejezése, amely őszintén, de nem eléggé artikuláltan érzi 
a következményeit az összes krízisnek és ellentmondásnak saját 
társadalmi kontextusán belül, de amely e kontextus iránti ellensze-
gülésében egyedül csak a domináns rendszer néhány járulékos 
vonásának individuálisan ironikus is szatirikus feltárása útján 
angazsálja magát. Egy ilyen, lényegében ambivalens orientáció 
az underground képregénynek „lebegő  pozíciót" kölcsönöz: kü-
lönben  an  a veszély fenyegetné, hogy elkerülhetetlenül másfajta 
propagandaeszközzé alakul, ezáltal pedig egyúttal a klasszikus 
sztrip kifejezetten misztifikáló „mannicheista" sémájához hason-
ló tulajdonságokat venne át. Az undrground képregények rajzolói 
számára a menekvés egyetlen lehetősége egy ilyenfajta sémába 
kerüléstő l az önkritika és önirónia intervenciója: sztorijaik témái 
gyakran foglalkoznak olyan helyzetekkel és történetekkel, ame-
lyekben maga a szerző  kerül szembe saját abszurd helyzetének 
körülményeivel a világban, melyet képtelen elfogadni, de amely-
ben mégis az elkerülhetetlen és feltétlen hozzátartozás érzésével 
munkálkodik. Az underground képregény szubverzív effektusát 
ezért nem is kell keresni magának a fabulának a szintjén: ez az 
eredmény a képregénymédium organizációjának a megváltozott 
struktúrájában rejlik, vagyis a kommunikációs kódok formájának 
és funkciójának prestrukturálásában az effajta képregények nyel-
vezetén belül, minthogy éppen az ilyen prestrukturálásból követ-
kezik az az ideológiai összetevő , amely az Underground képre-
gény jelentését lényegében megkülönbözteti a klasszikus kép-
regénytő l. És végezetül -legmesszebb ható hozzijiruii.sakint —
e képregényműfaj megjelenése világosan mutatja, hogy a kortárs 
neokapitalista társadalom mind nagyobb méreteket ölt ő , a „tö-
megfogyasztó" követelmények mértéke szerint történő  homoge-
nizációs folyamata ellenére mégis lehetséges kiépíteni az olyan 
üzenetek alternatív produkciójának és terjesztésének kanálisait, 
melyek képesek lesznek beszélgetőtársat találni a közvélemény 
egyenműsítésének globális intervencióival szemben még mindig 
ellenálló aktív társadalmi rétegekben. Az underground képregény 
jelentése tehát egyike a ritka differenciált elemeknek a tömeg-
médiumok használati módjainak különban szigorúan ellen őrzött 
hálózatában, s éppen ebben a „más" és „másmilyen" megala-
pozásának a lehetőségében rejlik jelenlétének és a mai szocio-
kulturális eseményekben történ ő  hatásának lényeges ideológiai 
dimenziója. 

sziveri rózsa forditása 

„ ... a szalagtörténetek az újságolvasók 
70%-ának a lap egyetlen figyelemre mél-
tó oldalát jelentették ..." (egy Gallup-

teszt megállapítása) 
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1. 
Gellért Endrének A képregény története címmel a Tömegkommu-
nikációs Kutatóközpont által kiadott dolgozata kapcsán merült 
fel bennem a kérdés: tárgyalható-e egyáltalán a képregény tör-
ténete? 
Lukács írja a történelmi regényről: „ ... akinek kedve telik benne, 
már az ókori történetek és regék középkori feldolgozásait is a 
történelmi regény előfutárainak minősítheti, és ezen az úton to-
vább haladva, akár Kináig és Indiáig is eljuthat. Csak éppen 
ezen az úton semmit sem fog találni, ami lényegileg megvilá-
gítaná a történelmi regény jelenségét. (...) A mi feladatunk 
azonban az, hogy konkrétan meghatározzuk a törtéпelmí érzék 
különleges jellegét (...), mert csak így fogjuk tisztán látni, mi-
lyen társadalmi és ideológiai talajból sarjad a történelmi regény." 
Gellért Günter Metken nyomán próbálja vázolni a képregény tör-
ténetét, néha talán túlságosan is rá támaszkodva. Leírja, hogy 
Günter Metken két évtizeden át járt a comics nyomában, és 
eljutott a legrégebbi korokig: a sumérok, a régi egyiptomiak, a gö-
rögök világába, hogy azután nyomon kövesse a szalagtörténetek 
új típusú és mindig újabb h őseit a közelmúltba és a mába is. 
Valóban, aki szemügyre veszi az Ur városából származó sumér 
képes tekercseket, a háborúról és a békér ő l szóló rajzokat, ame-
lyeket egy-egy helyen szöveg is kísér, vagy megnézi a vadászat 
eseményeit mozgás közben, szinte filmszer űen megjelenítő  asz-
szír reliefeket, az hajlik rá, hogy a szalagtörténetek els ő  meg-
jelenését jóval korábbi id őpontra tegye, mint azt általában gon-
dolják. Megkérdezhetjük azonban, hogy az egyiptomi, sumér stb. 
és a nyugati képregények ugyanabból a társadalmi alapból fa-
kadnak-e, vagy különböző  társadalmak is létrehozhatnak ugyan-
olyan vagy nagyon hasonló szellemi termékeket. Ha igen, akkor 
ez azt bizonyítaná, hogy az emberi társadalom szellemi fejl ődé-
se a látszat-különbözđségek ellenére is egy irányba ta rt . 

Mindenesetre hangsúlyoznunk kell, hogy az egyiptomi stb. rajz-
szériák szalagtörténetek és nem mai értelemben vett képregé-
nyek. Egy eseményt mondanak el. Céljuk kizárólag a közlés. 
Ezekben a szalagtörténetekben mindennem ű  „költészet", az al-
kotó szándékot tekintve véletlenszer ű , ami persze nem jelenti 
azt, hogy ezekben a képsorokban nem láthatunk „költészetet". 
Éppen ellenkező leg, mi már többnyire csak „költészetként" tud-
juk interpretálni őket és gyönyörködni bennük. Nem az alkotói 
szándék a lényeg, az akár el is sikkadhat. Alap a viszonyításhoz, 
amit nem szabad szilárdnak tekinteni, mert egyrészt ismereteink 
még hiányosak (és gyakorlatilag azok is maradnak), másrészt, 
ebbő l kifolyólag is, olyan információkhoz is hozzájutunk, amelyek 
nem felelnek meg a valóságnak, hamisak, mivel azonban ezt 
nem tudjuk róluk, igaznak fogadjuk el őket. (Ez bizonyos idő  el-
teltével abba az abszurd helyzetbe hozhat bennünket, hogy nem 
tudunk különbséget tenni hamis és valódi között. Vagy már most 
sem tudunk?!) 

A szóban forgó szalagtörténetek, a mi kultúránkkal szemben 
— hiszen még mindig írásos kultúrában élünk — magukban hor-
doznak bizonyos félre nem érthet ő  — vagyis mindenki számára 
így vagy úgy értető  — információkat, vizuális közléseket. Noha ez 
a képírás a mindennapi gyakorlatban talán nem tud oly pontos 
és árnyalt lenni, mint a bet ű írás, és jóval terjedelmesebb is, mint 
mondjuk az ugyanazt az információt tartalmazó írott szöveg, 
mégis vitathatatlanul tartósabb az utóbbinál. 

Nyilvánvaló, az írás csak szükségszer ű  kényszer az élő  beszéd 
— elmondás — és a vizuális effektus — látás, láttatás — pótlására. 
Talán egyszer a képregény képes lesz olyan kommunikációs 
rendszert létrehozni, amely mindenki számára érthet ő  lesz, a be-
fogadó számára ismert nyelvekt ő l (angol, spanyol stb.) függet-
lenül, áthidalva ezzel az emberi kommunikációban a nyelvi sza-
kadékokat. (Vagy mire idáig jutnánk, már mindenki egy nyelven 
beszélne?!) 

A képregénynek ez a lehetősége természetesen csak fikció, de 
némileg megalapozott is, hiszen ennek a feladatnak nagyobb 
időegységben való megvalósítására más vizuális eszközök (tele-
vízió, film) nem lennének képesek (bár részfeladatokat jobban 
meg tudnának oldani a képregénynél), ugyanis a film és a tele-
vízió — a képregényhez, képíráshoz képest — igen gyorsan romló 
médiumok. A filmszalagok meglehet ősen rövid idő  alatt tönkre-
mennek, ezenkívül elég bonyolult eszközökre van szükségünk a 
közléshez (vetítés). A televízió mint kommunikációs eszköz még 
kevésbé tartós: csak addig létezik, ameddig adás van. A kép-
magnó-felvételekre egyrészt nem tudunk vigyázni — nincs olyan 
érzékszervünk, amely a mágnességet érzékelné — másrészt, ha 
nincs képmagnónk, nem tudjuk leolvasni. (A filmet esetleg vetítő  
nélkül, filmkockánként is megnézhetjük.) 
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Visszakanyarodva az el őbbi kérdéshez: az egyiptomi stb. és a 
nyugat-európai képregények közti különbségekhez, megállapít-
hatjuk, hogy nem a költészet — nem költészet az alapvet ő  különb-
ség a kettő  között. Hiszen a nyugat-európai képregények nagy 
részének igen sekélyes a poétikája, s őt a néhány ezer éwel 
ezelőttiek e tekintetben jóval tisztábban állhatnának elénk. Már-
mint erkölcsileg. 

Lényegbevágó különbség a kétfajta képregény között az, hogy a 
nyugati többnyire szórakoztatni és csak szórakoztatni akar, kielé-
gítve a kereslet-kínálat elvén alapuló piacot anélkül, hogy önbírá-
lóan viszonyulna saját termékeihez. Kizárólagos értékmér ővé 
teszi azt az elvet, hogy az a jó, amit megvesznek. Ezen a ponton 
bukik meg a szindikátusok képregény-özöne, és a Nyugat kul-
túrája is válságba kerül, saját lábában botlik el, mivel a haszon 
reményében kielégített „tömegszükségletek" tovább követelik a 
megszokott terméket (képregényt). Az alkotási folyamat sablo-
nok alkalmazásában merül ki, ami nem alkalmas min őségi to-
vábbfejlődésre — esetleg csak m űszaki téren: jobb papír, technika 
stb. Ily módon a megalkotott m ű  már az alkotás folyamatában de-
kadenssé válik, és mivel tömegfogyasztási cikk, azzal fenyeget, 
hogy saját dekadenciáját észrevétlenül átplántálja az olvasókra 
is, egy egész kultúrát fertőzve meg. 

Az egyetlen mentsvárat az újonnan felbukkanó, még önnálló 
képregény-rajzolók képezik, akiknek, hogy betörhessenek a piac-
ra, valami újszerűt kell felkínálniuk (erre általában mindig akad 
több-kevesebb olvasó-vevő). Az új alkotó azonban csak akkor 
tartja fönn üzletét, ha vev ő inek száma elenyésző . Ellenkező  eset-
ben a szindikátusok különféle gazdasági man őverekkel beful-
lasztják a vállalkozást, vagy egyszer űen fölvásárolják az üzletet, 
gárdájával együtt. Így az a paradox helyzet áll el ő , hogy az új 
alkotó átesik a ló másik oldalára, akarva-akaratlan arra az oldalra 
kerül, amellyel eddig szembehelyezkedett. (Ezután már csak két 
megoldás közül választhat: vagy meghonosul önmagával, vagy 
felhagy az alkotó tevékenységgel.) 

Ebben a metszetben azonban benne van a nyugati társadalmak 
cselvetése is. Nevezetesen az, hogy — tudatosan-e vagy gyakor-
lati okokból, vagy még inkább mind a két tényez ő  közrejátszásá-
val — a sablonok, miel őtt elérnék a kritikus szintet — amely az 
alkotás teljes dekadenciájával fenyegetne — új sablonokkal cseré-
lődnék fel. Az új alkotó azonban a beavatás pillanatában meg-
szűnik új lenni, és mint ilyen nem lesz képes újat adni, csak a 
sablonok leszek újak a régiekhez viszonyítva. Ezáltal kialakul 
egy kritikus helyzet, amely busás anyagi hasznot hoz, eladható 
képregényeket termel. Itt jegyzem meg, hogy a képregény ide-
ológiai alapját többé-kevésbé azok a társadalmi viszonyok hatá-
rozzák meg, amelyek között létrejön. Ez azonban egyértelm ű , 
ugyanis a sablonok átvétele összemossa a különféle eszméket, 
nézeteket. Így rendkívül nehéz eldönteni az egyes képregények 
(itt az egy nagyon sok) ideológiai alapját. Szinte megállapíthatat-
lan már a megállapítás pillanatában is, hogy az alkotó azt fejez-
te-e ki, ami szándékában állt, vagy csak egy sablonos fordulat-
tal élt. 

A nyugati képregény lényegi tulajdonságairól elmondottakat most 
ki kell egészítenem azzal, hogy ez a képregény nemcsak szóra-
koztatni akar, hanem reklámozni is. 

A szórakoztatni akarás önmagában még nem b űn, de kérés, 
hogy hogyan teszi ezt. Az igényesebb m ű  nemcsak szórakoztat, 
hanem egy kis erkölcsi tanulságot is próbál nyújtani. Ez pedig a 
képregény-rajzolók zöménél abban merül ki, hogy nagy vereke-
déseket eszelve ki, abszurdnál abszurdabb helyzeteket teremte-
nek ezeknek a verekedéseknek kivitelezésére —úgymond: életre 
nevelik a gyereket! Ezt részint annak tulajdonítom, hogy a kép-
regényben mind vizuálisan, mind a szövegben, f ő leg csak az van 
benne, ami az író-rajzoló fejéb ő l kipattan. A véletlenek előfordu-
lása például a filmhez viszonyítva sokkal kevesebb. Minden négy-
zetmilliméternyi felületet meg kell tervezni. A filmnél, ha nagyon 
akarjuk, olykor elég csak megterveznünk a cselekményt, és me-
het a felvétel. Díszletnek, háttérnek bármi megfelel, de a képre-
génynél (rajzfilmnél) nem így van. Ha nem tervezünk hátteret, 
az azt jelenti, hogy a rajzon nem lesz! Üresen hagyunk egy 
Olyan területet, ahol — ha ügyesek vagyunk —árnyalni tudjuk az 
előtérben megrajzoltakat. (A háttér üresen hagyása is lehet ilyen 
árnyalás, ha már megszoktuk, a képregényeknek hátterük van.) 

Visszatérve a reklámra, akár a jók, akár a rosszak reklámozására 
— sovinizmus! — a szerz ők olyan területet kapcsolnak be a kép-
regény szerkezetébe, amely teljesen idegen t ő le. A reklám egy-
fajta antianyag, amelyet ha megsejtünk, rögtön tönkreteszi azt is, 
amit a műnek addig sikerült felépítenie. S őt az újraépítésnél már 
elđre lázas gyanakvással kutatjuk, nem próbál-e újra csapdát állí-
tani. 
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A reklám idegen minden m űvészettő l, ha nem az alkotás lényegi 
része, ekkor azonban jelentése megváltozik. Ha jelen van, akkor 

sem akar semmi mást, csak reklámozni, valamire (valakire) fel-
hívni a figyelmet, hogy ezáltal háttérbe szorítsa a m űalkotást. 
A műalkotás ilyen meghasonulása nagyrészt azon múlik, hogy a 
szerző  hajlandó-e üzletet vagy kompromisszumot kötni. Nem hi-
szem, hogy ez sokat használna az alkotásnak, de a megbízónak 
sem, ha nem valamilyen materiális terméket próbál meg így el-
adni. Politikai termékeknek a képregény reklámlehet ősége útján 
való terjesztése elég kétes eredményekkel jár (hogy a képregény) 
értékeirő l ne is beszéljünk, gondolva itt akár a mai kínai képre-
gényekben nyugati markos legények mintájára ábrázolt forradal-
márokra, akár a hazai Mirko i Slavko-sztripekre), kivéve ha még 
meg nem valósult viszonyokat hirdet — ezeket ugyanis nem tud-
juk ellenőrizni, csak elméletileg. (Mirko és Slavko kalandjaira 
viszont már kritikusan tudunk nézni, gyakorlati tapasztalatok 
alapján is, és ekkor már minden hiba és banalitás, amit észre-
veszünk, nagyobb kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz.) 

A mai éretelemben vett (nyugati) képregény megjelenését a fo-
gyasztói társadalom létrejöttének id őpontjára helyezem (Ford fel-
lépése). Vagyis magában a fogyasztói társadalomban látom a 
képregény társadalmi és gazdasági gyökereit. Az el őször tömi 
gesen fölkínált áru dömpingje nagy keresletet eredményez, 
amely az előbbiek során meghatározza a piacot. A gyártók egye-
düli gondja az lesz, hogy kitalálják, illetve megtervezzék azt, ami-
re feltehető leg óriási kereslet mutatkozik. 

Ekkor kezdődik a történelem folyamán az az id őszak, amely le-
hetővé teszi a képregény színrelépését. Biztosítja számára a rep-
rodukálás lehetőségét (nyomdatechnika), a tömeges olvasótábort 
(egyrészt magának a társadalomnak a jellegéb ő l eredően, más-
részt a képregény sajátságai révén — gyors olvashatóság, attrak-
tivitás pl. a regényhez viszonyítva stb.). 

2. 
„A telefonbeszélgetések, melyeknek csak a felét hallani, s me-
lyek a képzeletre bízzák a láthatatlan partner szavait, mindig /á-
tékosan vonzottak, mert nyitva hagyták a feltett kérdés meg-
oldását" —írja Aragon. Hasonló visszacsatolás — megértés — fi-
gyelhető  meg a képregény egyes képei között. Ezek külön-külön 
abszurdak és érthetetlenek (Lichtenstein pl. értelemmel ruházza 
fel őket, csak adott kép- és szövegkörnyezetben válnak jelentés-
hordozókká. E jelentés kialakításának, pontosabban létrejöttének 
folyamata igen bonyolult. A képregény és a rajzfilm között is je-
lentkezik az a viszony, amely a képz őművészetben a festfény 
és a fotó között létesült. Nevezetesen: a festmény els ődleges 
hatása a fotóra (a fotó utánozza a festményt), majd a fotó vissza-
hatása a festményre (a festmény utánozza a fotót). Kialakítva így 
a képen is, a fotón is a festmény-fotó-festmény viszonyból szár-
mazó nyelvet (az eredeti nyelvek mellett, ha azok egyáltalán 
még felfedezhetők). 

Ha a szöveges képregény szövegét hangos beszéddel helyette-
sítjük, képeit pedig rajzolt mozgóképekkel váltjuk fel, rajzfilmet 
kapunk. Milyen a viszony a rajzfilm és a néző , valamint a kép-
regény és az olvasó között? Melyik kapcsolat a szorosabb? A 
képregényolvasónak rekonstruálni kell a két kép között lejátszó-
dott eseményeket, a rajzfilmen viszont készen kapja azokat. Így 
olvasó és a képregény közötti kapcsolat szorosabb lenne, mint 
a rajzfilm és a néző  közötti, vagy pedig arról van szó, hogy a film 
kommunikációs rendszerét már jobban megtanultuk? Már értjük 
a rajzfilm szinopszisát is, és ezt kihasználjuk, pedig a képregényt 
előbb ismertük! 

Létrejött a képregény — rajzfilm (film) — képregény reláció, amely-
ben a képregény fejl ődése konkrétan kimutatható: megtanultuk a 
folyamat távolabbi pontjait is lánccá, egésszé összekapcsolni. 
A magát a képet magyarázó szöveg fölszabadul, fölöslegessé 
válik eddigi funkciójában, abban a funkcióban, hogy magyarázza, 
mi történik a képen. A szövegnek ez a felszabadulása, vagyis a 
továbbiakban a szövegnek a képregényben való alkalmazása 
lehetővé teszi, hogy a szöveg felduzzasztása nélkül áttérjünk 
a magyarázásról a kifejezésre. A képregény el őnye az irodalom-
hoz viszonyítva az, hogy vizuális: látjuk a képet. Huizinga az iro-
dalom vizuális megjelenítő  képességét a közepes képzőművé-
szeti alkotáséval egyenlíti ki. Szerinte az irodalomban is a próza 
vizuális megjelenítő  hatása nagyobb, mint a költészeté. 

Vizualitás és szövegszer űség a képregény két f ő  ismérve, ezzel 
azonban még nem határoztuk meg magát a képregényt. Ezt 
ugyanis csak a két tulajdonság egymás közötti viszonya döntheti 
el, noha elképzelhető  szöveg nélkül is képregény, amelynek két 
változatát különböztethetjük meg: 
1. a vicc-szerű  képregény rövidebb terjedelm ű , néhány kép, rövid 
képsor csupán, amelynek feszültsége az utolsó kockában kulmi- 



nál, általában szembefordulva az addig történtekkel (váratlan for-
dulat, poén, csattanó); 
2. a konkrét vizuális költeményként fellépő  képregények konkrét 
művészi szándéka annyira nyilvánvaló, hogy már nem is tör őd-
nek a közvetlen kommunikációs funkcióval, hanem a poétikai 
funkciót helyezik el őtérbe, így próbálva meg kommunikálni m űal-
kotás — rajta keresztül a m űvész — és szemlélő  —olvasó — között 
(pl. slavko Matkovi ć  és Fenyvesi Tóth Árpád képregényei). Ha 
ilyen képregényekben el ő  is fordul néhány szó, mondat, akkor 
azoknak poétikai szerepük van. 

Így elkülönítve egymástól a szöveges és szöveg nélküli képre-
gényt, a szöveges — a mindennapi értelemben vett —képregény 
meghatározását a vizuális és szöveges funkciók arányának a fel-
állításában látom. Ez az arány pedig a szöveges képregénynél 
a funkció szempontjából 50-50 %-os kell hogy legyen, mert ha 
ez az arány megbomlik valamelyiknek a javára, az szükségsze-
rűen a másik rovására történik, és a képregény átalakul vagy 
szövegtelen képsorrá (szöveg nélküli képregény), vagy kép nél-
küli szöveggé. 

Ez a fele-fele arány tudja csak biztosítani a szöveg és a kép 
funkciója közti legnagyobb feszültséget, amelyben már és még 
képes összekapcsolódni a kett ő . (Akár értékmérő , fejlődésmutató 
is. Ma már inkább csak m űfajmeghatározó szempontból tárgyal-
ható, illetve az alkotó szándékát szem el őtt tartva — itt az alko-
tásból kiolvasható szándékra gondolok — min őségmeghatározó 
szerepe is lehet; persze nem kizárólag ezt az egy szempontot 
kell figyelembe venni.) 

A kép és a szöveg funkcióbeli aránya nincs kapcsolatban a kép 
nagysága és a szöveg mennyisége közti aránnyal. A kép nagy-
sága és a szöveg mennyisége közötti aránnyal nem tartom meg-
határozhatónak a képregényt, a kett ő  aránya ugyanis nem lénye-
ge, hanem csak megnyilvánulási formája, a szerzők, rajzolók 
kommunikációs és esztétikai területe. 

A kép és a szöveg funkciójának aránya szerkezeti tulajdonság. 
Egyfajta sarkítást ad, behatárolja a m űfajt, szilárd vázat kölcsö-
nöz neki, ami nem azt jelenti, hogy a képregény korlátai mellett 
szól — bár kétségtelenül erre is vonatkoztatható, ha úgy értel-
mezzük,hogy ami sajátosság, az megkötöttség is egyben —, ha-
nem körülbelül annyit jelent, mintha a könyvr ő l azt írnám, hogy 
az író tollal ír, vagy a képrő l azt mondanám, hogy a festő  ecset-
tel fest. Külső  megnyilvánulási forma, amelyrő l általánosságban 
čsak formai kérdésekrő l beszélhetünk, a tartalmi kérdések meg-
határozása, megvitatása viszont már konkrét képregény-megne-
vezést igényelne. 

A sablonok fojtogatását a képregényben „ ... a sablonok játékos 
tudatosítása képes ellensúlyozni (mint Asterix és Talpraesett 
Tom esetében), vagy pedig a kiváló rajz, olyasféleképpen, ahogy 
a zene tudja ellensúlyozni az opera librettójának banalitását" 
— írja Várady Tibor. Itt azonban még valamire ki kell térni. A kép-
regény azt az esztétikumot, amelyet a rajzok felületességével 
— felületes megrajzolásával — elveszít, a rajzok folyamatosságá-
val (képsorral) próbálja pótolni, ezzel értékmegítélés szempontjá-
ból új kontextusba helyezve önmagát. 

Magának a képsornak a lehetőségei páratlanok, ennek illusztrá-
lására írom le — már amennyire leírható — a következ ő  rajz-
filmpéldát (hogy rajzfilm, ne zavarjon senkit sem, mert akár kép-
regény is lehetne): Pink Panther üldöz ője elđl menekülve be-
rohan egy szobába, becsapja maga után az ajtót, majd ledönti 
a földre, így pincelejáró lesz bel őle, amelyen üldözője legurul. 
Mielőtt azonban a lépcs ők aljára kerülne, Pink Panther a pince-
lejárót felemeli a falra, így emeletfeljáró lesz bel ő le, és az üldöző  
tovább gurul lefelé. 

3. 
A történeti szálat követve érdemes néhány pillantást vetni az 
Asterix-képregényekre is. Cselekményük történelmileg meghatá-
rozott. Időbelileg többé-kevésbé pontosan meghatározható: 
Caesar kora. Ám a történelmi személyek sajátságos megvilágítás-
ban kerülnek színre, azok a szerepl ők, akik a valóságban is 16-
teztek, mellékes figurákként tűnnek fel, azok az alakok pedig, 
akiket képregényszerz ő  és -rajzoló hoz létre, el őtérbe kerülnek. 
Hasonlóan pl. Walter scott regényh őseihez, akik akár letezhettek 
volna, ám történelmi szerepük jelentéktelen, az olvasó csak azt 
tudja róluk, amit a szerző  elárul. Ezáltal a szerz ő  egy adott törté-
nelmi szituációt (keretet) a saját ízlésének és céljainak megfele-
lően tölthet ki, megszabadulva így a történelmi szituációt megha-
tározó konvenciók nagy részét ő l. 

Asterix és Obelix kitalációk, Goscinny és Underso fantáziájának 
szüleményei, akiket a szerz ők igyekeznek minél jobban „hús-vér 
figurákká" formálni —tudatosan közelítve ily módon az olvasó felé—
élővé, plasztikussá tenni őket. 

Kétségtelen, hogy bizonyos fokú plaszticitás van Asterix és Obe-
lix személyiségének megformálásában, bár ebben a képregény 
természeténél fogva elmarad az irodalomtól (Huizinga). Ugyanis 
az irodalom megelevenítő  effektusai, árnyalásai jóval erősebbek 
a képregényéinél. Az irodalom sajátossága a szöveg, míg a 
képregénynél ez nem els ődleges tényező , csak néhány sor fordul 
elő  képmagyarázatként vagy szóbuborékként. 

Asterix és Obelix nem síkszer ű  alakok (még ha a síkban is jelen-
nek meg). Bár tulajdonságaik nem kizárólag pozitívak (hiszen pl. 
Obelix sértődékeny és falánk), mégis a képregények szerkezeti 
felépítése egyértelm űen szimpatikus hősökké formálja őt. sđt, 
úgy látszik, a képregényrajongóknak is felt űnt ez az áttétel, még-
ha ezt másként is regisztrálják. Az Asterix-füzetekben Asterix 
tulajdonságai nyilvánvalóan pozitívabbak Obelix tulajdonságainál, 
egy statisztikai felmérésb ől mégis az derült ki, hogy a franciák 
kedvence a két hős közül Obelix. Megvallom, nekem is. (Husza-
dik századi tömegpszichológia?!) 

„Korunk emberének visszatérő  panasza 
a jajszó: »Velem nem történik semmi«. 
Nos, a képregény csőstül szolgál ütkö-
zetekkel, katasztrófákkal, sorsdönt ő  koc-
kázatokkal vagy akár csak eleven histó-
riákkal; arra törekszik, hogy a minden-
napiság tömény ellentétét, a Kalandot 
adja, minden legyen, csak ne hétközna-
pi. Ami naponta megesik velünk, nem 
„érdekes ", következésképpen csak az 
érdekes, amiben magunknak nincs, vagy 
csak elvétve van részünk." (Hernádi 
Miklós) 
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„Vannak specialisták, akik például egy-
egy vadnyugati történet hátterét rajzol-
ják, mindig ugyanazt, soha mást... és 
ugyanez a sorsa a gagmennek, a szö-
vegírónak ..." (Günter Metken) 

„Figyelembe véve azt a hihetetlen, a tv-
vel vetélkedő  nápszerűséget, amit a 
kommersz képregény az angolszász or-
szágokban vagy Franciaországban él-
vez, az underground comics a Mozga-
lom egyik legnagyobb leleménye: példa 
arra, hogyan lehet a hatásmechanizmust 
teljes egészében megő rizve, a grafikai 
médiumot néhány ügyes fogással az al-
ternatív társadalom szolgálatába állíta-
ni, és így továbbfejleszteni." (Bike 
László) 

„Miben van a szimpatikus kis Asterix nagysága? Szerz ője kitűnő  
összhangot teremt a rajz és a szöveg között, olyan szintézis ez, 
amely érdeklődést ébreszt és nevettet. Nevettet, de úgy, hogy 
a hivalkodásnak, a tolakodásnak még csak nyoma sincs. Humo 
гát egyáltalán nem erőszakolja rá az olvasóra, humora olyan, 
hogy az ember nem tud ellenállni a nevetésnek. Szellemes, 
ötletes, sziporkázó ez a Goscinny-féle humor, s ennek a tulaj-
donságának köszönheti, hogy eddig mintegy húsz nyelvre fordí-
tották le, még a már holt, latin nyelvre is." (Svetozar Tomid) 

És nemcsak a két h őst változtatja szimpatikussá a szerkezet, 
nemcsak a maréknyi gyengébb oldalt (gallokat) —általában min-
dig a gyengébbeknek szurkolunk —, hanem az ellenség, a római-
ak is megsz űnnek a klasszikus értelemben vett ellenség lenni, bár 
ő rájuk is jellemzőek „az ellenség fő  ismérvei (:) ügyefogyottsáq, 
ostobaság, aljasság" (Hernádi Miklós). Mégis többnyire úgy né-
zünk rájuk, hogy konfliktus jöhessen létre, no meg azért is, hogy 
ez a konfliktus megoldódjon. Goscinny: rendszert teremtünk a 
semmibő l Asterixre. 

A gall törzs tagjai között nincsen a Walter Scott-i értelemben vett 
fent és lent közti különbség — a törzs tagjai osztálynélküli társa-
dalomban élnek —, vagy ha van is, lényegtelen (törzsf őnök, va-
rázsló fenn, Tamburix lenn). Caesar motiváló a rómaiaknál (a 
valóságban Galliában nagy sikereket ér el), de az Asterix-füze-
tekben csak ritkán jelenik meg — ahogy az egy Walter Scott-i 
képregényben illik. Az igazi középszer ű  hős Obelix, és noha 
Asterix-szel meg a többi gallal együtt szenvedélyes, szenvedé-
lyességüket sem veszik komolyan, hanem paródiaként élik át. A 
rómaiak szenvedélyessége a gallok elleni harcban (a képregény-
ben) fanatizmussá n ő , amely a megjelenítésb ő l kifolyólag adódó 
tartós abszurd állapot (a katona is valójában nyúlszív ű ). 

A mindkét oldalról és egymás által determinált komikum találko-
zása adja a képregény alapkonfliktusát, amely a két fél között 
lejátszódó csatajelenetekben kulminál. A harc paródiái — ellenhá-
borúk. 

Hozzánk, úgy látszik, jól megválogatva érkeznek el az Asterix-fü-
zetek, mivel a Gallért Endre által leírt francia nacionalizmus legki-
válóbb hagyományai hiányoznak bel ő lük, legalábbis azt hiszem, 
bár nem tudom egyértelm űen állítani, ugyanis Gellért Endre dol-
gozatában errő l a legkirívóbb nacionalizmusról csak általános-
ságban ír, nem közli, mit ért rajta. 

S helyzetünkön a képregénnyel kapcsolatban nálunk is csak ke-
veset változtat az, hogy tisztában vagyunk a benne rejl ő  kihasz-
nálatlan lehet őségekkel. 

4. 

(befejezés helyett) 

A képregénnyel kapcsolatban felmerül ő  számos kérdésre (káros 
— ném káros) dr. Frederick Wertham a következ őképpen vála-
szol: „ ... majd valamennyi comics súlyosan befolyásolja az ifjú-
ság fejlődését és közvetlen bizonyítható kapcsolatban áll a fiatal- 
kori bűnözés növekedésével..." 

„ A bírálatok hatására a nagy comics kiadók megalakították — úgy-
mond —önkéntes cenzori hivatalukat, a Comics Code Authority-t" 
(Gellért Endre); ,, . amely bizonyos mérsékletre kényszerí-
tette a szerzőket és kiadókat, de ugyanakkor—ha ez egyáltalán 
lehetséges volt —még inkább leegyszerűsítette — jobb kifejezés: 
sterilizálta — a szalagtörténeteket, amelyek egyébként már régen 
nem voltak azok, amik a kezdet kezdetén — az amerikai társada-
lom, az amerikai előítéletek domináltak; elmaradt a tőkés hatal-
masságok vagy a gengsztermódszerekkel dolgozó trösztök és 
szakszervezetek bírálata ... Néger vagy sárgabőrű  figurákkal 
már csak a rosszak képviselői között találkozunk a comics törté-
netekben ..... (Metken) „A szöveg finomított rajzok adta összké-
pen szolgálta a történet kibontakozását, de mindinkább a morá-
lis tanulságot foglalta össze azok számára, akikhez szólni kívánt 
a szerző, vagy megbízója szájaíze szerint..." (Metken) 
„A szindikátusok — a képregényben —megkövetelik, hogy tartal-
mi, politikai, írásbeli kívánságaikat teljes mértékben elfogadják. 
Mindenfajta erőszak — szabad; tabu viszont az obszcenitás, is-
ten, a vallás és a kifejezetten napi politika." (Gellért Endre) 
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A pop-artról, így Roy Lichtenstein híres „idézđjelbe tett" képre-
gényeirő l is, ma már aligha beszélhetünk úgy, mint kortárs m űvé-
szeti jelenségrđ l. A pop, mely megjelenésekor annyi vitát, lelke-
sedést és elmarasztalást megért , ma már szolidan bevonult a 
művészettörténetbe, külön fejezetet kapott. Ennek ellenére azt 
hiszem , nem jelent anakronizmust , ha manapság vele foglalko-
zunk, mert rendkívül jelentős nyitásokat eredményezett, kommu-
nikációs nyitásokat, melyek még јб  ideig nem kerülnek le az él б  
művészeti gyakorlat napirendjérđ l . Egy ilyen kommunikációs nyi-
tás példáját próbáljuk az alábbiakban megközelíteni a pop egyik 
legreprezentatívabb képvisel ője, Roy Lichtenstein képregény-
festményein keresztül. 

A pop-art előtti, úgynevezett kezdeti avantgarde azzal, hogy a 
látvány fölé helyezte a látvány közvetítésének módját , kitemmielt 
egy, a középkor , reneszánsz , akadémizmus stb. m űvészeti kom-
munikációjával szinte merőben új kommunikációtípust , kritikai 
metodológiát . A gyökeres változás a képi/plasztikai világ kom-
munikációja irányának változásával demonstrálható . Míg a mo-
dernizmus előtti művészet kommun!káciбja elsősorban olyan dol-
gokra irányult, ami nem maga a kép, nem maga a m űvészet — te-
hát a széles értelemben vett valóság —, addig a modernizmus 
kommunikációja önmaga felé, saját plasztikai min őségei , struk-
títrája, kommunikációs kódexe felé fordult . Ez az a fordulat, amit 
Clement Greenberg a m űvészet külső  kritikájának belsб  kritikává 
változásának nevez, amiben Kant kriticizmusának transzfe гáció-
ját látja — és pont e fordulat intenzifikációjában látja a modernség 
archéját , princípiumát . 1  Ez a belső  kritikai kommunikáció a kez-
deti avantgardban sajátos módon , analitikus tendenciák formájá-
ban valósult meg. Egy -egy avantga іde izmus mindig mint antité-
zis jelent meg, meta-szinten mindig a tézissel, az öröklött stílus-
formával (natúrával ) kommunikált. Természetesen a narratív 
szint elég sokáig megmaradt a meta -szint mellett, de elfogadottá 
vált az a nézet , hogy az igazi festészeti állásfoglalás (kritika) nem 
literális természet ű  morális és allegórikus szinten , hanem az 
öröklött stílusformával való rejtett kommunikáció szintjén valósul 
meg (analizálás , destnјkció). A művészetben tehát érlel ődni kez-
dett egy olyan szituáció, melyben már nem (csak ) a művész 
valóságban szerzett élményei jelenthetnek impulzusgazdag er ő-
teret a mű  számára , hanem ez az impulzusgazdag er đtér kezdett 
beszorulni az öröklött natúrába . A művészetzsenialitásának kiin-
dulópontja az lett , ha felfedezi az antagonizmust a világ és az 
stílusforma között. 

A pop-art megjelenésekor ilyen szempontból rendkívül fontos 
fordulat állt be. A pop-m űvész nem egy öröklött stílusformát 
választott saját opponenséül , hanem mintegy e helyett a tömeg-
kultúra vizuális megnyilvánulásait . Meta-szinten — ami alatt nyelvi 
analízist értek — a kezdeti avantga ~de tézis-ellentézis láncolatá-
ban a művészeti kommunikáció önreflexíwé vált : saját nyelvi 
elemeire, a m űvészet nyelvére általában , egyik előző  domináns 
izmus kommunikációs kódexére irányult . A pop-arttal nyílik meg 
szemmel láthatóan ez a meta-szint kifelé — Roy Lichtenstein ese-
tében a képregény nyelve , nagyon szilárd tömegkommunikációs 
kódexe felé. 

Ezzel még bonyolultabbá vált az amúgy is bonyolult m űvészeti 
jelentésstruktúra . A képregény — de ugyanez vonatkozik a tö-
megkultúra és a giccs nagy hányadára is — mindig szoros, de 
egyoldalú kapcsolatot tart fenn a m űvészettel : kiválogatja magá-
nak a művészet olcsó effektusait és azzal „hizlalja " fogyasztóit. 
Amikor tehát Lichtenstein a képregényt teszi saját impulzusgaz-
dag erбterévé , azt „utánozza" , akkor (meta)kommunikációs kon-
taktusba kerül egy médiummal , amely a művészet előző  stílusfor-
máinak effektusaiból él. Itt már némileg eltolódik a fent említett 
antagonizmus helye, illetve módosul : a művész nem (csak) á 
világ és az ő  művészetét megelőző  domináns stílusforma közötti 
antagonizmust kutatja, hanem egy tömegkommunikációs médium 
domináns stílusformája — amely stílusforma egész üzenetkomp-
lexumot tartalmaz (McLuhan ) — és a világ közötti antagonizmust. 
Ehhez még egy fontos dolgot kell hozzátenni : mindezt egy para-
digmatizáló szituációban , a művészet kontextusában teszi. 

A lichtensteini kommunikáció ennek alapjám egy nagyon széle-
sen értelmezett montázs-kommunikáció. A montázs-kommuni-
káció alatt elméletileg azt értem , hogy egymás mellé kerül két 
vagy több jelenség, melyeknek külön-külön van ugyan többé 
vagy kevésbé körülírható jelentésük, de mihelyt egymás kontex-
tusává válnak , jelentésstruktúrájuk összefonódik — nem össze-
adódik (!) — és valami egészen új, váratlan jelentés születik. Lich-
tensteinnél ez a két „jelenség" egy médium — a képregény — és 
egy kontextus — a művészet — kontextusa. Mindkett đ  „jelentését" 
nehéz meghatározni, de tény, hogy ez megszokás, beidegzбdés, 
konvenció kérdése. Nézzük, hogyan lehetne ezt demonstrálni a 
képregényre vonatkozóan . Ha valamelyik médiumra érvényes 

1. Greenberg, Clement: Modernist Painting. Megjelent: Art Yearbook, New York, 1960 308 
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McLuhan formulája — a közeg az üzenet — akkor a képregényre 
ez fokozott mértékben vonatkozik. Kérdés azonban, hogy ilyen 
(absztrakt) értelemben mi a médium üzenete. 

Az egyes tömegkommunikációs médiumok „üzenetének" meg-
határozásához legjobb a nyelvb ől kiindulni. A nyelvészet meg-
győzően bizonyítja, hogy a nyelv több mint a gondolatközlés 
eszköze. Wholf szerint a nyelv fontos szerepet játszik a gondolat 
megformálásában. Az ember úgy érzékeli a világot, ahogy azt 
nyelve már eleve beprogramozta számára. S őt Wittqenstein nem 
tartotta lehetségesnek, hogy a nyelv keretei közül kilépve eljuthas-
sunk a világhoz, Schlick pedig jogosulatlannak tartotta azt a kér-
dést, hogy létezik-e a tárgy függetlenül a nyelvt ő l. Ezek a meg-
jegyzések közismertek, de a médiumokra vonatkozóan új kérdést 
vetnek fel, mivel a médiumoknak nincs közös nyelvük, hanem 
külön-külön domináns kommunikációs kódexük van. Van film-
nyelv, képregénynyely, fotónyelv stb., 2  melyek különféle módon 
képesek a gondolat megformálására, vagyis külön-külön egyes 
gondolatok megformálására képesek, más gondolatok megfor-
málására képtelenek. Egy médium üzenetén tehát a gondolat-
megformálási képesség implikációit értem, azon domináns kap-
csolatok minőségét, melyeket a médium nyelvi gazdagságával 
vagy szegénységével (nyelvi sajátosságaival) történelmi dimenzi-
óban az emberek között létesített. Ezt a kapcsolatmin őséget a 
médium nyelvezetének domináns, a befogadóban beidegz ődött 
kódrendszere szabályozza. A médium üzenete tehát a médium 
nyelvezetének domináns kódrendszerét đ l függ, mely kódrend-
szer megengedő  értelemben „programozza" látásmódunkat. A 
képregény-médium üzenetének legfontosabb aspektusa ennek 
alapján az a befogadási dinamizmus, amelyet a múltban ez a 
médium domináns kódrendszerével kialakított. 

De talán ugyanez vonatkozik elvont szinten a m űvészet üzeneté-
re is; a m űvészet üzenete az a kódrendszer, amely az adott 
történelmi időszakban domináns, beidegz ődött. Ahhoz, hogy a 
művészet Lichtenstein módjára magába foglalhasson egy médi-
umot, elđbb meg kell hogy szilárduljon kódrendszere. Egy médi-
umnak azonban sohasem lehet erősen difiniált, egyértelm ű  „üze-
nete", mert ez az üzenet az olvasott/látott képregényekb ő l vo-
nódik el, s mivel ez így van, nem egy állandó képregény-képzet-
tel, hanem az emberek tömegének képregény-képzeteivel állunk 
szemben. Ez a tény az ilyen lingvisztikai természet ű  alkotások 
esetében egy szükségszerű  többolvasatúságot eredményez. 

A m űvészetnek ugyanilyen módon megvan a beidegz ődött befo-
gadási dinamizmusa, ez is a látott alkotások felismert jelentés-
struktúrájából absztrahálódik és valami nehezen leírható pszi-
chológiai úton bizonyos szituációkban — egy múzeumban vagy 
kiállítási teremben, mint a m űvészet szokásos kontextusában —
nem abba a szituációba való dolgok hatására is aktivizálódik. 
Ezt a beidegzett befogadási dinamizmust Duchamp óta nagyon 
sok művész kihasználta, s bizonyos szempontból ezzel a jelen-
séggel állunk szemben Lichtenstein esetében is. Gesztusának 
kjindulópontja, hogy a képregényt nem arra használja amire való, 
kiragadja megszokott környezetéb ől — ezzel megfosztja eredeti 
fun'kcióјбtól, kódjától — és egy beidegz ődött potenciális jelentés-
struktúrába kényszeríti, ahol már nem úgy funkcionál, mint kép-
regény, hanem úgy, mint egy m űalkotás (festmény). A képregény 
festészeti jelleg ű  kódrendszert kapott. A ready-made hasonló 
funkcióváltozáson esik át, azzal a különbséggel, hogy a képre-
génynek, vagy mondjuk úgy, kép гegényképzetünknek művészi 
kontextus nélkül is köze van a m űvészethez — mint azt fentebb 
említettük, a m űvészet effektusaiból táplálkozik. 

Azonban épp a pop-art gyakorlata bizonyítja, hogy e látszólag 
egyirányú kizsákmányolás ellenére rendelkezik a képregény 
olyan vizuális-plasztikai min őségekkel, amelyek olyan formában 
táptalajában, a m űvészetben nincsenek meg. E plasztikai min ősé-
gek kimutatásához azonban a m űvésznek szabálytalanul kell 
használnia a médiumot: Lichtenstein azzal, hogy egy-két képkoc-
kát vagy jelenetet nagyít ki a képregényb ő l — megcsonkítja narratív 
struktúráját — egy másik nyelv elemévé teszi a kiragadott konfigu-
rációt. Egyik interjújában ezt a következ őképpen fogalmazta 
meg: „A rajzos kalandregények h ősei fasiszta alakok; ám én a 
festményekben nem veszem komolyan őket. Talán van is annak 
jelentősége — politikai jelentősége —, hogy nem kell őket komo-
lyan venni. Pusztán formai meggondolásokból használan fel 
őket, márpedig ezeket a hősöket nem abból acélból találták 
ki..."3  

A képregény-kocka lefestett formában már nem úgy funkcionál, 
mint a képregény, hanem úgy, mint a festmény, illetve ez már 

2 A vizuális kommunikáció nyelvi természete a kett đs artikuláció hiánya miatt máig 
vitatott, de ettő l irt eltekintünk. 

з  Mi a pop a rt? Interjú nyolc fest đvel (I. rész) Megjelent: Képzđművészeti Almanach 2., 
Corvina, 1970. 86. oldal 

összetett montázs-jelentésstruktúra. M űködésbe lép a kódterme-
lő  festménybefogadási konvenciórendszer. Én e m űködésbe lépő  
konvenciórendszerrel magyarázom Richard Hamilton és Mauricio 
Kalvezi szinte azonos észrevételét, mely szerint a kinagyított 
Lichtenstein-képregények új térbeliséggel gazdagodnak. Azt hi-
szem, lényegtelen, hogy objektíve megvan-e ez az új térbeliség 
Lichtenstein képein, mert pont ez teszi üzenetét nyitottá, esz-
tétikaivá, hogy meg is van, meg nincs is meg, struktúrája többér-
telműséget rejt, de Hamilton és Kalvezi interpretációja bizonyítja, 
hogy ha az interpretátor nem túl merev és vállalja a pop jelentés-
játékát, egy mediális permutáción keresztül eljut egy izgalmas 
metakommunikatív olvasathoz, egy kerül ő  útra. A mű , számára a 
művészetrő l — annak elemeirő l, nyelvérő l, médiumáról — „üzen", 
de mivel a művészet ember és valóság viszonya, a médium és a 
nyelv pedig e viszony koordinálója, szekundárisan kénytelen val-
lani az emberrő l és a valóságról — amirő l a régi művészet inkább 
primárisan vallott. 

A mediális permutáció —régi médium régi tartalommal, régi mé-
dium új tartalommal, új médium régi tartalommal, új médium új 
tartalommal, vagy hasonló, de jóval hosszabb sorozat a médium 
a médiumban variációival — olyasvalamit eredményzez, ami az 
arisztotelészi poétika szabályai szerint a tragikus bonyodalommal 
történt: a mediális permutáció is — a tragédia bonyodalmához ha-
sonlóan—valami olyasmit hoz létre, ami túlmegy várakozásain-
kon, ami meglep bennünket, tehát pará ten dóian (ellentétes a 
mindennapi viselkedéssel), ellentétes a permutáció el őtti jelen-
tésstruktúrával. 

A permutációs sornak egy példája a lichtensteini megoldás: kép-
regény-médium a festmény-médiumban. A képregényi tartalom a 
kivágással semlegesül, és marad a képregény-forma festmény 
formában, vagy ha úgy tetszik, ahelyett. A képregény festmény-
olvasata megtisztítja a médiumot programozott, ideológiai jelle-
gétő l, redundáns varrációjától, vizuális sztereotípiáit pedig mint-
egy mikroszkópon keresztül láttatja—részben kiürült struktúra, 
faktúraként, nyersen. 

Lichtenstein kreációja illetve re-kreációja (át-alakítása) minimális, 
a pop alkotók közül mégis ő  szentelt legnagyobb figyelmet e 
kérdésnek. Re-kreációja mégis mindössze a képregény-kaka 
kiválasztásából és felnagyításából áll. Ha Duchampot figyelmen 
kívül hagyjuk, az ötvenes évek végéig a pop-gesztus a legele-
mentárisabb, épp ezért ebben az id őben jelent meg az elméletj 
szövegekben egy, a kezdeti avantgarde nagy kreációi közepette 
már-már elfelejtett régi m űszó, a mimézis, utánzás. A vád lesújtó 
volt: a pop-m űvész nem alakítja át modelljét, hanem másolja azt. 
Lichtenstein reakciója tanulságos: „Az átformálás furcsa szó eb-
ben a vonatkozásban: arra utal, mintha a művészet átformálná 
az ábrázolandó tárgyai. Ez nem álL: a művészet csupán formál. 
A művész nem a modelljén dolgozik, hanem a festményen. (...) 
Az én műveim abban is különböznek a rajzos történetektől, hogy 
minden egyes folt tulajdonképpen más és más helyen van ben-
nük, jóllehet egyesek szemében ez a különbség igen csekélynek 
tűnik. A különbség sok esetben nem nagy, ám döntő. "4  Mire a 
kezdeti avantgarde eljutott a teljes absztrakcióig, beidegz ődött az 
a tény, hogy a képi világ lehet teljes kreáció, a valóságtól függet-
len organizmus. Erre a beidegz ődésre mint történelmi kontextusra 
szüksége volt Lichtensteinnek és pop-társainak, hogy a kreálás 
hogyanja megváltozhasson. Lichtenstein kérdése nem az, hogy 
hogyan tudok függetlenedni a vizuális köznyelvtő l, hogyan tudok 
a valóságtól független képi valóságot kreálni, hanem hogyan 
tudom kreációmat arra a minimumra csökkenteni, ahol már döntő  
jelentésváltozást tudok elérni. A lichtensteini minimális kreáció 
tükröt tart egy konvencionális médium elé, így a kiragadott képre-
gényrészlet már „nem nyugszik semmin sem, hanem — szinte 
heraldikai módon — mint valami cimer, ki van teregetve a vász-
non" (Richard Hamilton). A képregény emberi kapcsolatok min đ -
ségét „üzeni" —azt hiszem, nagyon jól tudjuk, milyen emberi 
kapcsolatokét. Nos, ebbő l az üzenetbđl csinált a művész ironikus 
címert. 

1979. augusztus 

'Idézett interjú, 85. oldal 

„A képregény elsősorban szórakozást, 
nem pedig információt szálit... ezek az 
elemek enyhítik a létezés monotóniá-
ját ... tartalmi változatosságot kínálnak 
és azt az érzést, hogy az ember mégis 
egy tágabb, érdekesebb társadalomnak 
a részese." (Leo Bogart) 
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A képregény, különösen az avanturisztikus képregény narratív 
struktúrája túlnyomórészt egy állandó motívumon alapul, amit 
Pierre Fresnault-Deruelle a főhős epopeiájának nevez. A kalan-
dos képregénynek ez a tulajdonsága a következ ő  okokkal ma-
gyarázható: egyrészt, ez a képregényfajta a cselekménynek leg-
inkább nagyon redukált folyamatát prezentálja, amelyet rendsze-
rint akció-jelleg ű  események töltenek ki, de az ilyen jelleg ű  me-
sében a bonyodalom szükségszerűen a főszereplő  „végzete" 
köré koncentrálódik; másrészt ideológiai szinten a képregény 
mint tömegmédium állandó és domináns szocio-etikai nézeteket 
utánoz, ezért viselkedésmintául aktív, önkezdeményezб  típust, 
„pozitív" egyént választ. 

Ezek a tényezők eredményezik egy literális műnem (elbeszélés, 
regény) és egy félliterális m űnem (képregény) fđszereplője közöt-
ti alapdistinkciót. Míg az elbeszélés vagy regény hőse nagyon ré-
tegezett jellemű  lehet; a képregény hőse bizonyos értelemben 
„modell", aki, hogy kielégítse a zsáner konvencióit, kötelez ően 
előre kodifikált tulajdonságú típus kell hogy legyen. Az újabb 
képregények bizonyos fokig eltérnek az említett sablontól: a h ős 
nem kötelezően „modell", hanem mind fokozottabban kap „sze-
mélyi" karaktert. Viselkedése nem kifejezetten „pozitív" jelleg ű , 
hanem lehet ambivalens, sőt néha még negatív is, annak elle-
nére, hogy mindez még nem kérd őjelezi meg a hős mitikus jel-
legét. Megpróbáljuk itt bemutatni egy ilyen eset jellemző it. Mo-
desty Blaise figuráján keresztül, amely valahol a „modell" és a 

személy" között helyezkedik el. Meg őrzi ugyan a konvencioná-
lis kalandos képregény h ősének számos vonását, de némileg in-
dividualizálódik. 

A Modesty Blaise cím ű  képregényt a londoni Evering Standard 
című  napilap kezdte közölni 1962-ben. A szöveget Peter O'Don-
nel írta, a rajzokat pedig Jim Holdaway készítette (aki ugyanen-
nek a lapnak 1959-tő l a Romeo Brown című  képregényt rajzolta). 
Haldawayt halála után Romero váltotta fel. Modesty Blaise már 
1966-ban több európai országban lett népszer ű . Joseph Losey 
filmet készített, amelyben Modesty Blaise-t Monica Vitti, Willie 
Garvint pedig Terence stamp alakította. A cselekményt tekintve 
ez a képregény azt a rend őr-kém irodalmi vonalat folytatja, ame-
lyet 1952-ben (amikor megjelent a Casino Royale) Ian Fleming 
alakított ki a 007-es ügynök és James Bond cím ű  regényeivel, 
melyek szintén film- és képregénytémaként érték el transzpozí-
ciójukat. A kalandirodalomnak egy új válfajáról van szó, amelyben 
a főhőének kisebb alvilági b űnözđcsoportok elleni harcát — pél-
dául a 30-as évek detektívsztripjei (mint Chester Gould Dick 
Tracy-je vagy Alex Reymond X-9-es titkos ügynöke) — tehet ősebb 
kémszervezetek elleni harca váltja fel. E kémszervezetek mögött 
rejtett nemzetközi politikai finanszírozó szervek állnak. Az a kö-
rülmény, hogy a harc általában iparilag magasan fejlett civilizá-
ciókban folyik, azt eredményezi, hogy az ilyen zsáner ű  képregé-
nyek az állandó manicheikus jó -róssz harca mellett néhány eddig 
ismeretlen sajátossággal gazdagodnak: ezek a „technológiai fan-
tasztikum" elemei, melyek narrációjukkal eltérnek á klaszikus 
realisztikus cselekményfolyamattól, elválasztják a cselekményt 
az érzékileg igazolható területt ől és a potenciálisan lehetséges 
felé vezetik. Modesty Blaise valójában egy „fantasztikus-rend őri" 
és „fantasztikus-ügynöki" képregény. Benne az események fo-
lyamatai túlhaladják a lehetséges határait, a cselekményszövés 
a főhős elmaradhatatlan gy őzelmének konvenciójára támaszko-
dik —még a kilátástalannak látszó szituációkban is. Ez egyébként 
az avanturisztikus képregénynek egy olyan tulajdonsága, ami 
megjelenése óta tapasztalható. A történet ilyen fantasztikus arti-
kulációja ellenére a Modesty Blaise-sorozat f őhősének jelleme és 
viselkedése tartalmaz egy sereg reális tulajdonságot. Epp ez a 
tény ad okot arra, hogy errđl a figuráról nemcsak mint „modell-
rő l", hanem mint „személyr ő l" beszélhetünk. 

Melyek az általános személyi adatai a modell/személynek? Az 
első  epizódban megtudjuk, hogy Modesty Blaise 26 éves és hogy 
egy arab emir lánya —ezért nevezi partnere Willie Ga rvin gyak-
ran „hercegnőnek". Közvetlen múltja homályos: egy gangszter-
szervezethez tartozott, de férje halála után — aki szintén tagja 
volt ennek a szervezetnek — elhatározza, hogy átállaz igazság 
oldalára és ettő l kezdve a brit hírszerz đ  szolgálattal m űködik 
közre a kémszervezetek és törvényellenes narkotikumkeres-
kedők elleni harcban. Állandóan Williem Ga rvin, békés szállodai 
alkalmazott társaságában jelenik meg, aki közös akcióikban ügyes 
karate-harcossá és igazi késdobáló mesterré változik. Mivel jól 
ismeri az alvilági terepet — ahol egykor maga is az ellenség ol-
dalán harcolt — Modesty Blaise gyakran heves és durva közel-
harcba kerül az alvilág embereivel. 

Mint ahogy az az ilyen tematikájú képregényekben általában len-
ni szokott, az első  ütések mindig a főhőst érik, de Modesty Blaise 
és Willie Garv in végül mindig az ellenség eszközeihez hasonló 
eszközökkel számol le a durváskodókkal, határozott és kegyet-
len módon. Hogy végül mindig g убzhessen, Modesty Bleise-nek 
nemcsak határozottnak, ravasznak és intelligensnek kell lennie, 
hanem különleges fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie: a 310 
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legnagyobb erőfeszítésre is képes, mégis fürge és mozdulatai 
hajlékonyak — egyes szituációkban még erotikus színezetet is 
kap. Másrészrő l, személyisége és etikai tulajdonságai hangsúlyo-
zottan önállóvá teszik döntéseit és viselkedését: annak ellenére, 
hogy a Scotland Yardnak dolgozik, Modesty Blaise nem szolgája 
ennek a szervezetnek. Mint „szabad vadász" tevékenykedik, 
senkinek nem rendeli magát alá, saját kreativitására támaszko-
dik és mindig csak a végrehajtott akció után énesíti a központot 
eredményeirő l. Ugyanezek a jegyek jellemzik Willie-hez való vi-
szonyát is: azonkívül, hogy a közös harcban partnerok, látszik, 
hogy nagyon közeli intim barátok, ez azonban nem korlátozza 
őket, hogy időnként egész szabadon kerüljenek kapcsolatba az 
ellentétes nemmel. Mindezek a jellemz ők azt húzzák alá, hogy 
Modesty Blaise figurája a „modell" és a „személy" között he-
lyezhetđ  el. Egyrészt, hősnđnk rendelkezik azon állandó erények 
egész sorával amelyek az avanturisztikus képregény h ősére jel-
lemzđek (megfélemlíthetetlenség, találékonyság minden helyzet-
ben, a végsđ  gубzelem predesztinálása stb.), de másrészr ől, cse-
lekedetei számos esetben nem idealizáltak, hanem egy olyan 
személy cselekedeteinek t űnnek, akinek van fogalma a dolgok és 
események realitásáról, aki mérlegeli minden lehetséges szituá-
ció jó és rossz oldalát. 

Modesty Blaise személyisége tehát meghatározott innovációt je-
lent a kalandos tematikájú képregények h ősnőihez viszonyítva. 
A 30-as évek klasszikus avanturisztikus képregényeiben a n ő  
szabályszerűen a férfinak mint főhősnek hű  követője. Az ilyen 
visszonyra példa Mandrake és Narda, Fantomas és Diane Pal-
mer, Flash Gordon és Dale Arden kapcsolata. Ezekben a pél-
dákban a kötelez ő  férfi szupremáció mítosza uralkodik, annak 
ellenére, hogy ezen képregény h ősnő i több más erényük mellett 
aktív, bátor és intelligens személyek. 

szociális elvek alapján cselekszik, önkezdeményez ő  — mindez 
„haladó illegalistává" min ősíti, ahogy a Flash Gordon és Brick 
Bradford-féle hősöket Pierre Fresnault-Deruelle jellemzi. Úgy t ű -
nik, hogy Modesty Blaise — természetesen a rend őr- és akció-
képregénytematika szükségszer ű  modifikációi mellett —épp a 
„haladó illegalista" típusának egy változata, melynek sajátos-
ságai közé tartozik még az is, hogy a típus n ő i főhős szerepé-
ben jelenik meg. A „haladó illegális" h ősnek ez a transzpozí-
ciója a rendőr- és akciótematika modelljében legtöbbször a férfi 
hősnél jelent meg (például Dick Tracy, X-9-es titkos ügynök, 
Back Ryan, Johny Hazard, Rip Kirby, James Bond, Bruno Brasil 
stb.), Modesty Blaise esetében pedig egy nőben valósult meg. 
Épp ez a vállalkozás jelenti e képregény egyetlen innovációját 
a meglevő  konvenciókon belül, azt az innovációt, amely még 
mindig nem jelenti az adott tematika körének túlhaladását és 
ezért nem jelent tudatos belépést aképregény-médiumnyelvi és 
ideológiai mezejére. 

forditotta sebők zo/tán 

A férfi szupremáciб  mítoszát következetesen felszínen tartja 
ugyanennek a periódusnak rend ő r-képregénye is — ugyanaz a te-
matika, amelybe Modesty Blaise is tartozik. Ezt bizonyítja Alex 
Raymond X-9-es titkos ügynöke, vagy egy kés őbbi példa, Rip Kir-
by (1946) ugyanattól a szerz őtől. A Modesty Blaise cím ű  képre-
gényben a nő i hős először jelentkezik mint akciós cselekmény 
főszereplője. Szerepét még jobban kidomborítja az a körülmény, 
hogy vele együtt szerepel egy nagyon agilis személy, Willie Gar-
vin, aki a hősnőhöz viszonyítva mégis kísérőhős. szimptomati-
kus, hogy a hatvanas években a n ői hősök még néhány pél-
dája feltűnik mint képregény-főszereplő : épp 1962-ben — amikor 
Modesty Blaise napvilágot Iát — megjelenik Cland Forest tolla 
alatt Barbarella Jean, 1965-ben Guido Crepax megjelenteti Va 
lentináját, 1966-ban Guy Peellaert Jodellát rajzolja, 1967-ben Ni-
kolas Devil Saga de Xam kidolgozásán fáradozik, Bob Lubbert 
megjeleníti Robin Mobne-t — hogy csak a legismertebb esetek 
közül említsünk néhány példát a n ő i személyiség profiljának az 
elmúlt két évtizedban történt átalakulásából. Igaz, ezen szemé 
lyek jellege nagyon különböző  és többségük számos elemmel 
még mindig a férfi-domináció komplexumához köt đdik. Úgy tűnik, 
épp Modesty Blaise áll legközelebb e dominációtól való emanci-
pálódáshoz. Ez a hősnő  a kriminalisták világában tevékenykedik, 
ami a dolgok természetes rendje szerint „férfi feladat", s őt Mo-
desty Blaise ebben a világban még kiválóbban viselkedik, mint 
az ellentétes nem képvisel ő i. 

Épp ezek a momentumok teszik szükségessé Modesty Blaise 
személyi vonásainak ideológiai olvasatát. Tény, hogy Modesty 
Blaise aktív, önálló és intelligens h ősnő  — mindezek olyan tulaj-
donságok, amelyek a n ők esetében valóban ritka jegyek. Ez a 
tény azonban nem vezethet bennünket ahhoz a következtetés-
hez, hogy itt a tematika és a nyelv tudatos politizálásának egy 
esetével állunk szemben — abban az értelemben, hogy szétrom-
bolódik a médium uralkodó struktúrája és kódexe. Modesty Blai-
se valójában egy kifejezetten kommerciális képregény, amelynek 
narrációjára jellemző  az események folyamatának széthúzása, 
az egésztő l elkülönülő  sztorik és epizódok halmaza, végsőkig 
redukált bevezetés-séma, vontatott elicselekmény, majd a cse-
lekmény kulminációja. E varráció-típus szolgálatában áll az 
egyes képek összeállításának, montázsolásának sajátos módja: 
mindezek az elvek a tematika deskriptív törvényszer űségeinek 
vannak alárendelve és sohasem tapasztalható intervenció a 
„szubjektív nézőpont" irányába vagy más hasonló vállalkozás, 
amelyekkel például Guido Crepax élt a Valentinában. Ugyanígy, 
a Modesty Blaise varrációját a szigorú manicheikus felosztás 
jellemzi, a kifejezetten jó és a kifejezetten rossz konfrontációja. 
Az ilyen felosztás kerüli a nüanszokat , az alternatívákat — ez a mé-
dium rábeszél ő/meggyőző  funkciójának egyik legfontosabb ösz-
szetevije: az alapvetđ  cél az olvasóközönség legszélesebb гбte-
gére való etikai és ideológiai ráhatás. 

A reális és lehetséges történésnek a szintjérő l az etikai és ide- 
ológiai normák, a mai polgári társadalom beidegzett domináns 
szellemi konstitúcióinak szintjére való átállás tudatosan vezetett 
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	stratégiájáról van szó. E szellemi konstitúcióra jellemz ő  az aktív 
és agilis egyén modellje, paradigmája. Ez az egyén „pozitív" 
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Minden rajzomat két formális elem alkotja: a papír és a tollal 
húzott vonal. Valamilyen módon az egyik megváltoztatja a másik 
tulajdonságait. A tollvonás koncentrált, aktív, diszkrét és fekete. 
A papír diffúz, passzív, kontinuális és fehér. Szembeállításuk 
minden szinten indokolt. 

Tollvonásaimat két év alatt olyan szintre fejlesztettem, hogy vo-
nalhúzás közben kezem mozgása a minimumra redukálódott: 
ráteszem a toll hegyét a papírra és hirtelen magam felé húzom. 
A toll hegyének hirtelen felgyorsulása csökkenti a kifolyó tinta 
mennyiségét, sőt körülbelül egy centiméter után nem jut tinta a 
papírra. Arra törekszem, hogy vonalaim hasonlítsanak egymás-
hoz. Egy idő  után már szinte nem vagyok tudatában cseleke-
detemnek: olyan ez, mint a pislogás. Küls ő  cselekedetem tel-
jesen rutinszerűvé válik, ezzel lehetőség nyílik, hogy figyelmemet 
belsőmre irányítsam. 

Konstruálatlanul a papír az alap. A rajzolás megkezdésekor po-
tencionális mezőnek tekinthető , mely lépésrđ l lépésre fogyasztó 
dik, miközben felületét betöltik a vonalak. Végül mint aktivitásom 
projekciója áll előttem. Mivel minden vonalhúzásom azonos mó-
don és azonos irányba történik, a papír az, amelynek helyzete 
változik. Valójában állandóan mozog. 

A fejlődés magától zajlik le, saját múltjával töltődik ki. A vona-
lak folyamatos húzgálásával a részek az egyidej ű  viszonyok há-
lózatává transzformálódnak. A kés őbbi események újból definiál-
hatják a korábbi eseményeket — ezt leggyakrabban meg is te-
szik. Az események, melyek különböző  időpontban történtek, 
együtt láthatók — új jelentést nyernek. A történelem látszólag 
struktúrába sz űkül. 

Soha nem készítek tervet rajzaimhoz. Ehelyett áttanulmányozom 
a kényszerek azon rendszerét, melyek determinálni fogják rajzom 
kibontakozását, de sohasem küszöbölöm ki a szabad választást. 
(A végsőkig kényszerített, el őre megtervezett rajzot — ahol a vég-
eredmény el ő re meghatározott, nem érdemes realizálni.) Sziszte-
matikusan korlátozva a választási lehet őségeket, alkalom nyílik 
arra, hogy a szabadság különböz ő  fokozatait és típusait valósít 
sam meg. A vizualitás következményei gyakran váratlanok. 

Egységes lefolyású akció nem létezik. Minden pillanatban elkép-
zelhető  egy olyan rajz, amely különböző  módon terjeszkedik a 
jövő  felé. Szerintem minden folyamat elzár egy másik utat, amely 
azonban lehet olyan fontos, mint a többi. Óriási szelekciós folya-
mat kezdődik, amely általában a törvény megfogalmazásához 
vezet. 

Hatás tekintetében minden választási lehet őséget több szinten 
kell átvizsgálni. Egy adott lokáció hatása — mely könnyen átte-
kinthető  — és a rajz mint egész hatása — mely csak homályo-
san dereng —; ezek a kritikus végletek. 

A hosszú és rövid távú implikációk leggyakrabban következe-
tesek egymás irányába. Amikor ez történik, át kell magam ad-
nom az intuíciónak. Az improvizációk ott kezdenek uralkodni, 
ahol a szükségszerűség megsz űnik. 

A többféle választási lehet őség megléte paradox módon hat —
mint a vákuum egy fajtája — megsz űnik a személyes ítélet, de 
egyúttal mégis óriási jelent őséget nyer. A rajzot mint introspek-
tív kísérleti eszközt használom. Bels őm „klimatikus feltételeit" 
a rajzolás az akarat és hajlam modelljévé változtatja, mely vizu-
álisan szemlélhető . Attól függően, hogy tapasztalataim mennyire 
intenzívek, a rajz hasonlíthat meditációra vagy valami dics ő ítésé-
re, magasztalására (a kett ő  közötti határvonal esetenként tetszés-
szerű ). 

A feltételek, melyek között döntést hozunk, változnak (ténylege-
sen csak egyféle döntés létezik, mely állandóan ismétl ődik), a 
folyamat tudatalatti gyökerei ke њ lnek felszínre. Minden vonal 
pillanatnyi következménye egy folyamatos elégedettség-kény-
szer, emlékezés-befejezés kett ősségnek. A gondolkodás szá-
mos fokozata bekapcsolódik. Verbális nyelvvel csak azokat a fo-
kozatokat tudjuk kifejezni, amelyek legközelebb vannak a fel-
színhez. 

A rajz első  vonala, a rajzolás els ő  mozzanata mindig éles emlé-
kezet következménye: erupció a kontinuumban; az els ő  vonalat 
mindig a javítani akarás determinálja. Csak úgy tudom elveszí-
teni talpam alól a talajt, ha elhagyom magam. Az id ő  múlik. 
Folytonosan választunk. A tendenciák összhangba kerülnek. 
A részek egységes lokális karakterisztikumok alapján jönnek lét-
re. Egyesek közülük tovább fönnállnak és nagy felületekké tere-
bélyesednek, mások gyorsan felszívódnak. Tervek és csodák, 
a figyelem dekoncentrálódása, gondolatok és sémák — regisztrál-
ni tudja a tollvonás. De a rajz nem konfigurációs forma. Nem 
várom el, hogy bárki is kiolvassa rajzaimból gondolataimat. Az 
én elvárásaim kielégülnek magában a tevékenységben, a cselek-
vésben. 

A rajz az önmegvilágosodás eszköze. Alapja 'a tollal húzott vo-
nal és a papír megkülönböztetése. Ez a megkülönböztetés —
mely állandóan hangsúlyt kap — a dialektikus energiák forrása. 
Lehetővé teszi számomra, hogy olyan mesterséges szituációkat 
teremtsek, melyek felerősítik a tapasztalat valamelyik típusát és 
így az elmélkedés hálózata — mely általában tevékenységem 
mélyebb rétegeiben bújkál — a felszínen jelenik meg. 

fordította sebők zoltán 
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A modern művészet bonyolult folyamatai újra és újra felfokozzák 
az érdeklődést a rajz mint kifejezési eszköz iránt. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy benne a m űvészek újabbnál újabb lehetősége-
ket fedeznek fel a klasszikus médiumok és a konceptuális jelleg ű  
kutatások területén is. Mi is a rajz, változott-e valamit az id ők fo-
lyamán, s ha igen, miben állnak ezek a változások? A modern 
rajz természetellenes „kinövései" (kollázs, tónushatások, kolorisz-
tikus elemek) megnehezítik a válasz keresését, akárcsak az a 
tény, hogy e médium struktúrájának elméleti meghatározottsága 
eléggé foghíjas. Nézzük, el őször is, milyen nyomokat hagyott 
nyelvünkben az a diszciplína. Mindhárom nyelvi forma — rajzolni 
(mint tevékenység), rajzolđs (mint tett) és rajz (mint befejezett m ű ) 
— lényegében a vonás vagy a vonal fogalmán alapszik,[ ami 
arra enged következtetni, hogy a rajz olyan alkotói aktivitás ered-
ménye, amelyben a vonal általános, sőt egyetlen kifejezési esz-
köz. Egy ilyen sematikus definíciót csak bizonyos feltételek között 
fogadhatunk el — mint alapfeltevést —, hiszen túlságosan „techni-
cista", illető leg nem foglalja magában azokat a mélyebb rétege-
ket amelyeket a rajz tartalmaz. Akárhogy is határozzuk meg a 
vonalat — mint két forma közötti határt, mozgó pontot, vagy egy 
harmadik vagy negyedik módon — lényegileg nem tudjuk kiszéle-
síteni definíciónk hatóterületét, nem tudunk kitörni „technicista" 
keretei közül. Nyelvünk kapacitása korlátozna bennünket? Való-
színű leg. Próbáljunk meg más nyelvekben kiutat találni, például a 
franciában és a németben. Rögtön észrevesszük, hogy a rajz szó 
(le dessin; die Zeichtung) nem a vonás-vonal szavakból ered, 
hanem a jel fogalmából (le signe; die Zeichen), aminek gyökereit 
a latinban kereshetjük (signum). Szemmel látható, hogy nem 
üres szójátékról, sem etimológiai buktatóról van szó, hanem lé-
nyegi különbségrő l, ami elengedhetetlen a rajz értelmezéséhez. 

A továbbiakban elhanyagoljuk a rajz szó egyrészt nyelvünkben, 
másrészt a francia és német nyelvben betöltött jelentésének elem-
zését. Ez a kérdés külön szociolingvisztikai elemzést érdemel, 
ami feltárhatná a különféle kultúrák különböző  fejlettségi szintjét. 
Mi a szemantikai indikációnál maradunk, annál a megallapitas-
fal, фogу  a rajz elemi jel. Fenti definíciónkat ez sem változtatja 
meg, de valamelyest feler ősíti. Megtisztítja a „technicizmustól" 
és értelmi dimenziót ad neki, mivel a vonal mint kifejezési esz-
köz így egy struktúra elemévé min ősül és törvényszerűen valami-
hez viszonyítva egzisztál. Ez a valamihez viszonyítva tartalmazza 
az első  szemiológiai törvényt amely meghatározza a jel karakte-
rét a rajz vizuális nyelvében. A vonal szabályszer ű  viselkedése 
magában foglalja a vonal metamorfózisát, de minket els ősorban 
az érdekel, hogy milyen feltételek között válik a vonal valamit 
jelentő  jellé. Szükséges, hogy ezt példával illusztráljuk. Egyenes 
(vonal) a természetben nem létezik; a természetben érzékeljük 
a horizont egyenletességét, az asztal élét, a papír határait, 
amelyre ezt a szöveget nyomtatják, de mindez nem egyenes lé-
nyegi, strukturális értelemben, mivel az egyenes fogalma túlsá-
gosan absztrakt. Ezért az egyenest legpontosabban és legki-
merítőbben a matematika metanyelve definiálhatja, amely tiszta 
absztrakciókkal végzendő  műveletekre való. Ezen a metanyelven 
az egyenest elsőfokú függvénnyel határozhatjuk meg: 

y=ax+b 

ahol a az egyenes koefficiense, b az y tengely metszéspontja, 
ami azt jelenti, hogy az egyenes helyzete és iránya a és b é гté-
keitő l függ. Ha ezt az absztrakt fogalmat vizuálisan akarjuk meg-
jeleníteni, rendelkezésünkre áll függvényünk modellje illetve gra-
fikai megfelelője. Példának egy gyakran használt egyenletet ve-
szek: 

Ax 
y=-3 

5 
Ezt a nyelvi etimológiát magyarul uem tudjuk érzékeltetni, ezért szükséges meg-

legyezni, hogy a crtati szót a rajzolni szóval, a crtanje-t rajzolás, a crtež szót pedig 
a rajz szóra fordítottuk- A szerzel szerint ezek acrta (vonás-vonal) szóra vezethet ők 
vissza. 

y=0-ra 4x-3=0, 	x=15 (az egyenes metszéspontja az x 

5 	 4 
x=0-ra y=-3 (az egyenes metszéspontja az y tengelyen) 

Yl  

A keresett grafika tehát az AB egyenes. 

Természetesen a művészt nem matematika, de a vonal az vonal 
és kifejezhetjük akár a m űvészet nyelvén. Mi a közös és mi 
a különbség a két nyelv között az adott esetben? Az AB egye-
nes egy elsőfokú függvény modellje, de vajon ez egyben az a 
vonal is, amelyet szabadon húzhatunk a papíron, például így: 

Úgy gondolom, hogy igen, mivel ez is úgy viselkedik, mint egy 
struktúra modellje, azzal, hogy jelentését nem numerikus para-
méterek határozzák meg, mint ahogy azt az els őfokú függvény-
nél tapasztaltuk, hanem az els ő  szemiológiai törvény: viszonyítva 
a (papír négy oldalához). 

Mozdítsuk el ezt a vonalat, és meglátjuk, hogy a különféle lehe-
tőségek számtalan jelentésváltozáshoz vezetnek. Ez az els ődle-
ges szituáció, amelyben az info г náció mennyisége a legna-
gyobb, mivel az elvárás óriási, az elmozdítási lehet őségek száma 
pedig végtelen. Ezen az úton a rajz egy másik szemiológiai tör-
vényszerűségéhez jutunk: a vonalak számának növelésével a 
jelentés (információérték) csökken, egészen a telítettségig, ahol 
működésbe lép az entrópia. Közben nem szabad megfeledkez-
nünk egy alaplehetđségгбl, az üres lap lehetőségéről, amely ön-
magában rajz-érték ű , hiszen a lap négy éle meghatározott köl-
csönös viszonyban áll. A vázolt három lehet őségen felül minden 
próbálkozásunk meddő , mert kiszorulunk a vizuális nyelv terüle-
téről és a természetes nyelv birodalmába kerülünk, a gestalt-
kommunikáció vagy valamilyen más médium területére — ami 
a modern m űvészét egy részével meg is történt. 
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A rajz képzőművészeti jel, amelynek megvan a maga helye a 
különféle jelek családjában. Hogyha a régi, de még mindig jó 
Peirce-i tipológiához tartjuk magunkat, akkor a rajz a mestersé-
ges jelek csoportjába tartozik, abba a csoportba, amelyet nem 
a természet, hanem meghatározott emberi akció hoz létre. Hogy 
a rajz sajátosságait meghatározzuk, nélkülözhetetlennek t űnik 
a vizuális nyelv, a rajz és a festészet összehasonlítása. A vizuá-
lis nyelv képezi az alapot, ami az ember számára természetadta 
és határtalanul széles terület. Erre épüinek a különféle rendsze-
rek. Annak ellenére, hogy a vizuális nyelv a legrégebbi eszköz 
az embernek a világgal, a természettel és másik emberekkel 
folytatott kommunikációjában —régebbi a természetes beszédt ő l, 

hiszen az ember előbb látott, s csak utána artikulálta hangját —
mi még most sem ismerjük eléggé a nyelv szabályszerűségeit. 
Nehézséget okoz már puszta létezése is. A természetes nyelv-
ben határtalanul nagyszámú alapegység (szó) és viszonylag 
kevés szabály (grammatika) van, mely segitsegével értelmes be-
széd-egészet konstituálhatunk. A vizuális nyelvben fordított a 
helyzet: kevés az alapegység (a rajzban: vonal és papír; a fes-
tészetben: vonal, felület és tizenkét szín), de határtalan a szabá-
lyok száma, melyek egymás közötti viszonyukat szabályozzák. 
A gyakorlatban minden m űvész kidolgozza saját alapelveit és 
egész alkotótevékenysége nem más, mint lázas igyekezet ezen 
alapelvek érvényességének bizonyítására. Végül, a vizuális nyelv 
magában foglal egy sereg rokon, mégis nagyon különböz ő  rend-
szert, mint peldául a közlekedési jelek rendszere, divat, tánc, 
fotó, film stb. Ebbő l a nagy egészbő l a közös alapelemek alap-
ján kiválik a rajz mint primáris és a festészet mint szekundáris 
jelrendszer. A köztük fennálló különbség kézenfekv ő : a rajznak 
csak két eleme van — a vonal és felület — a festészetnek viszont 
a vonal, a felület és a színek minden variációja. Az alapelemek 
számának különbsége miatt — ami nem formális, hanem lényegi 
különbség — a rajz sz űkebb terület, de épp ezért közelebb áll 
a primáris struktúrákhoz, amelyekben a forma, az idea és a vi-
lág problémáinak képzőművészeti megoldá$áért folyik a harc. A 
rajz mindig tartalmaz valami kutatóit, kimondhatatlant, koncep- 
tuálisat.  

A rajz mint vizuális jel a jelöl ő  és a jelölt között háromféle relá-
ciót valósíthat meg. Annak ellenére, hogy ajelölt-jelöl ő  relációnak 
különféle értéke van, ebben még nem merül ki a rajz jelentése. 
Hogy pontosabban fejezzem ki magam, a vonalak halmazának 
jelentése a következ ő  viszonyokban vizsgálható: 

a valóságban található ugyanolyan vagy hasonl ć  tárgyhoz való 
viszony; 

önmagához való viszony, amit maga épített ki; 

meghatározott mentális folyamatokhoz való viszony, amelyek 
a kommunikációt elindították. 

Az általános szemiológia a jel struktúrájának kutatása közben 
az a relációnak szentelt legnagyobb figyelmet, annak ellenére, 
hogy, ami a rajzot és a festményt illeti, ennek szinte semmilyen 
jelentősége nincs. A rajz és az olyan rendszerek számára, 
melyeket vizuális m űvészeteknek nevezunk, jelentéktelen a jelöl ő  
és a jelölt közötti viszony, mivel a jelentés elsősorban attól függ, 

hogy hogyan építette fel a m űvész a jelölőt és hogyan alkotta 
meg a jel szubsztanciáját. Ez azt jelenti, hogy a b és a c dönt ő  
szemantikai relációk. Ebben rejlik a rajz és a festészet sajátos-
sága a többi nyelvhez és a kommunikáció többi rendszereihez 
viszonyítva. 

fordította: sebök zoltán 
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* a pecsét a m űvészi közlés eszköze 
* a pecsét a m űvészet társadalmasításának 

radikális gesztusa 
* a pecsét a m űvész konceptualisztikus si-

kolya (emlékezzünk tristan tzarára) 
* a pecsét: pecsét 
* a pecsét a m űvészi tudat, elgondolás le-

nyomata 
az új szenzibilitás artisztikus gesztusa 
a művészeti gyakorlat radikalizációja 
az új m űvészetek kínálkozó — és elfogad-
ható (megkerülhetetlen) lehet ősége 
új kommunikációs csatorna 

* a pecsét a szerzőség megszüntetésére 
irányuló alkotó jelleg ű  próbálkozás 
a pecsétm űvészetet az új áramlatok egyi-
kének hirdetők (s mint ilyent elfogadók) 
esztétikai-etikai álláspontjának tükrözése 

* a pecsétet nem láttamozzák 
* a pecsét nem kér a m űvészi értékekekt 

övező  dicsfénybő l — a pecsét egyszer űen 
az új m űvészek artisztikus mindennapi te- 
vékenysége 

* a pecséttel közvetített m űvészeti üzenet 
lehet: 
— tisztán nyelvi jelleg ű  
— képi és nyelvi elemekb ő l szerveződő  

egész 
— tisztán képi jelleg ű  

* a pecsét a m űvészetek új reneszánszát 
hirdető , a hatvanas évek neoavantgarde 
áramlataiból ered ő  tanítás gesztusa 

a pecsétben bennefoglaltatnak: — a vizuális 
költészet 

— a koncep-
tuális mű -
vészet 

—az ún. in-
dividuális 
alkotói 
esztétikák 

315 	 elemei 

továbbá alkalmazható együttesen: — a sze-
gény-m űvészettel (arte povera) 
— a test-m űvészettel (body a rt ) 
— a levél-m űvészettel (mail a rt ) 
— a posztkonceptualista alkotói " „nyilatko-
zatokkal" 
— a tárgyak bizonyos elrendezésénekésalak-
jának művészi alkotássávaló nyilvánításával 

* a pecsét kísérlet arra, hogy a klasszikus 
művészet technologizmusa és „mester-
sége" egy emberi gesztussá egyszer űsí-
tődjék, mintegy újjlenyomatként, ami tá-
gabb értelemben a Gutenberg galaxis ta-
nítása volt 

* a pecsét valaki keze munkája 
* a pecsétnek három fajtája van: 

— gyárilag előállított 
-házi készítés ű  (az alkotó terméke) 
— a m űvész összegyűjtötte talált pecsétek 
(olyan tárgyak és formák, amelyekr ő l le- 

nyomat készíthető , s ily módon az alkotó 
elgondolásának, üzenetének hordozóivá 
lényegülnek) 

* a pecsét alkalmazása kett ős: 
I. önálló, önmagáért (önnön lenyomatával) 
beszélő  lenyomat üres felületen vagy pe-
dig az elgondolásnak a felület (pl. a borí-
ték a mail a rt-ban, lenyomatok fotókon, 
szövegeken és egyéb dolgokon és formá-
kon, az emberi testt ő l a metróablakokig) 
más elemeivel kölcsönhatásba lép ő  jelen-
téshordozója 

II. egy lenyomat-sorozat egyik eleme, mely 
a pecsét tartalmával-üzenetével együttesen 
új, vizuális-verbális formákat létrehozó vi-
zuális alapegységként új jelentésegyütte-
sek/művészi üzenetek megalkotását segíti 
elő  (szombathy bálint munkáit sorolnám ide: 
a szélesebb összefüggéseket véve ezek 
apollinaire kalligrammáival rokonok, így én 
stelogramoknak nevezném őket. i 



kalapáti 
ferenc 
nescafé 

ének magamról 
ha asszony lennék 
és villon összes többi ágyasáról 

a vizet barnára festve 
keresztben öntöttük a hídra 
és kinn 
zsákba tört madarak sírja 
néha ásítanak is 
mint ha por van 
látszik kezünk a vászonban 
megörökítettek minket 
talán véletlenül 
talán megfontoltan 
lámpaoltás előtt és után 
mélyen horkol 
mind az öt nagyanyám 
ártatlanul 
ágyuk alatt bili 
benne sör van 
leesett bugyim meg az első  hó 
egy félig telt hordóban 
mióta kezemből kikaptak 
beláthatatlan utakon vagyok 
puritán és barokk 

egy zongorán lotyog 
kutyába a méz 
mint napernyő  csorog 
és ha kinyitom a hasad 
láthatom benne a bogarakat 
picik és törékenyek 
ez idő  tájt a magok 
forró vörös 
színtelen hideg vízben 
úsznak el 
keletrő l nyugatra és vissza 
szilvámból ma már 
nem lesz pálinka 
álljak akár falnak dő lve 
szobámban 
nem vagyok francia 
csak fogoly 
kesztyű  csizma 
forró homlokon 
árnyék nélkül 
leterítve 
puhafa padon 
lányok jöttek mentek 
európa 
a népvándorlás kora 
mint halak 
kapásból konzervált utóirata 
szemfestékkel írva le 
majd jövök 
a megváltás 
biciklin érkezem 
bár nem vagyok francia 
csak fogoly 
kesztyű  csizma 
forró homlokon 
a kutyák álruhában mentek 
haza 
a csontokért 
műezüsttel fizettünk mama 
a kalapos asszony 
lángvörös kalapban 
jött és ment a temetésre 
eltemettem hamar 
a vizet barnára festve 
keresztben öntve a hídra 
és kinn 
zsákba tört madarak sírja 
szememben 
cölöpös madonnák 
a füvön 
ketrecbe zárva 
tintatok tükör 
az asszonyok hasába 
a bezáratottak 
és bezárkózottak 
rablók és tolvajok nélkül 
reménytelen vagyok én 
szabadon 
gyönyörűséges állás 
kefekötőnek lenni 
a 20. század második felében 
szabadon 
vesztegzár alatt 
feferóni nélkül 
esszük a konzervált halat 
és nem vagyok francia 
csak fogoly 
kesztyű  csizma 
forró homlokon 
nadrágom alatt 
nekem is csak cső  van 
és gondolkodok egérfogóbал  316 
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Miután a Hétfő  
— a szervezők legnagyobb 
csodálkozására, sőt, minden 
várakozása ellenére — 
sikerrel lezajlott: 
az apróságok, 
akik nem emlékezhettek 
már a kedd, a szerda és a csütörtök 
fokozódó nehézségeire, 
sőt a pénteki 
színpompás katasztrófa 
is csak annyi nyomot hagyott bennünk, hogy 
„durrogtak a staneclik": 
bírálni kezdték 
a szabadszombatot, 
a virágvasárnapot 
(a felnőttek azt sem tudták, 
milyen nap van, 
együtt haladtak korukkal, 
és — korukhoz képest — egyenletesen 
kinyúltak). 
Csak az óvoda meg a bölcsőde 
toporzékolt: 
hogy miért dobszerda, hogy miért 
szerelemcsütörtök, hogy a 
kiskedd átcsap nagypéntekbe, 
hogy az ezüst- illetve aranyvasárnap 
között ésszerű  határt 
csak a hamvazószerda dinamikus 
perspektívájából lehet vonni, és ami 
az úgynevezett „húshagyó" 
keddet illeti —korántsem hagytak húst, illetve 
korántsem hús volt 
az, amit hagytak, 

A meg nem születettek 
undorral figyelték 
az egész komédiát, 
mondván, hogy minden mondvacsinált, 
amíg ezekrő l az izékrő l 
beszélnek, s nem mondják ki világosan, hogy 
hosszabb a péntek 
mint a szombat. 

A felnőttek ezek után 
sem tudták, 
milyen nap van, de jelentették 
a szervezőknek, hogy állítólag 
folyton nap van. 
A szervezők, a nagy időzavarban, 
úgy érezték: tegnap van, 
ezért évfordulókkal 
kezdtek kísérletezni, ilyeneket 
mondtak: „Ma volt 150 éve tegnap". 
Majd áttértek a kerek 
számokról az ellipszis számokra, 
(holnap lesz 152 éve tegnap stb.) 
de az óvodások, 
a bölcsődések, 
a meg nem születettek 
és (sajnos immár) 
a felnőttek is 
obszcén mozdulatokat 
tettek időnyalókáikkal, 
homokóráikkal, 
telefingták 
a korszagalkotó léggömböket, 
teleszarták a Telstarokat, 
phalliújságokat ragasztottak, 
francparenseket és 



zölddisznókat hurcoltak 
az ezeréves Pillanatnyilag-téren 
rendezett Momentánnál, és 
egyre azt ordították: 
Ma mi van? Ma mi vart? 
Az Örökhétfő  bevezetése óta 
az Örökkévalóság- (azel őtt Pillanatnyilag-) 
téren ezeréves 
gyeptéglák zöldellnek 
élőképek körül. 
Harangvirágok, tölcsérikék 
harsognak: hétfő ! hétfő ! 
Csak a sírkertészek 
motyognak maguknak: 
hétfő , kedd, szerda, 
csütörtök, péntek, 
szombat, és rozsdás kannáik letéve 
a napsütötte temetőn: 
vasárnap. 

kropp 
(szemelvények egy készülő  kropp-breviáriumból) 

1. (kropp születése)* 

Kropp gépektő l és eszközöktő l származott. 1  Apja repülőgép volt. 
Őt Kropp nem ismerte, mert még a születése (tudniillik Kropp 
születése) el őtt tisztázatlan körülmények között lezuhant valahol 
a hátországban. A kis Kroppot részben anyja nevelte föl, aki ma is 
rugósmérleg a Központi Vásárcsarnokban, részben anyai nagyanyja, egy 
vénséges vén, agyonlyuggatott gyűszű . A többi rokon — ottógépek és 
ilonkagépek — anyagilag támogatták a megözvegyült rugósmérleget, de 
Kropp erkölcsi fejlődésében nem játszottak számottevő  szerepet. Annál 
inkább nagyapa, a mindig harákoló, meghomályosult szódásüveg, akit még a 
múlt században gyártottak egy külvárosi szikvízüzemben. Tudvalev ő , hogy 
a gépek tetszés szerinti gépet tudnak nemzeni, olyat, amire a szül ők gon-
dolnak egyesülés közben. Feltéve, hogy a házastársak meg tudnak egyezni 
sarjuk kileendőségét illetően. Ha nem, akkor valami meghatározatlanra 
kell gondolniuk, például olyanra, hogy legyen a gyerek fémtárgy, legyen 
fából, vagy hasonlóra. Az ilyen nászból úgynevezett egyszer ű  gyerek 
származik: ácskapocs, gyúródeszka, hajókötél — ilyesmi. 

Vagy származik? Nagy kérdés, hogy az ember egy ízben szárrnazott-e, avagy 
folyton származik. Tevđ leges vagy ѕzenvedđ  jellegű -e számiazni? 
Elmúlik-e az, hogy az ember származott? Halák іnk után továbbra is származunk-e? (Kropp jegyzete) 

De ha a szülők makacsul kitartanak ellentmondó elképzeléseik mellett, 
annak igen kellemetlen következményei lehetnek. És Kropp nemzésekor ez 
volt a helyzet. Édesanyja azt szerette volna, hogy a gyerek tejszeparátor 
legyen, mert az egészséges életmóddal jár és kapcsolatban van a vásáresar-
nokkal. Közben, sajnos ugyanilyen hevesen vágyott arra, hogy logarlécet 
foganjon, hiszen melyik anya ne óhajtaná, hogy fia többre vigye mint szülei, 
az meg természetes, hogy fiút akart. A férfi ezzel szemben ragaszkodott 
ahhoz, hogy a születend ő  zippzár legyen, mert az volt a véleménye, hogy a 
zippzár az elképzelhető  legelmésebb szerkezet, ami csak létezik, a legmélyén 
azonban egész lényével hitt abban, amire egy gépnek gondolnia nem 
szabad; hogy hátha, hátha az ő  kis asszonya mégis örökmozgónak ad életet. 
Az eredmény lesújtó volt, Kropp különböz őgépként látta meg a napvilágot. 

*Kropp egyik genezis legendđja. A szöveg Krcpptól származik. 
A fél гevezetđ  egyes szám haпnadik személy azönéletirásban temiészetes magya-
rázatot talál Kropp szerencsétlen születésében; szervileg nem vitt azonos. 
Az már csak részben tisztázott, és a rejtélyre hiánytalan magyarázatot való-
színű leg soha nem fogunk kapni, miért adott be az évek során 36 különbóz đ  
születésmitológiát a МÉH-vállalat munkaügyi osztályára, ahová mindannyiszor 
megfigyelđ i munkakörbe való alkalmaztatásért foyamodott. A dolog annál is 
érthetetlenebb, hogy tudakozódásunk szerint a MÉH-v đllalatлál ilyen munkakör 
nem létezik, és Kropp a MÉH-vállalat egyébiráryú alkalmazásaira soha nem 
válaszolt, viszont kérelmét a csatolandó genezis-legendával rendszeres id ő -
közökben beküldte a vállalathoz. (A közreadó jegyzete) 



Az alább következő  két feljegyzés a kutatók körében „Fakovadosszié" 
néven ismert konvolucióból való. Ez 112 lapot tartalmaz, a bal fels ő  
sarokban FAKOVA jelzettel. A jelzetet, feltehet ően maga Kropp, gumi-
bélyegzővel nyomtatta alapokra. A bet űkészletet sikerült azonosítani; az 
1952-ben forgalmazott „Kis nyomdász szed őjáték" bet ű it használta. 
A két feljegyzés e konvolúció 5. illetve 52. darabja. 

5. 

Minden reggeli ősmutáció. 
Kropp ébred mintha a kő  repedezik. 
Kropp elkezd különbözni. Viszonyul az ágyhoz. 
Csöndes hála és der űs álmélkodás 
Járja át szívét; „Nem vagyok azonos". 

Kropp tudatosan megkülönbözteti magát a lepedőtő l; 
„Idáig Kropp, innentő l lepedő . Világos?" 

Eljut egészen a k-bet űs dolgokig. Még 
megkülönbözteti magától (most már így csinálja, 
változatosabb) a kulcstartót, a keletbélyegz őt, 
a kézibilincset. De aztán belefárad. Még valami 
nyugtalanítja. 
Mintha mindig eggyel többet látna, 
mint amennyi egyszuszra kimondható — 

„Látok ott egy házat " és „Látom, hoqy ott egy ház van." 
Vagy éppen fordítva; mintha mindig eggyel többet lehetne 
mondani. De hát ez szinte mindegy. 
Valamelyikbő l többl van. 
Kétely borzolgatja a megnevezés sima tükrét. 

' Az aláhúzás zavarbaejtő . Ha kurzivált szóhoz ér az ember, 
megpróbálhat vicsorogni a szó elolvasásának tartalmára vagy 
megfesziteni a bicepszeit. Mirő l van szó? Hogy egyes szavak 
Jobban oda vannak irva (odább vannak írva: pda vammal o гvúbba;) 
Talán leginkább a szájpadlás e гöltetésével lehet valamit inkább 
gondolni. (Kropp jegyzete) 

52. Konvolúció 
Kropp már nem gondolja 

A lerágott világon legyek dongnak 

Azok a hülyeségek 
a maguk idején nem voltak hülyeségek. 
Azok a hülyeségek — 
hogy „szeretnél -e olyan kicsi 
lenni, hogy elférhess a belső  zsebemben?" 
Csak hát most már mint lukas fogak 
véres tamponok közül. 

A vödörbő l. 

Egykor; kellékei egy kisfiús mosolynak. 
Meg az is, hogy a „lét 
határozza meg a tudatot". 
Ez se volt hülyeség, egyáltalán nem 
a maga idején. 

A lap alján Kropp kézirásával; Valamit, ami hitoktatók és 
úttörővezetők szamara egyarant 
A maguk ideje. 
A maguk ideje. Hát igen. 
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könczöl 
Csaba 

„együtt, 
elválva ..." 

petri györgy újabb versei 

„személyem az öntudatomról 
lefőtt, ahogy a hús a csontról: 
együtt, elválva, enyves lében 
— tálalhatnak Istennek éppen." 

Aki kézbe veszi Petri György lírájának két legelmélyültebb elem-
zését, Radnóti Sándor és Danyi Magdolna tanulmányát, azt fogja 
érezni, hogy szerz ő iket Petri 74-es kötetének (Körülír zuhanás) 
és az azóta írott, kötetben meg nem jelent verseknek az értel-
mezésében is az elsđ  köteten (Magyarázatok M. számára) kipró-
bált, és ott tökéletesen bevátt szempontok kötik. Lényegük, per-
sze nagyon leegyszer űsítve, így foglalható össze: Petri számára 
a lírai én természetes adottságként fölfogott, evidens egysége 
megszűnt ugyan, viszont — és ez biztosít költészetének megkü-
lönböztetett helyet az olyan másfajta lírai utak között, amelyek e 
fölbomlásra a lírai személyiség tudatos fölszámolásával reagál-
nak — a fölbomlást tettenérő , annak „tárgyi bizonyítékait" regiszt-
ráló és magyarázó alany versr ő l versre újrateremtődő  egysége-
ként a személyes jelenlét mégis átmenthetőnek bizonyult. Ahogy 
Radnóti írja: az els ő  kötet versei „magyarázatok, egy meghatá-
rozatlan, ám konkrét személy számára. Ezeknek kell megható 
roznia és konkretizálnia azt, aki magyaráz, személyiségét nem 
pusztán kibontakoztatni, hanem fölépíteni a magyarázatokból" 
(Kortárs, 74/12. 1966. 1.). És ahogy Danyi: „ ... költészetének 
tárgyiasságát és intellektualitását épp a személyiség megragad-
hatóságának a megkérdőjelezettsége hozza létre... Az eltűnt 
személyiség nyomában indult Petri, költői beszédének tárgyias-
sága révén, mikor is a költői ért a tárgyi világban, a maga 
tárgyiasítható viszonylataiban nem önmaga kivetltettségét, meg-
hosszabbítódását, azonosulási lehetőségeit keresi (s leli meg), 
hanem —résznek ismervén fel azt, ami rész, s többé nem az 
egész szimbólumának —csupán létezésének tárgyias (anyaА-
szerű) dokumentumait, bennük az értelmezés lehetőségével" (Uj 
Symposion, 152. sz.). Danyi Magdolna egyáltalán nem foglalko-
zik azzal a kérdéssel, hogy az els đ  kötetre (mellesleg, szerintem 
is) helytálló kommentár ugyanolyan hiteles-e az utána született 
versek lírai attit űdjére vonatkozóan is. Radnóti Sándor annál nyo-
matékosabban hangsúlyozza a cezúrát. A középpont eltolódásá-
nak külső  jelei: a versek feszültségének csökkenése, a magya-
rázat formájának elmaradása — vagyis az önkommentárok közve-
títéséről való lemondás —, a gondolkodás folyamatának rögzítése 
helyett a tiszta állapotok megjelenítésének dominanciája, a „he-
roikus melankóliával" szemben a rezignáció eluralkodása. „Az új 
versekbe némi megbékélés vegyül (ami nem azonos a kibékü-
léssel), s ezzel csöndes kitágulás, a kedély megkönnyebbülése, 
vagy legalábbis jóval több árnyalata." Az új kötetben uralkodó 
lírai magatartás centruma, mondja Radnóti, „az első  kötetbeli 
látványra való emlékezés ... Ott  volt egység. Az evidencia hiá 
nyát az elvesztés pillanatában érte tetten, s még — utoljára —
ama veszendőbe menő  rendezett el mindent. Most pedig min-
den töredékké, de egyszersmind érzékivé, megfoghatóvá válto-
zott ... A versek tárgyiassága e tárgyak önálló életére utal... 
(málló erőre kaptak, bizonyosságra tettek szert a részletek, a 
világ megszűnt egy centrális tény és egy centrális gondolat 
egymásra utalásából, s e párosban az életforma általános prob 
lematikáját kimutató voltából építkezni. A bizonyos részletek to-
vábbra is fájdalmas módon utalnak az egészre, de megfogható, 
önálló létük támad." 

Radnóti öt éve, Petri György öt éve megjelent kötetét olvasva 
rögzítette a költ ő i szemlélet módosulásának ezeket a tüneteit. 
Nagyrészt az azóta született versekre is érvényesen és ponto-
san. Ám a magyarázatot, „az els ő  kötetbeli látványra való emlé-
kezést", ma már éppen azért nem érzem kielégítőnek, mert a tü-
netek fél évtized múltán is ugyanazok, és még érvényesebben 
ugyanazok, mint a Körülirt zuhanásban. Ez pedig fölveti a kér-
dést: vajon nem sokkal mélyebb, tartósabb átalakulás ment-e 
végbe 1971 után Petri költészetében annál, hogysem az els ő  
kötet afféle bomlástermékeként közelíthessük meg? Nem ala-
kult-e itt ki egy olyan új, teljesen önérvény ű  lírai világkép, amely 
megérdemelné, hogy kiszabadítsuk a kétségkívül reveláló erej ű  
első  kötet árnyékából? (Már csak azért is, mert a mindig a kiin-
duló ponthoz visszanyúló értelmezés akarva-akaratlanul, pusztán 
a kifejtés belső  logikája miatt, azt a látszatot kelti, hogy a kés őbbi 
pontok származékosak, másodlagosak, és csak a kezdet fényé-
be állítva kapják meg igazi jelentésüket.) 

Hogy a kérdésre választ adhassunk, induljunk ki abból a „mód-
szertani hipotézisbő l", hogy Petri György első  kötete nem létezik. 
Tekintsük egyszerűen zavaróállomásnak, amellyel csupán any-
nyiban foglalkozunk, hogy igyekszünk kisz űrni a hangjait a ben-
nünket érdeklő  hangok közül. 

Térjünk vissza Radnóti Sándor Petn költ ői lépésváltásáról adott 
diagnózisának egy eddig nem említett mozzanatára. A követke-
zőket írja: „A jelentős új versek legtöbbjébe el van helyezve 
egy apró, a fogalmi magyarázattól távol álló figyelmeztetés, a 
kedély és a hangulat lírájától elidegenitő  effektus... Ezekben a 
versekben van valami nyers, apró megdöccenés, szándékolt 
erőltetettség, hirtelen hangváltás, oda nem illés, vagy egyszerű -
en ,zsenáns'. Szó, ritmus, kép, stílfordulat, vagy nem is tudatosít-
ható — bármi. Ennek egészen halványnak kell lennie, mert külön-
ben a puszta diszharmónia uralkodik el. Erre van is példa, ízlés- 320 



ficamokra... A finom megoldások hirtelen megtorpanásának, 
félfordulatának az a funkciója, hogy megakadályozza a versek 
besorolását az úgynevezett rossz vagy csak túlzottan egyedi (így 
magánügynek min ősülő) vagy túlzottan általános (így örök sirat-
nivalónak tekintett) osztályába." (Az én kiemeléseim. - K. CS.) A 
leírás megint pontos. Csak a magyarázat ébresžt kétségeket. 
Először is azért, mert Radnóti -alighanem épp az els ő  kötet 
alaphangulatának önkéntelen meghosszabbítása miatt - igyek-
szik gyengíteni az újabb versek „elidegenítő  effektusainak", „zse-
náns", „diszharmonikus" „ízlésficamainak", „nyers megdöcce-
néseinek" hangsúlyosságát. Holott a Körülírt zuhanásban, és az 
azóta írott versekben éppen ezek határozzák meg Petri lírájá-
nak fő  szólamát. A „heroikus melankóliát", a csakazértis-helyt-
álló tartás hősi pátoszát Petri azóta mindig megtöri, félresiklatja 
egy torz, „zsenáns" fintorral, s őt, nagyon gyakran valamilyen 
szándékoltan brutális, feszélyező  „ízlésficammal". Még azokban 
az - az elmúlt években nagyon ritka - esetekben is, amikor a vers 
indulati töltése az első  kötet verseiét idézi. Ennek legjellemz őbb 
példája talán a Széljegyzet egy vitához cím ű  vers, ahol fennkölt 
Fichte-allúziók, klasszikussá nemesedett Heine-idézetek, jiddis 
argóelemek, véresen komolytalan szójátékok és kényelmetlen 
hangulati hatást keltő  obszcenitások fortyognak egymás hegyén-
hátán, egy fazékba dobva: „Ha seggünkbe nem csizmával rúg-
tak, /azt tiszteltük volt liberalizmusnak;/ ha virágnyelven küldtek 
el a francba: /a Repressio átment Toleranzba./ Túl az Oderán, 
innen az Uralon /Szervez ődik a rémönuralom,/a trafikokban rá-
gógumiboti - prefogyasztói világállapot. /S mert mindez csak kri-
tikailag tetszik, /míg t ű ri személytelen kult-Urunk?! Te a politikai 
szférát transzcendáltad,/- én meg mindig csak tartom itt a szá-
mat. S mert minden megy szét, és gy ű lölni fáradt /vagyok, csu-
pán álmatagon utállak./ Nebich! Vollendete Sündhaftigkeit! /A 
jövő  - bízom - mindkettőnket ejt,/ orrontja majd, hogy alle beide 
stinken,/ s egyformán: összefügg mindennel minden /- s egy-
mást alázza; aljas düheink,/ nemes huzavonáink - mint a fing:/ 
gyötrelmesek és nevetségesek -) szerelmek bántanak minket s 
szelek,/ ezért szellentem e széljegyzetet,/ verssoraim a göcsöl ő  
belek." Itt nem csak egy-egy mozzanat, hanem az egész vers 
kínos és „zsenáns". Az egymást kölcsönösen kirekesztő  stílus-
régiókba tartozó, egy szintre hozhatatlanul heterogén nyelvi ele-
meket az őket hevítő  magas hőfokú indulat sem képes összefőz-
ni valamilyen egységes és homogén masszává; egymás melletti 
fortyogásuk kigőzölgései úgy és azzal hatnak, hogy sértenek, 
bántanak, fojtogatnak. Ami itt „zsenáns", az nem valamilyen 
közbeiktatott megdöccenés vagy ízlésficam, hanem az egész 
vers. 

De mint említettem, a Széljegyzet egy vitához indulatának ko-
molysága, sőt, tragikus dikciója a benne megütköz ő  stílusrétegek 
disszonanciája ellenére még az els ő  kötet „heroikus melankóli-
ájának" folytatódásaként is felfogható. Hiányzik ugyanis bel ő le 
egy olyan mozzanat, amely Petri újabb verseinek egyik legszem-
beszökőbb, ám mind Danyi Magdolna, mind Radnóti Sándor által 
figyelmen kívül hagyott vonása: a nevetés, a humor. Arra, hogy 
mennyire centrális szerepet játszik ez, igazából Petri színész-
interpretátora, Vallai Péter figyelt föl els őként, és eddig tudtom-
mal egyedül. Valószín ű leg éppen azért ő , mert a kritikusokkal 
szemben helyzeti el őnnyel indult: „ Petri-szinopszisát" az újabb 
versek felő l, visszafelé, az első  kötet problematikájától még érin-
tetlenül kezdte fölépíteni. Ma már, nem kis mértékben Vallai 
interpretációjának a hatása alatt, magam is úgy vélem, hogy Petri 
új lírai attitűdjének a centrumába akkor jutunk el, ha tisztá»uk 
ennek a humornak a természetét. 

Mindenekelőtt, Petri humora sosem jókedvbő l, fölszabadult vi-
dámságból és derűs kedélybő l fakad. Szerkezetét a legáltalá 
nosabban úgy határozhatjuk meg, mint bizonyos logikailag ösz-
szeegyeztethetetlen valóságelemek, stiláris effektusok egyetlen 
képpé történő  összerántását. A humor forrása - és egyben Petri 
kivételes költő i erejének bizonyítéka - az, hogy a befogadó az 
egyetlen képben összekapcsolt heterogén elemek logikai össze-
férhetetlenségét éppen olyan evidenciának érzi, mint azt, hogy itt 
össze vannak kapcsolva. S itt két fontos közbevetéssel kell él-
nünk. Az egyik, hogy Petrinél e humor alapszerkezete azokban a 
versekben is meghatározó, ahol a hatást nevetés helyett in-
kább csikorgó és kényszeredett vigyornak nevezhetnénk. Tehát 
azok az esetek, melyekben a komikum közvetlenül is a felszínre 
tör, mindössze tiszta alakra hozott kifejez ődései ugyanannak az 
alapszerkezetnek (Sci-fi szerelem, A. M.-nek, A megváltás há-
tulütői, Beckett-szinopszis, Töprengéseimből, Örökhétfő, stb.) S 
a másik, hogy Petrinél az egyetlen képpé összerántott antinomi-
kus elemek hol közvetlenül, hol csak áttételeken keresztül, de 
mindig valamilyen fogalmi vagy foгnállogikai összeférhetetlen-
ség ellenpólusait jelenítik meg. Másként kifejezve, az észleli té-
nyek és a hozzájuk illesztett magyarázó sémák (az összes ma-
gyarázó séma) kölcsönös inadekvátságát idézik fel. Ámde min-
den tragikus pátosz nélkül, mondhatnánk, elbárgyultan, heherész- 
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ve elfogadva ezt az inadekvátságot. „Zuhog az ész  /a  gazdátlan 
tényrakásokra" -regisztrálja a helyzetet az egyik kétsoros (Épit- 

kezés). A tragikus pátosz hiánya még jobban tetten érhet ő  ott, 
ahol Petri az észleletek és a magyarázatok közötti közvetítések 
lehetetlenségét mintegy a visszájára fordítja: amennyiben min-
den magyarázat hasraesik a tények banánhéjain, e hasraesések 
komikus hatását mesterségesen is el ő  lehet idézni, úgy, hogy 
minden magyarázatot ráléptethetünk bármilyen tényre. Ha egy 
egyenletnek végtelen számú megoldása van, akkor igazából 
egyetlen egy sincs-viszont játékból a végtelenen belüli összes 
lehetőséggel elszórakozhatunk. Ami tehát az első  kötethez ké-
pest az utóbb született Petri-versekbő l hiányzik, az nem a ma-
gyarázat témájának, hanem csupán a jelentőségébe, súlyába, 
egység-teremtő , koherens „intelligibilis Én"-t létrehozó erejébe 
vetett hitnek a hiánya. S ez a „csak" egy olyan következetes 
költőnél, mint Petri, nagyon sokat jelent. Jelenti személyes létnek 
és öntudatnak, az egységnek és a részeknek, a folyamatoknak 
és az állapotoknak, az értelmez ő  szellemi aktivitásnak és az 
adottságok fölötti rezignált kontemplációnak a különválását, poé-
tikailag pedig az összeférhetetlen élményelemek közötti közvetí-
tő  magyarázatok elsorvasztását, a szembenálló pólusok feloldá-
sa helyett in uno actu történ ő  félmutatósát, vagyis a töredékes-
ség, az epizodikusság, az „ez van" vállalását. 

Hangsúlyoztam, mennyire fontos véleményem szerint, hogy Petri 
újabb verseiben a komikus hatás alapja bizonyos fogalmilag vagy 
formállogikailag összeférhetetlen elemek egymásba-csúsztatása. 
Ezek a jelzők nem csak azért lényegesek, mert rajtuk keresztül 
érhetjük nyomon, milyen búvópatakokban él tovább („Jelen van -
jelt nem ad” - Felirat) az első  kötet „magyarázatai"-nak jellegét 
meghatározó filozofikus entellektüel-magatartás. Lényegesek 
egy másik okból is. Ugyanis a fogak-ni gondolkodás szemszögé-
bő l összeférhetetlen élményelemek összekapcsolása közvetlenül 
utal arra az irodalmi hagyományra é, a humornak arra a válfajá-
ra, amelyet a mai magyar irodalomban Petri fogalmazott legmé-
lyebben újra. S ez nem egyéb, mint a romantikus (más terminoló-
giákban: modernista) groteszk, és a redukált nevetés. 

Mindenfajta groteszk ábrázolásnak (tehát nem csak a romanti-
kusnak) a lényege, hogy egymással összeférhetetlen valóság-
elemeket egyetlen képpé kapcsol össze. Egy szép tudományos 
meghatározása szerint: „A groteszkben az élet bejárja vala-
mennyi fokozatát, a legalacsonyabb, magatehetetlen, primitív 
szintektől fel, egészen a legmagasabb, a legmozgékonyabb, a 
legéterikusabb szférákig, s éppen ezzel a sokszínű  formafüzérrel 
nyilvánítja ki végső  belső  egységét. A groteszk, amelyben távoli 
dolgok kerülnek egymás mellé, összeférhetetlen elemek kapcso-
lódnak együvé, fejtetőre állnak a megszokott elképzelések, 
ugyanaz a művészetben, mint a paradoxon a logikában." (L. J. 
Pinszkij, Realizm epohi Vozrozsgyenyija, Moszkva, 1961, 119-
120. 1.). Az újkori groteszk differentia specificája, hogy benne az 
ellentmondások a legalacsonyabb és a legéterikusabb szférák 
között formalizálódnak, absztrakt logikai formát vesznek föl, a 
világ antinomikus statikájának válnak tartópilléreivé, és a m űvé-
szetbe is ebben a racionalizált alakban térnek vissza. Felületi 
ismérveit Friedrich Schlegel a különnem ű  valóságelemek meg-
hökkentő  keverésében, a világ megszokott rendjének és szerke-
zetének fölborításában, az alkotó képzelet teljes szabadságában, 
valamint „a pátosz és az irónia váltogatásában" látja (Gesp гách 
über die Poesie); Jean Paul  -5  ez már önmagában is jellemző  a 
romantikus groteszkre - „megsemmisítő  humornak" nevezi. Ő  
Schlegelnél mélyebbre ás, amikor kiemeli, hogy ez a megsem-
misítő  humor nem bizonyos egyedi negatív valóságdarabokra, 
hanem a valóság egészére, a véges világ teljességére irányul; 
állandó műfogása, hogy amit megérint, azt valami félelmetessé, 
idegenné és igazolhatatlanná változtatja át, „kihúzza a lábunk 
alól a talajt, szédület fog el tőle bennünket, mivel nem találunk 
magunk körül semmi bizonyosságot". (Közbevető leg, Jean Paul 
hangsúlyozza első  ízben a „megsemmisítő  humor" melankólikus 
jellegét - ugyanazt tehát, amit Radnóti Petri lírai attit űdjének egyik 
fontos ismérveként emelt ki.) A romantikus „Welt-Verlachung"-
nak (az egész világ kinevetésének) esztétikáját Victor Hugo 
újabb lényeges mozzanattal egészítette ki, amikor a Cromwell-
hez írott el őszóban, majd Shakespeare-könyvében a csúnyasá-
got húzta alá a groteszk legfontosabb ismérveként. Szerinte a 
groteszk esztétikája és a rút esztétikája nagyrészt fedi egymást 
(és itt hadd utaljak ismét Petri György Radnóti által említett „íz-
lésficamaira"). Végül, a modern groteszk legnagyobb XX. századi 
teoretikusa, Wolfgang Kayser is abban látja a groteszk szemlélet 
meghatározóját, hogy benne a mi világunk, az addig hozzánk 
tartozó, otthonos, lényünkkel rokon világ egésze változik hirtelen 
idegenné és ellenségessé, benne nem a halál, hanem maga az 
élet mutatkozik félelmetesnek (Das Groteske in Malerei und 
Dichtung, 1957.). 

Szempontunkból érdektelen, hogy a groteszk e futólag fölvillan-
tott újkori értelmezései mennyiben adnak magyarázatot a groteszk 
egész történetére. Elég annyi, hogy érzékeltetik valamelyest azt a 
szellemi közérzetet, amely már a romantikus groteszkben is 



plasztikusan tükröződött , és azt az irodalmi -filozófiai tradíciót, 
amelyből közvetve , vagy esetleg — s a jénai romantikusok iránti 
vonzódásáról tudva ezt sem zárhatjuk ki — közvetl еnül is merített 
Petri. 

A romantikus groteszknek a benne összekapcsolódó összeférhe-
tetlen valóságelemek statikus ántinomikája , az ellentmondások-
nak mint formalizált -racionalizált absztrakt ellentmondásoknak az 
élményszerű  felérzése mellett a másik fontos jellegzetessége a 
nevetés és az életöröm szembekerülése. A nevetés itt sosem 
örvendező , életvidám , fölszabadult , legfeljebb szatirikus , ironikus, 
szarkasztikus , humorizáló . Más szóval , sosem az élethez, a lét 
teljessegenez való pozitiv, igenlő  viszonyt fejez ki. Ugyanakkor 
mint nevetés mégis megmarad . Csakhogy olyan fomiбКbал  (és 
mint Bahtyin kimutatta , az egész újkori kultúrát a komikum ilyen 
formái jellemzik), amelyek vagy az élet egyes konkrét jelenségei-
nek, vagy a lét teljességének tagadó, merőben negatív célzatú 
kinevetésébđl táplálkoznak . Az első  esetben , ha tehát bizonyos 
konkrét egyedi jelenségeket vesznek célba , mint szatíra , szarkaz-
mus, gúnyrajz stb. öltenek testet ; a második esetben ugyanez a 
negativisztikus, destruktív attitűd egyetemes érvényűvé tágul, és 
mint univerzális irónia, filozofikus humor, a lét teljességét veszi 
célba . Azonban tisztán negatív volta ebben a kitágított érvényes-
ségben mutatkozik meg igazán : itt már nem egyedi tárgyak fölötti 
csúfolódás , csipkelбdés , hanem egy valóban totális érvény ű  vi-
lágérzékelés , egyetemes beállítódás legadekvátabb kifejez ődé-
se. S a nevetésnek ezek a formái amyiban redukáltak, amennyi-
ben a nevetés pozitív pólusa , az életöröm , a vidámság , a jókedv 
teljesen kiszorult belđ lük. (A nevetés ilyen tisztán negativisztikus 
felfogásából érthetjük meg Jean Paulnak azt a megjegyzését, 
hogy ha lenne ördög , akkor ő  — „a tagadás бsi szelleme " — volna 
a legnagyobb humorista.) 

Erre a hosszú kité гбге  azért volt szükségem, hogy a félreérthetd-
ség kockázata nélkül jelenthessem ki: Petri lírájának centrumát a 
Körülírt zuhanással kezdve , s azóta is a groteszk szemlélet, 
valamint a redukált nevetés különböz đ  univerzális formái hatá-
rozzák meg. És ha ebbő l a centrumból, nem pedig az els đ  kötet 
lírai hősének meghatározatlanságában is konkrét személyessége 
felő l nézzük az egyes verseket , világuk már korántsem mutat 
olyan töredezett képet . Másrészt ami amonnan nézve megdöc-
cenésnek , félresiklásnak , ízlésficaгnak és devianciának tűnt, az 
innen, ebbő l a centrumból az egységes költ ő i szemlélet szerves 
alkotóelemének bizonyul. 
Létérzés és a költői beszéd összefüggését Petri lírájában Danyi 
Magdolna így határozta meg : „ A megfogható' személyiség /ét-
érzését hitelesítő  költői beszédnek osztoznia kell... mindama 
kuszáltságban , önellentmondó tapasztalásban, ami az én és a 
világ kapcsolatát kitölti". (Az én kiemeléseim. — K. Cs.) Petri 
újabb versei valóban a kuszáltságnak , az egymást megsemmisí-
tő , egymást kölcsönösen ellehetetlenítб  élményelemek egyidejű  
lelki jelenlétének a lírai fölidézései. Az egyik oldalról ennek a 
szellemi közérzetnek és életérzésnek a szerkezete rokonítja őt a 
fentebb említett kulturális és m űvészeti tradícióval , ez az oka 
annak, hogy költészetében a hetvenes években az els ő  kötet 
végső  soron mégiscsak egységes hangulati tónusához (a „he-
roikus melankóliához") és egységes stílusához képest mindjob-
ban eluralkodtak a groteszk elemek , és a redukált nevetés külön-
böző  formái . A másik oldalról viszont Petri költ ői beszéde, para-
doxonnal élve , e kuszáltságnak , a tapasztalatok belsđ  ellentmon-
dásosságának klasszikus , sđt, klasszicizálóan szabatos felidézé-
sei. Úgy vélem, szuggesztív erejüket — s egyben hangjuk össze-
téveszthetetlen eredetiségét — annak köszönhetik, hogy legkisebb 
elemük is valami megmásíthatatl аn , masszív súlyossággal, a 
végérvényesség hatását keltđ  tömbszerűséggel „zuhan" гб  a 
befogadó tudatára . Még legképtelenebb , leggroteszkebb ötletei 
is mintha logikai evidenciáknak volnának becsapódásai. A forma-
lista-strukturalista poétikai zsargon egyik legelcsépeltebb eleme, 
a „versépítkezés " Petri lírájára alkalmazva nem megkopott me-
tafora : nála még a legkifakultabb, legautomatizáltabb köznyelvi 
prózaizmusok is mázsás szó-tömbökké tudnak nehezülni . Mintha 
valamilyen kisbolygó felszínén jámánk , ahol a szavak súlyát 
meghatározó nehézkedési ere százszorosa a „normálisnak". 
(Alighanem az „elnehezítés" m űfogásainak tökéletesedése az 
egyik fő  oka, hogy Petri versei évrő l évre rövidebbek, újabban 
sokszor már nem többek egy epigramma -töredéknél vagy vala-
milyen meghökkentđ  képzettársításból született egzakt definíció-
nál.) Petri ebből a szempontból tehát teljesen más utat jár, mint 
az ó- és újavantgardnak azok a költ đ-képviselő i , akik a közérzet 
belső  kuszáltságát a hagyományos lírai közlésformák tudatos 
összekuszálásával idézik fel . Vas István , aki egy évtizede bemu-
tatta , T. S. Eliotot érezte Petri fđ  mesterének . Ma már , az elmúlt 
évek verseinek ismeretében, ezt sokkal kevésbé érzem érvé-
nyesnek . Bár változatlan — és idбközben teljesen sajáttá asszimi-
lált — Eliot-hatás a költđi beszéd mesterséges „ lelassításának", 
megakasztásának technikája (mint az említett hangsúlyozott sza-
batosságnak , súlyosságnak a hatását keltđ  egyik legfontosabb m ű -
fogás), jelentós mértékben háttérbe szorultaz elioti líra egy má- 

sik fontos — és korábban Petrit is er ősen befolyásoló — vonása, 
az allúziós technika , vagyis a személyesnek egyfajta magán 
kultúr-mitológia közegén keresztüli megfogalmazása . Az újabb 
Petri-versekben a kultúrélmények, még ha el őbukkannak is köz-
vetlenül (pl. Scl-fi szerelem), már minden affirmatív pátosz nélkül, 
vagy játékos-ironikus hangfekvésben, vagy — pl. a Széljegyzet 
egy vitához-ban — ingerült, elutasító éllel. Helyüket valami bizarr 

biologizmus " vagy „fiziologizmus " vette át . Mit értek ez alatt? 
Petrinél az elmúlt években felt űnбen megszaporodtak — többek-
bđ l feszengést, megütközését is kiváltó mádon — a testi lét, a ve-
getatív élet, és mindenekel őtt az emésztéssel összefüg9 ő  funk-
ciók körébđ l vett képek, hasonlatok, beszédfordulatok, es más-
részt a testi csúnyaságra utaló motívumok (Halotti  tor;  Clregasz-
szony; A konyhafőnök ajánlata; A ronda csönd; Apokrif, Nagy-
apámnak mindig; Nőkről; Széljegyzet egy vitához; Változatok n ői 
mellre; Maya; Casanova kihunyó öntudata; Legénylakás; Ma-
gyarázom az anyámnak stb.) A „fiziologizmus" és a csúnyaság 
szerepének ez a megnövekedése nyilván nem véletlen, és az, 
hogy ilyen jelleg ű  motívumok vagy nyers nyíltsággal, vagy több-
szintes asszociáció -sor áttételein keresztül legalább az újabb 
versek kétharmadában fölmerülnek , nem magyarázható holmi 
egyéni gusztusváltozással vagy ízlésficammal . Ugy vélem, ezek 
Petri groteszk szemléletének és humorának legfontosabb hor-
dozói. 

Ahogy korábban említettem , a groteszk m űvészi látásmód lé-
nyege olyan valóság - vagy élményelemek összekapcsolása 
egyetlen képpé, amelyek ezek tudati feldolgozásának konvencio-
nális formáiban — így pl. a diszkurzív gondolkodás szabályainak 
betartásával — egymást kölcsönösen kizárják . A groteszk valami-
lyen képtelenség evidencia-szerű  felidézésével mozgósítja a tu-
datot a valóság evidenciává kövesedett képtelenségeinek él= 
ményszerű  észrevételére. Könnyen belátható, hogy a groteszk 
hatás annál erőteljesebb , minél nagyobb feszültséget érzékel a 
befogadó az egy képben összekapcsolt összeférhetetlen elemek 
között. Vagyis, a groteszk képet konstituáló tárgyi motívumok, 
továbbá összekapcsolásuk módja minél jobban ellentmond a 
konvencionális tabuknak . Az európai „hivatalos" (keresztény) 
kultúra pedig köztudottan szinte minden egyébnél szigon ~bb ta-
burendszerrel bástyázta köriil a test, pontosabban a testi funkci-
ók egy meghatározott körének a témáját , valamint ezek bármi-
nemű  összefüggésbe hozatalát bizonyos „magasrend ű ", „szak-
ralizált " szférákkal . Emiatt a groteszk m űvészi szemlélet fel ő l 
nézve ez a tematika már eleve óriási helyzeti el őnnyel indult: a 
tabuk , amelyek közrefogták , már a гб  történő  távoli allúziókkal is 
különleges helyzeti energiát, stiláris feszültséget, expresszivitást 
biztosítottak számára . Ezért szinte törvényszer űnek érzem, hogy 
mihelyt egy m űvész a groteszk ábrázolásmód szerkezetében rej-
lő  lehetőségekkel véli a leghitelesebben fölidézhet đnek bizonyos —
korábban esetleg általa is vallott — konvenciók , értéknormák, illú-
ziók széthullását , valamilyen módon eljut a csúnyaságnak, a testi, 
illetve a testtel kapcsolatos ábrázolási vagy verbális tabuknak a 
motívumaihoz is. (Persze , ennek a fordítottja nem igaz, vagyis a 
rútság vagy a fiziologizmus némely elemeinek fölhasználása ön-
magában még nem eredményez groteszket.) 

Aligha véletlen, hogy Petri els ő  — ráadásul a kurzív szedés révén 
még tipográfiailag is kiemelt -ízig-vérig groteszk verse, a Magya-
rázatok M. számára cím nélküli utolsó költeménye. S egyben 
fájdalmasan nyílt szakítás a korábbi életét meghatározó, és a 
„heroikus melankóliában" még az elsб  köteten is végighúzódó 
attitűddel: „Horgodra tűztél, Uram. / Huszonhat éve / kunkoro-
dok, tekergek /csábosan, mégsem / feszült ki a zsinór. / Nyilván-
való, / hogy a folyódban nincs hal. / Ha mégis remélsz, / válassz 
más kukacot. /Szép volt / kiválasztottnak lenni. / De most már 
szeretnék /szárítkozni, mászkálni a napon." A tűnődđ -analizáló 
szomorúság még az első  kötethez kapcsolja , az Un kukacának 
bizarrul groteszk képe viszont már mély szemléleti és formai 
fordulatot jelez . Méghozzá éppen abba az irányba , ami Petri 
azóta megtett útját jellemzi: az utolsó három sor egyszer ű , meg-
indító szomorúsága ellenére, az el őző  nyolc soron következete-
sen végigvitt kukac-motívum miatt valahogy „zsenáns" az egész 
vers ; tudjuk, hogy a vallomás véresen komoly , és éppen emiatt 
érezzük enyhén „viszketőnek" az Úr horgán tekerg ő  kukac ké-
pét. Petri itt mindamellett csak annyiban talpal bele konvendo Пб-
lis tabuinkba , hogy valmilyen súlyosabb, megrendít бbb szavakat 
igénylő  életérzést ilyen „nem ideill ő" motívummal idéz fel. A 
második kötettel kezdve már ez a tudatosan feszélyezni , sokkolni 
akaró ellenpontozásos technika válik vezet đ  szólammá. S ezzel 
párhuzamosan, Petri egyre merészebben nyúl „kényelmetlen" 
motívumokhoz, csúnya szavakhoz, illetve — s erre különösen 
szerelmes versei mutatnak szép példákat — egyre tudatosabban 
törekszik arra , hogy még a konvencionálisan „szép " témákat is 
olyan oldalaikról közelítse meg, amelyekr ő l a „konvenció " igyek-
szik elfordítani a tekintetét . Lássunk pár konkrét példát: „ ... de 
az óvodások, / a bölcsődések, / a meg-nem-születettek / és 
sajnos immár / a felnőttek is / obszcén mozdulatokat / tettek 
időnyalókáikkal, / homokóráikkal, / telefingták / a korszagalkotó 322 
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léggömböket, / teleszarták a Teistarakat, / phalllújságokat ra-
gasztottak, / francparenseket és / zölddisznókat hurcoltak / az 
ezeréves Pillanatnyilag-téren ..." (Örökhétfő); „Kettő  már halott. 
/ Egy - nem, kettő  elhagyott. / Kettő  halott, kenő  elhagyott, / 
egyet a játszi sors még meghagyott. / Ha nevetek: előragyog, / 
összezsugorodott, kopár /ínyből egyszál laza fog." (Nőkről); 
„Megbocsátok én is neked, / hideg gyomromból felböffent vi-
lág" (Falsta ff  búcsúja); „Mint levetett cip ő  szaga, / bepácol az 
éjszaka. / Viszketőn belepnek a vétkek / -alvó arcát a zsírréteg. 
/ Bűneid körülvesznek, / hirtelen öreggé tesznek. / Nem tetsze-
nél most a kedvesnek, / kinek szeme, öle nedves lett, / ha rád 
nézett -úgy szeretett. / Nem tetszenél Istennek, / ki előtt meg 
kell jelenned / egyszer / mint lehúzott vécé, / zúg majd a Dies 
irae, / tisztán, mint egy kitörölt segg." (Mint levetett). (S teгmé-
szetesen jól példázza ugyanezt a korábban már teljes terjede-
lemben idézett Széljegyzet egy vitához.) 

A példák még folytathatók volnának, nekünk azonban ennyi is 
elég annak jelzéséhez, hogy Petrinél az elszaporodó obszcenitá-
sok, a különböző  altesti funkciókra, kellemetlen szagokra, a 
poézisban nem gyakran emlegetett testváladékokra történ ő  nyílt 
vagy áttételes utalások, még ha gusztusunk idegenkedik is id őn-
ként tő lük, nem esetleges félresiklások, hanem egy egységes 
poétikai szemléletnek, a groteszk tárgyiasságnak a szerves kife-
jeződései. Helyesen is csak innen, az ebben a szemléletben be-
töltött funkciójuk felő l lehet őket megérteni. 

De Petri hetvenes évek-beli lírájába nem csupán a tárgyi motí-
vumok brutális „eltestiesülése", vagy a konvencionálisan csú-
nyának, esetenként kimondottan viszolyogtatónak érzett motívu-
mok elszaporodása jelzi a groteszk tárgyiasság centrumba kerü-
lését. Az összeegyeztethetetlen elemek összekapcsolásának van 
két jellegzetes stiláris megoldása is. Az egyik, amit futólag - a 
Széljegyzet egy vitához című  versrő l szólva - már említettem, az 

egymástól legnagyobb távolságra lév ő , legheterogénabb stiliszti-
kai rétegek elegyítése, és - ami Pe tri újabb verseiben ettő l elvá-
laszthatatlan - a tudatos lemondás e heterogenitás megszünte-
téséről. Ennek hatása, hogy a különböz ő  stílusrétegek és a hoz-
zájuk asszociált értékhangsúlyok minduntalan relativizálják egy-
mást, mintegy megkeverik a tónusok és szólamok egyértelm űsé-
gét: a pátoszt iróniával, az elégikus indítást valamilyen torz stilá-
ris fintorral, a komoly t űnđdést bohózati fordulattal csapják agyon. 
Mintha Petri keverőasztalán az volna a különböz ő  tónusok egyi-
dejű  egymásmellettiségének a funkciója, hogy megszólalásukkal 
nyomban vissza is vonassék önálló érvényük. A másik, s ez 
legalább annyira jellemző  az elmúlt évek Petri-lírájára, a logikai 
paradoxonok egyetlen szó-leleménnyé történ ő  összerántása, a 
játékosnak tű nő , de tartalmukban korántsem játékos neologizmu-
sok gyakorisága („rémönuralom", „francparensek", „ phalliúj-
ság", „ámyéksziták", „szétnézett ócska üveg" stb.) 

Végül, Petri utóbbi években írott-s javarészt eddig meg sem 
jelent - verseinek e vázlatos jellemzése és értelmezési kísérlete 
után föl kell tennünk a kérdést: továbblépést jelentenek-e ezek az 
elsđ  kötethez képest? Számomra, s az eddigiekbđ l ez remélhe-
tđ leg kiderült, okvetlenül igen. „Szép volt / kiválasztottnak lenni. / 
De most már szeretnék /szárítkozni, mászkálni a napon" - idéz-
tük a Magyarázatok... utolsó költeményét. A második kötettel 
kezdődő  periódus azt bizonyítja, hogy az els ő  kötet problemati-
kájától való búcsúzás (s ezzel: egy korszak sokunkat magával 
ragadó illúzióinak elvesztése) Petrinél nem maradt puszta dek-
laráció vagy kívánalom. Petri költđileg, a korábbi formáló elvek 
fokozatos, de végül is radikális felülvizsgálatával képes volt még 
ebben a mennyiségileg roppant csekély verstermésben is új lírai 
univerzumot fölépíteni. Újat - egy saját univerzumát elvesztett 
nemzedék és korszak épp a maga groteszkségében, töredékes-
ségében hiteles légvár-roncsainak legpontosabb költ ői felidézé-
sét. 
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Meglehetősen fura volt ez az udvar. Nem is annyira az udvar, inkább a lakók. 
Egyetlen szóval nem is lehetne jellemezni őket, de úgy éreztem, lényükkel rá-
telepedtek a hangulatra. Őket láttam a málló vakolatok mögött, az áporodott 
szagot árasztó pinceajtókban, a horpadt tet őzeten. Őket, de különösen P. Ivánt, 
az öreget, aki mindig megjelent el őttem, ha késő  éjjel végigbotorkáltam a vaksö-
tét bejárati folyosón. Igaz, ugyanígy láthattam volna a Boszorkányt is, aki regge-
lente rendre bepálinkázott, s fél órájába került, mire odatámolygott a vécéajtóhoz, 
s szintén fel órába, mire sikerült kinyitnia a szutykos cérnagurigára kötött kulcs-
csal, s eszembe juthatott volna a Pipás is, akit mindenki gazembernek tartott. De 
előttem mindig és kizárólag P. Iván jelent meg. Ráncos vonásai füstbe burkolóz-
tak, füstfelh őbe, füstszagba. 

P. Iván, az öreg, gyanús hirtelenséggel halt meg. Igaz, nem váratlanul, mert a 
Boszorkány szerint közel járt a száz évhez. S a Boszorkány is az országúttal 
lehetett egyidős. P. Iván halálával egy id őre helyreállt a rend az udvarban. 

Az udvarban csak három vécé volt. Ebb ő l a háromból kettőt kulcsra zártak, a 
harmadik az amolyan nyilvános illemhelyként örökké nyitva állt. A kulcsos vécék 
egyike a mienk volt, a másik a Boszorkányé. Ez utóbbit használták ezenkívül az 
Úriemberék is, akik szintén ebbe az udvarba szorultak. A többi lakó — voltak tán 
húszan is — a harmadik, örökkön nyitva álló vécét használta. Ide járt P. Iván is a 
feleségével. P. Iván mindig háromnegyed nyolckor ment a vécére. Mint ahogy a 
Boszorkány mindig nyolc órakor. Mint ahogy az Úriember a kora reggeli órákban, 
még télvíz idején is félmeztelenül. Ezek íratlan törvények voltak, az együttélés 
szentesítette szabályok. 

Háromnegyed nyolckor, amikor P. Iván krákogva beült a klozetba, a Pipás 
rendszerint a fityójával enyelgett. Mert azt csak enyelgésnek lehet nevezni, amit 
csinált vele: törölgette, cirógatta, lehet, hogy meg is csókolta. A Boszorkány 
ilyenkor jött meg a szemközti boltból, szöszmötölt valameddig, aztán elindult a 
vécére. Amikor a Boszorkány kizárta a vécéajtót, s beült — tán még meg .sem 
kezdte az ürítkezés hangos szertartását, P. Iván rendszerint feltápászkodott, 
fölhúzta a nadrágját és elhagyta a szentélyt. Közben hangosan krákogott, s a 
gombolkozás hosszadalmas m űveletét a vécét ő l a konyhájuk ajtajáig terjed ő  
úton végezte. Ez így volt rendjén, így szokta meg mindenki. Utána fél tízig 
váltogatták egymást az emberek a harmadik fülkében. 

Mindenki elvégezte a magáét, mindenki kielégült, a frusztrációs idegességnek, 
harciasságnak nyoma sem volt. 

Mindaddig, amíg be nem következett az, amire senki sem gondolt. 
Egy reggel ugyanis P. Iván nem jött ki a vécéb ő l. 
A Boszorkány már rég elvégezte az ürítkezés kenetteljes ceremóniáját, kimászott 
a fülkéből, gondosan bezárta maga után az ajtót, azonban P. Iván még akkor is 
ott krákogott a szomszédban. Sőt nemcsak krákogott, hanem kiabált is. Az ajtó 
előtt pedig egyre türelmetlenebbül topogtak a várakozók. 

— Gané! Méghogy én ...! Gané ... — ilyesmiket üvöltözött az öreg. A soron kö-
vetkező  kezdetben élvezettel hallgatta, aztán egyre komolyabbá vált. Mint ahogy 
kezdetben mosolyogtak a többi sorbanállók is, de aztán mindinkább elkomolyod-
tak. Előbb csak topogtak, utána türelmetlenül sugdolózni kezdtek, s minél sürge-
tőbbé vált a belső  kényszer, annál feszültebb lett a közhangulat. Akinek történe-
tesen vécé után mennie kellett valahová, mondjuk a munkahelyére, az elégedet-
lenkedve-bosszankodva otthagyta a so rt , s egy útbaeső  nyilvános illemhely által 
nyújtandó megkönnyebbülésre hagyatkozva elindult. Mások birkatürelemmel to-
vább várakoztak. A béket ű résben legkitartóbbak a nyugdíjasok voltak. Nekik volt 
rá elegendő  idejük. A Pipás is közéjük tartozott, mármint nyugdíj szempontjából, 
türelem tekintetében már kevésbé. Elejében csak köpködött, morgott magában, 
aztán egyre hangosabb lett. 

— Ez az öreg nem normális — jelentette ki. 
A többiek elengedték a fülük mellett, mert arra gondoltak, hogy majd csak 
megunja az öreg a dolgot, s átengedi a helyét. De ahogy múlt az id ő , úgy fogyott 
a nyugdíjasok türelme is. 

—Szabotázs, közönséges szabotázs — jelentette ki a Pipás, s javasolta, hogy 
törjenek be a fülkébe, s erőszakkal távolítsák el P. Ivánt. P. Iván hallotta ezt, s 
nemsokára föltápászkodott, hogy elhagyja a fülkét. Hangos krákogással és is-
métlődő  üvöltésekkel vonult a konyhaajtó felé. Útközben elfelejtette begombolni a 
sliccét. 324 



A várakozók fellélegeztek, a soron következ ő  bement, s rövid idő  elteltével 
mindenki sorra került. Délutánra el is felejtették az egészet, csak a Pipás tett még 
csípős megjegyzéseket az öregre. 
Másnap reggel azonban P. Nán szintén nem jött ki a vécéb ő l. A Boszorkánynak 
ürítkezés közben újra végig kellett hallgatnia az öreg egyre hangosabbá váló 
krákogását, mind kivehetőbb üvöltözését. 
— Gané! Gané! Méghogy én .. . 

Megismétlődött a sorbanállás. A kulcsra zárt vécék használói, különösen az Úri-
ember és a felesége megmosolyogták a türelmetlen toporgókat. Továbbra is a 
Pipás vitte a szót, s bár nem figyelt rá az ördög sem, kígyót-békát kiáltott az 
öregre, hangoztatván, hogy ha P. Iván öt percen belül nem hagyja el a fülkét, 
rátör és belefojtja. 
Az öreg azonban csak krákogott meg üvöltözött, nem sokat tör ődött a dologgal. 
Lehet, hogy tényleg nem volt normális. 
Letelt az öt perc, s a Pipás be akarta törni az ajtót. A többiek azonban megbot-
ránkozva útját állták, mondván, hogy a vécé azért mégis diszkrét rendeltetés ű  
valami, s a világon léteznek bizonyos erkölcsi normák is. Ily módon sikerült 
megfékezniük ugyan a Pipást, de az nem nyugodott bele a dologba. Kissé 
letörve ugyan, de folytatta a toporzékolást, s kijelentette, nem t ű ri tovább az öreg 
P. Iván minősíthetetlen viselkedését. A békésen türelmetlenked ő  többiek szintén 
egyetértettek az utóbbival, csak éppen a Pipás által javasolt módszert kifogásol-
ták néhányan. 
Nemsokára P. Iván megkönnyebülve kitopogott a klozettból, s krákogva-üvöltöz-
ve bevánszorgott a konyhába. 
A következő  napon szintén bent feledkezett a vécében. 
A korábbi napok izgatottsága és türelmetlenkedése némelyeknél elkeseredésbe 
csapott át, az egyre erősödő  frusztráció komoly következményeket sejtetett. 
Növekedett az agresszív hangulat, de P. Iván látszólag nem reagált a dologra. 
A Pipás rettentően be volt gyulladva, kijelentette: 
— Ez az öreg nem normális, meg kellene mérgezni. 
A hallgatóság nem reagált a javaslatra, P. Iván azonban elhagyta a fülkét. 
Délután belestem P. Ivánhoz a konyhaajtó üvegén. Nagyon meglepett, amit 
láttam. P. Iván egy széken ült, ölében a felesége, s csókolóztak. Tiszta őszinte-
séggel mint a tizenévesek, szenvedélyesen mint a húszévesek. Sokáig. P. Iván 
arcán a távozni készülő  mohóságát láttam. Reszkető  kezének mozdulatai olykor 
görcsösekké váltak. Kapaszkodott a kezével, kapaszkodott vértelen ajkaival. 
Másnap a Pipás rátörte a vécéajtót, s egyetlen mozdulattal kipenderítette az 
udvarra. Úgy, ahogy volt, letolt nadrággal. Azt vártam, hogy az egyébként béke-
tű rő  nyugdíjasok megbotránkozva nekirontanak a Pipásnak, de senki sem moz-
dult. P. Iván megszégyenülve gombolkozott. 
Harmadnap nem jött ki a vécére. A felesége egy éjjeliedényben takarított utána. 
Negyednapra meghalt. 

Ekkor egy időre helyreállt a rend az udvarban. Háromnegyed nyolckor a Pipás 
abbahagyta az enyelgést a fityóval, s beült a vécébe. Utána pedig mindenki a 
megszokott sorrendben. A Boszorkány továbbra is nyolckor ült be a középs ő  
fülkébe, ahol még érezte a szomszédból átsz ű rődő  füstszagot. Mert a Pipás a 
vécén is pöfékelt. 
Lassan mindenki elfelejtette P. Ivánt, az öreget, el őttem azonban rendre megje-
lent, ha késő  este mentem haza, s tapogatóztam a vaksötét bejárati folyosón. 
Olykor csókolózni láttam a feleségével, olykor a krákogását hallottam, olykor azt 
láttam, hogy kipenderítik a vécéb ő l, letolt nadrággal. Ráncos vonásait füst borí-
totta. Ereztem ennek a füstnek a szagát. Pipafüst-szaga volt, olyan, amilyent 
érezni lehet, ha a Pipás végigmegy az udvaron. 
— Valami furcsa megszállottság — magyaráztam magamnak a dolgot, és senkinek 
sem szóltam róla. Hadd felejtsék el az emberek P. Ivánt, hadd éljenek nyugod-
tan, békességben. Hadd legyen rend és béke az udvarban. Hadd végezze 
mindenki a magáét, hadd elégüljön ki mindenki, amikor szüksége van rá, ne 
legyen senki ideges, szűnjön meg végre a frusztráció! 
S valóban így is volt. A kívülálló, s őt a beavatott is azt hihette, itt minden a 
legnagyobb rendben van. 
Egy reggel azonban a Pipás nem jött ki a vécéb ő l. 
Aznap este szintén későn értem haza. Tapogatózva lépkedtem a vaksötét bejá-
rati folyosón, vártam, hogy megjelenjen el őttem P. Iván. Az öreg azonban nem 
jött. Se aznap este, sem később. Soha többé. 
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kudarc 

Az író arról akart novellát írni, hogy az emberdarabokra törik, mihelyt rádöbben 
arra, hogy mennyire egyedül van a világban. Egy embert keresett hozzá, aki hetek 
óta csak maga elé bámul, nézi a leveg ő  ürességét, nézi a semmit maga körül, s 
valamire vár. Időváltozás, apró-cseprő  események egy-egy pillanatig olykor ma-
gukra vonják a figyelmét, id ővel egyre ritkábban eszmél olyasmire, hogy valami 
érdekelné. Ha van kedve, regisztrál magában bizonyos megtörténéseket, gyak-
rabban még azt sem. Néha gondolkodik olyasmin, hogy érdekli-e őt egyáltalán 
valami. Akkor örül, mert érzi, hogy egyfajta szellemi mozgás még van benne, 
hogy fölötte áll még a pusztán fizikailag létez őnek. De a gondolat mind ritkábban 
válik szárnyalóvá, egyre nagyobb er ővel kötődik valami meghatározhatatlan fix 
ponthoz. Sokszor az a kényszerképzete támad, hogy szétfolyik, érzi, amint olva-
dó jégkockához hasonlóan egyre kisebbé válik, egyre inkább elterül mindén 
irányba, egyre kevésbé tudja magát még szellemi erejével is összetartani. Magá-
ban latens állapotnak szereti nevezni az ilyesmit, aminek gyakran egyetlen ered-
ménye van: az, hogy néha mégis felfedezi önmagát, részleteire ráismer, olyankor 
végtelen kitartással bámulja a lábát például, vagy ha tükör van a keze ügyében, 
az orrát, fülét esetleg bajuszának ritkás tüskéit. Jól érzi ilyenkor, hogy az, amit 
bámul, végső  soron nem más mint ő  maga. A Iába is, az orra is, bajuszának 
ritkás tüskéi is, gondolatainak kuszasága, mindaz a rengeteg álomfonál, mely 
hajnali ébredései után még órákig nehezedik rá, hogy súlyával kiszorítsa bel ő le a 
levegőt, hogy ne tudjon felállni, hogy úgy éremse magát, mintha a mélyben volna, 
valahol a tengerfenéken, s több mázsányi súly ülne rajta. Hogy zúgjon a füle, 
hogy újra érezze, hogy szétfolyik, miként a nyári vakmelegben földre ejtett 
fagylalt, arra kényszerítve a járókel őket, hogy elővigyázatosan átlépjék, elkerüljék 
vagy kegyetlenül beletapossanak. Tán még attól sem félne. Egy ilyen mozzanat 
befejezné az olvadás és szétmállás kínos folyamatát, mely magától tán sosem 
érne véget, mely magától állandóan újrakezd ődik. 
S a keze is. 

Hetek óta bámul így maga elé. Kutat az emlékei között. Megannyi dolog jut az 
eszébe, keresi azokat a szálakat, melyek pont oda vezetnek, ahol ő  van. Ott  látja 
magát egy-egy kavargásban, beszélnek talán hozzá vagy ő  beszél másokhoz, 
öntenek neki a pohárba vagy ő  önt másoknak. Esetleg magának. Érez egy 
összefüggést az őt övező  megtörténések között. De a legkedvesebb számára 
mindig az, ha egy-egy sarokban, egy-egy oszlop mellett ott áll ő  is. Nehezen 
lehet meghatározni az id őpontot. Talán nagyon fiatal még akkor, vagy éppen 
élete delelőjén jár már, s fürtjei ezüstösen csillannak, ha fordul. A múlt, a jöv ő  
határai annyira belevesznek a jelenbe, hogy csak a jelen képtelen valóságából 
szemlélődik — egy átélt vagy megóhajtott pillanat igézetében nem képes különb-
séget tenni az emlékei és a vágyai között. 
De az emlékek szövete felszakad olykor, s kezd ődik ismét a mindennapok 
bámulása, a mechanikus önfelfedezés, egy-egy mozzanat feltöltése érzelemmel 
és értelemmel. Esetleg a mozzanat megtörténtének egyszer ű  észlelése. S tart ez 
végtelenül sokáig. 
Tart ez mindaddig, amíg egyszer végre felfedezi a kezét, s megvilágosodik el őtte 
minden. Világossá válik az átélt múlt vagy a megóhajtott jövő  és a jelen sivársá-
gának különbözősége, világossá válik álmai szövevényessége, önnön létezésé-
nek értelme egyszersmind esetlensége. Önmaga válsága, ahogy ma mondanák. 
Nézni kezdi a kezét, tekintétével átvilágít rajta mint a röntgengép, megpróbál 
behatolni a pórusok mögé, a bőr titokzatosságába, megpróbálja felfedezni az 
érintés szédületének mechanizmusát. 

Megpróbál átlátni rajta, mint egy színes üvegen, kíváncsi rá, milyenre festi mind-
azt, ami mögötte van. Ilyenkor eltakarja a szemét, s mozdul valamerre. Végtelen 
tájakat Iát így, beleveszik egy-egy vidék szépségébe: üres tájak, semmi sem 
mozdul, de bennük a mindenség nyugalma, bennük a mindenség átérezhet ősé-
ge. Tisztásokat Iát és hegyet, folyót, tavat, tengert, végtelen csendet és kékes 
nyugalmat. Az álmok utáni ébredés nyomasztó egyöntet űsége megtörik egy-egy 
ködfoszlányon, a hajnalok pirosba váló sötétkékje azúrossá válik a szeme el őtt, 
kutatni próbál valaki után, önmagát keresi a tájban s másókat, rengeteg embert 
maga körül: üres a végtelenség. Csend van, minden kékes, fokozatosan köd 
úszik a szeme elé, s akkor kitakarja az arcát. 
Két keze mint egy-egy ötágú valami mered felé, ujjai fenyeget őn néznek a 
szemébe, mintha ugrani akarnának — megretten t őlük. Aztán megpróbálja össze-
szedni magát: a józan észre próbál támaszkodni, bár kétséget érez iránta, 
megpróbálja értelmezni a dolgot, alaposan szemügyre veszi a kezét, látja, hogy 
ujjai valójában a tenyerében is folytatódnak, csupán a sors iróniája okozhatja, 
hogy valami összetartó anyag megszüntette a további elágazásukat, s hogy való-
jában minden egész így épül fel: a részek egyszer egymásba érnek, s akkor 
megsz űnnek önállóak lenni. Újra beleképzelte magát abba a bizonyos tájba, 
megpróbálta magát részként figyelni, egyedül volt. 
Azonban hirtelen mintha megmozdult volna körülötte minden: végtelen emberá- 326 



radat öntötte el a tájat: sikkasztók, csalók, bérgyilkosok, háborús b űnösök és 
elaggott hadigazdagok, kormányf ők és selyemfiúk emelték fenyeget ően felé ke-
züket. 
Az ember megrettent t őlük, görcsbe rándult az arca, védekezni próbált, de 
érezte, hogy egyre többen kapkodnak felé. Néhányan elérik a kezét. Puha és 
nyálkás a tapintásuk, összerándul az érintésükt ő l. 
Nők jönnek később, hervadó asszonyságok és bimbózó lánykák, érintetlenek és 
kokottok, rikácsolásuk, fenyeget ő  táncuk elő l futni kényszerül. Érzi, hogy kapkod-
nak utána, némelyik mint a szell ő , körülfonja illatával, puha bársonyos kezükkel 
megérintik az arcát, cirógatják. 
Kifullad a futásban. Úgy érzi, vége, nem tud menekülni. A megadás szusszanása 
tör fel belő le éppen, amikor feleszmél. Maga elé néz. Az ujjai továbbra is fenye-
getőn merednek feléje. Akkor jobban megnézi a kezét. Tudja jól, nem tapad 
hozzá vér, nem tapad hozzá szenny, becstelenség, semmi tisztességtelen. Csak 
piszkos, fekete és érdes tapintású. Kezdte sejteni, honnan a borzongás, ha 
hozzáérnek. Honnan az idegen test nyirkos tapintásának bizsergetése, az a 
gyenge zsibogás, amely hasonló ahhoz, amit nyelvünk érez, ha zseblámpaelem 
rézpólusait értetjük hozzá. 
Kezdett világossá válni el őtte minden: az üresnek t ű nő  táj, az idegen emberek 
zsongása körülötte. Világossá vált az a visszatetsz ő  bizsergés, melyet a puha 
kezűek érintése keltett benne. 
A jégkocka továb olvadt, majd mint csípős északi szélben a tető rő l lefelé folyó 
hólé, jégcsappá fagyva várta sorsát, hogy egy széllökés kettétörje, s lezuhanva a 
köves járdára, darabokra törjön. 

Az író gondolataiba mélyedve felemelte a két kezét. Meghökkent. Ujjai fenyege-
tőn meredtek feléje. Ekkor már tudta, hogy a mese kezd ődhetne elörő l, de azt is, 
hogy véget sosem érne. Č3sszegyű rte papírjait, lefeküdt az ágyára, s várta a 
folytatást. 
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bognár 
antal 

a létezés kötőanyaga 

Beretka Ferencre a középiskolások becsei vetélked ő in figyelhet-
tünk fel a hetvenes évek elején, majd pedig miután az Uj Sym-
posionban megjelent első  terjedelmesebb közlése és els б  díjat 
nyert az 1974-ben meghirdetett Majtényi Mihály novellapályáza-
ton. A Hajnalban kék vonatokkal álmodom és a Reggel olyan 
határozott hangütése volt egy kétségkívül tehetséges fiatal pró-
zaírónak , hogy velem együtt nyilván mások is ennek a „periféri-
kus" világnak az elmélyítését , ennek az expresszív stílusnak a 
kimunkálását várták tđle , s az utóbbi évek folyamán nem egyszer 
tűnt úgy, hogy Beretka a biztató kezdés után folyton elveszíti 
egyszer már meglelt hagját , ám ahhoz nincs elég ereje vagy 
bátorsága , hogy egy robbantással vállalja a folytonos újrakezdés 
kockázatos kalandját (az 1977 című  írásban , majd a Töredékek-
ben például annak idején ilyen — félszeg — bontó-munka nyomait 
véltem felfedezni). Pedig születtek átlagos novellatermésünkb ő l 

kiemelkedő , az indulását meghatározó novellákkal legalábbis 
egyenértékű  írások is műnе lyében: a Szakítás, az Ünnep örökre, 
Az öregasszony, a Furcsa kis történetek a Doktorn őről első  két 
darabja (Az olaj és a Másodvirágzás), s különösen legutóbb az 
Ida: beomlott vészkijáral és a Kudarc . És persze egy-két erő-
sebb részlet. De: írt szabályos novellát , karcolatot , mesét, vallo-
mást, naplójegyzeteket, belsб  monológot, műhelyforgácsokból 
esszé-novellát, anélkül , hogy igazából a változatosságra tett vol-
na fel mindent; s egyenetlen színvonalon, sokszor nyelvileg is 
kidolgozatlanul. A Hajnalban kék vonatokkal álmodom expresszi-
onisztikusan vibráló , és a Reggel realisztikusan lehűtött stílusa 
mint a kezdés két nyomjelzđje különben is olyan köztes helyze-
tet, az „elfogult " választásban felfüggesztett (óvatos ? önelvű? 
е rlelődđ?) szemléletet írtak körül, melyben a hagyományos és 
modern látásmód, kifejezésmód elemei még az esztétikum, az 
írói technika szintjén is egymástól el nem válva és egymással 
össze nem forrva kapaszkodtak egymásba, s alóluk épp az lát-
szott most elszivárogni, ami közös volt eredetileg, minden külön-
bözőség , minden bizonytalanság ellenére : az anyagnak , a való-
ság és a látomások anyagának nyersesége — s ami maradt, 
mintha egyre inkább nem lett volna más , mint a vértelen bölcsel-
kedés és az érzelmes életképek üledéke. 

Most, Beretka kötetbe gy űjtött novelláinak újraolvasása után is 
úgy látom, írói módszerének azok a küls ő  jegyei ütköznek ki, 
amelyeknek túlsúlya korábban felsejlett — kissé sarkítva : Beretka 
nemigen igyekszik hangsúlyozottan külön világot konstruálni, ke-
véssé válik számára írásai bels ő  problémájává maga megírás, 
úgymomd nem intellektuális alkat tehát, de er őlteti az elmélke-
dést , holott a képzelete „földhözragadt "; prózanyelve nem vala-
mi pontos és nem is nagyon egyéniesített. A Keresel valamit 
vagy a Találkozás például alig több emlékképek túlontúl is gördü-
lékeny felidézésénél, az 1977, valamint a Töredékek (1., 2.) meg 
a Kérészek és partlfecskék egynémely részlete pedig körülmé-
nyes fejtegetésnél . De épp ez a váltakozva hol monotonná szür-
kített, hol spontán érzékletességében érzelmileg felforrósodó 
prózanyelv valami mást is megmutatott : a szabályosság látszatát 
csökönyösen megőrizve , s a pongyolaság határán látszólag 
minduntalan kockára téve meg tud téveszteni semlegességével, 
hogy aztán megdöbbentsen egy jól elhelyezett mondattal , csalta-
nóval (Körök és falak, Reggel, Unnep örökre, Ida: beomlott vész-
kijárat Másodvirágzás), vagy létrehozzon valami alig megnevez-
hetđ  nyugtalan vibrálást , amit mintha csak a leírt tárgyak , helyze-
tek, mozdulatok árasztanának , pedig nyilván a nyelv teszi (Ab-
ban az utcában, Ólmosban, ezüstszürkében, Fagylalt, Szakítás, 
Az öregasszony, Kudarc). Megmutatta tehát, hogy Beretka kivé-
telesen jó kifejezőkészséggel rendelkezik. S aki ilyen jól tud vala-
mit, az ne tudná, mihez akar kezdeni vele? Mert az is bizonyos, 
hogy Beretka olyan élményvilágnak van birtokában — gondoljunk 
csak a kék vonatokra, a majálisra , a baggerosra , az öregasz-
szonyra, a partifecskékre , a Doktornőre , Varró Marira vagy Lorin-
ra—, aminek kiaknázása nem akármilyen írói feladat. 

Minél többször lapozom végig így együtt Beretka novelláit, annál 
világosabb előttem , hogy az írói technika és gondolatiság szét-
tartó tendenciái mélyén nem csak a szociografikusan vagy a lét-
érzés síkján rokonítható világok vonzóereje munkálkodik, hanem 
egy egyre határozottabban körvonalazódó , és az írásnak, a 
nyelvnek a problémáját sem antiintellektuálisan megkerül ő  írói 
szemléletmód erővonalai húzódnak meg. Megtéveszt ő  csak az, 
hogy állandóan és teljes egészében a próza anyagába elmerítve, 
olyannyira , hogy sokhelyütt még csak ennek az anyagnak rejtett 
rendezielveként sem képesek érvényesülni. Arról van szó, hogy 
Beretka mintha nem akarna elismerni olyan kérdéseket és meg-
oldásokat , amelyek különválhatnának, egy fokkal felülemelked-
hetnének írói anyagán , de az anyag , az emberek , a világ „kaoti-
kus" gazdagsága feletti csodálkozásra való minden hajlama elle-
nére nem akar engedni az impressziók áradásának , hanem az 
anyag belső  összefüggéseinek tő le független, „ellesett" pontjain 
a magyarázatoknak olyan hálózatát igyekszik létrehozni , amelyek 
mindenre érvényesek — saját magára is. Beretka annyiféleképpen 
akar írni , ahányféleképpen a világ dolgai leírható módon, tehát 
valamiféle szabályossággal léteznek egymástól kulcsönös füg-
gőségben  —5  ez a szabályosság az, ami legfđképp érdekli, mert 
úgy érzi , az ezerarcúságban , a burjánzásban, a töredékességben 
elveszne, ezért az új meg új irányú próbálkozásokat szüntelenül 
visszavonja , visszatéríti központi írói problémájához : megtalálni a 
létezés kötбanyagát . Ez a törekvés mozgatja h őseit is — nyilván 
ezért van az , hogy oly gondtalanul váltogatja novelláiban az írói 
nézőpontot, egy síkra hozva bennünk az emlékez ő  vagy följegy-
zéseit készítő  narrátor monológjait a fiktív alakokéival. Az írói-
szemlélii „bölcsek köve" persze nem található meg , annál is 
inkább, mert a szenvedélyes keresés közepette belülr đ l olybá 
tűnik , mintha szinte valóban anyagiságában volna megfogható, s 
ráadásul egynemű  kötđanyagként — de épp ez teszi előlegezhető  
kudarcaiban is vonzóvá ezt a próbálkozást . Számomra különö-
sen az az előremutató, hogy utóbi szövegeiben mind több jele 
mutatkozik a groteszknek , az iróniának ; ez új momentuma Beret-
ka írói szemléletének , túllendítheti a tétovaságokon. 328 



‚IN  WALER  THE EARTH- THAT  CAPTAIN  AMERICA MAY LIVE NO MOREI 	 26 

Vegyük csak sorra: a valóság „megfejtését ", tündéri teljességét 
jelentő  álom buborékja a szemünk láttára kerekedik ki majd min-
den írásában — még a kékre színezett, „újraálmodott" vonatok is 
olyanok , „mint a filmekben, meg az álmokban "; a pótkocsin 
zötyögő  idénymunkások között gyorsan leomló kör alakul; a kis 
fekete pontocskák „önnön burkukba fulladva egy sereg szentjá-
nosbogár fényéről álmodtak"; a hazai táj napmintás oromfalai 
helyett keresel valamit ami pótolhatná őket; egy igazi, „újraszíne-
zett" május színpompája , zászlóerdője ; a mindent jelentő  embe-
rekbe és dolgokba való kapaszkodás („Teljesen mellékes, hogy 
a vonatok csak álmainkban kékek, a valóságban p/szkosszín űek: 
festünk magunknak valóságot, mint a szappanbuborék — benne 
lesz minden kicsiben és színesben,"); az „irtó jó szédülések"; a 
fagylalt csodája ; Kovács Balázs legendája ; a kotrógép kanalazta 
óriási tányér leves ; az irreális szabadulás egy úszó nyárfarönkön; 
Zsuzsa szellemlénye Az ittlét szomorúsága c. képen; a macská-
vá változott öregasszony örökké tartó ünnepe ; a Doktornő  olaj-
kútja; az akác csodatévđ  második virágzása ; a remény, hogy 
Idánál még lehet menekvés stb. stb . — a kisemberi csodáknak 
néha Gelléгi Andor Endrére emlékeztető  tárháza ez. S ezek az 
álmok , telistele a legérzékletesebb képekkel , szagokkal , ízekkel 
valósággá akarnak válni , be akarják kebelezni a legközönsége-
sebb dolgokat , a világot mindenestül — vagy legalább az álmodó-
jukat és az álomba bebocsáttatásukat kér őket , mint a Doktornőгб l 
szóló történetekben. Mert az emlékezés mechanizmusa az, 
amely az időben megrekedő  jelenen (s az írás maga is egyféle 
elrekesztés) túlsodorja ezeket az álmokat, egy süllyed đ  teljessé-
get egész rakományával úsztat át a vágyképek szférájába. S az 
emlékezés maga is a létezés , az áhított teljesség ugyanolyan 
irreális kötđanyagaként funkcionál Beretka prózájában, mint az 
álmok : elegendđ  csak utalnunk arra , hogy egy-egy varázslatos 
felidéző  erejű  szótól az egész ősi örökség átvételéig (a Kérészek 
és partifecskékben ) számtalan változatban építkezik az emléke-
zésnek a személyesség mázát őrző  cšerepeibő l, még akkor is, 
amikor a megteremtett fiktív világ talán megállna a személyesség 
jelzése nélkül. 

Megtalálni a létezés köt őanyagát — de a világért sem az írás 
legyen az. Ebben foglalhatók össze Beretka törekvései — nem 
pontossá szikkasztott és nem talányossá egyéniesített érzékletes 
leírásai fő  stíluseszközként így állhatnak egy nosztalgikus azono-
sulási vágy szolgálatában : az állandó törekvés az anyaggal, kis-
ember-hőséivel való érzelmi azonosulásra , a benne - rejtőzködés-
re újra meg újra visszaléptetheti az anyag „külső" szempontú 
feldolgozásának kényszerétő l, s megteremtheti azt az értelem 
fényében persze ismételten lerombolódó illúziót, hogy az össze-
függések mintegy belülrő l , beavatkozás — tehát tudatos, elidege-
nített cselekvés (írás) — nélkül kinöveszthet ők magukból a dol-
gokból , repedéseikbő l , réseikbđl. Az irónia hatására szétpattan-
nak az álmok és az emlékezés buborékjai , s általa feltehetőleg 
zártabbá válik ez a helyenként talán érzelmes világ, de ez az 
azonosulás az emlékezet fölvetette és álombéli világ legmateriá-
lisabb szagaival és ízeivel maga is a létezésnek olyan er ősségű  
intenziviálását jelenti, ami elkötelez ő  érvényű  lehet: ha az ittlét 
nosztalgiája valóban az ittlét iróniájának adja át a helyét , szemlé-
letében nem kell nagyobb fordulatnak bekövetkeznie ahhoz, hogy 
elérhetđ  közelségbe kerüljön egy „mégse-azonosulás", egy 
„csakazértis-azonosulás" írói programjához , amelyben mostani 
dilemmái is konkrétabban és határozottabban merülnének fel. 

Mindig meglepő  volt, és a kitartás hiányának látszott, ahogy Be-
retka egy -egy újabb szövegével más-más utakon indult el, anél-
kül, hogy elmélyítené a korábbi szövegekben felmerült lehet ősé-
geket , s anélkül , hogy ez a hangváltás igazi fordulatot jelentett 
volna — expresszív látomások rögzítése után naplót ír , majd em-
lékképeket hív elő , kisvárosi figurákat rajzol meg , hogy újra visz-
szatérjen a töredékekhez , majd a furcsa kis történetekhez, s a 
varrációt mindig ide-oda bújtatva -öltve a lírai személyesség és 
egy quasi-kollektív tudatforma, közlésmód között. Pedig hogy 
egy kemény , állhatatos , elszánt írói munka adott jelt magáról 
ezekben a szövegekben —értéküket épp az jelenti, hogy ennek 
felettébb izgalmas dokumentumai (s ezt Beretka folyamatosan tu-
datosította ) —, azt két újabb novellája , az Ida : beomlott vészkijárat 
és a Kudarc is bizonyítja. Szervesen épülnek ki ebb đ l a prózából, 
de túl is mutatnak rajta . Lorin a saját hagјátó/ menekül, attól a 
hangtól , amely széthulló életét , valami tésztaszerű  (kötő )anyag-
ként összetartja , s Lorin életének száraz , aprólékos leírása mint-
egy ezt az élet-törmeléket is jellemzi: önértékei nem lehetnek, ha 
ilyen színtelen, fű részpor szerű . Az álom itt már csak egyetlen 
szó kiejtése, Ida csupán közvetetten, valóban hiányként megfo-
galmazódó lénye. Vegyük még hozzá, hogy Lorin az első  igazi 
hőse Beretka prózájának , eleddig az egyetlen, akit a szöveg 
šzintjén nem egy személyes na ггátori emlékezés elevenít meg. 
Nyilvánvaló , hogy több vonatkozásban is prózaírása tárgyilagos 
vonulatában az antitézist alkotta itt meg Beretka . S antitézist állít 
fel ugyanígy a Kudarcban is, ahol viszont a narrátort idegeniti el, 
novellahőssé „degradálva ", akit a saját keze üldöz; s ily módon a 

329 

	

	naplóírás, a műhelyforgácsok, az önboncolás helyzetét fordítja 
visszájára. 



losoncz 
alpár 

még egyszer 
a 
radikális 
filozófia 
lehetőségeirő l 

1. 
A radikalizmusra hivatkozó filozófia egyre jobban legitimizálja az 
önmagára vonatkozó reflexiókat. Ebb ől a következetes ön гef-
lexióból kiolvashatjuk a fennálló világállapotra irányuló kísérletet 
a praxisfilozófia szemszögéb ől. Persze tisztában kell lennünk 
azzal, hogy a filozófiai gyakorlatnak a legnagyobb bátorságra van 
szüksége ahhoz, hogy kikezdje önmagát és netán kérdésessé 
tegye fontosságát. Ám ha a bölcselet. önmagát a kritika tárgyá-
vá teszi, akkor ez mindenképpen része annak a tervnek, amely 
az evilági viszonyok transzcendenciájára irányul. A bölcselet, ami-
kor kihívja saját lehetőségeit, nem hivatkozhat önmagára, hanem 
a világmegváltoztatás konkrét utópiájára. Tehát láthatóvá teszi 
önmagát, mert az emberi lényeg tana csakis ilyen kihívást érde-
mel, amennyire a nembeli értékeket megvalósíthatónak tartjuk. 
„A filozófia vége az a hely —írja Heidegger —, ahol történelmé-
nek egésze saját lehetőségeire vonatkozik. A vég mint befejezés 
ezt a vonatkozást jelenti. (...) Vajon a filozófia vége gondolko-
dási módjának végét is jelentené? Ez a következtetés túlságosan 
meggondolatlan lenne." 

Úgy gondolom, ezek után nyilvánvaló, hogy számomra értelmes 
dolog párbeszédet folytatni a radikális filozófia lehet őségei гб l —
de a radikális utópia pozíciójáról. Heller Ágnes a radikális filozó-
fia lehetőségeit taglalva a következőket írja: „A radikális utópia —
és ezért is radikális — inherensen tartalmazza a „legyen" moz-
zanatát. Nem az a radikális utópia üzenete, hogy az áItala e/kép-
zelt társadalom is lehetséges, hanem az, hogy ennek a társada-
lomnak lennie kell".z Másrészt, s ez azt hiszem Bloch érdeme, 
az értékpluralizmus ellenére a filozófia vállalhatja a radikális utó-
piát: a létezővel szembeni „legyen" racionálisan is konstituálható. 
Ennyiben a konszenzus is racionálissá válhatna, mert, ahogy 
Heller mondja, a radikális utópia legitimációjának igazi forrása 
az emberiség és a nembeli értékek. De öncsalás lenne azt gon-
dolni, hogy a filozófia mint kommunikációs modell (tételezzük fel 
ezt) pusztán az értéktotalitásra vonatkozó irányulásból képes 
problémátlanná tenni a konszenzust. Nemcsak arra gondolok, 
hogy a konszenzus erkölcstelenné válhat, hisz ha úgy tetszik, az 
erkölcsi vétségek igazolhatóak az Abszolútum el đtt. Engem — be-
vallom — sokkal jobban érdekel a Van és a Legyen között köz-
vetítő  praxis, amely képes megvalósítani az evilági viszonyok túl-
haladását (és nota bene csak a praxis). A bölcselet mibenléte 
persze azt is jelenti, hogy mindig ki van szolgáltatva a Vannak, 
és a Јб  és Igaz kategorikus imperatívusza teheti csak utópiává. 
Ám akármennyire is beleszövi utópiáját a létez őbe, nem ismer-
heti el, hogy a világállapot — nevezzük szocializmusnak — tartal-
mazza inherensen a Јб  és Igaz fogalmát. Ha ezt elismemé, ak- 

' Martin Heideggec Krai filozolüe i zadaća mlšlieпia. Čemu još filozofija? Znaci, Zagreb, 
1973 

2 Heller Ágnes: Lehetséges-e radikális filozófia? Új symposion, 149. szám 

kor az emberi társadalom számára az értékpluralizmus tételezése 
teljesen értelmetlen lenne. Értelmetlen, mert akkor puszta irracio-
nalitássá válna a radikális utópia, és csakugyan elfogadhatnánk 
a tradicionális marxizmus mechanikus szükségszer űség-elméle-
tét. Persze a tradicionális marxizmus vitathatatlan el őnye, hogy 
sohasem kényszerítette vezeklésre a filozófiát és sohasem kö-
vetelte az erkölcsi megrendüléseket — fő leg ha képes volt elhi-
tetni, hogy egy kissé csiszoltabb machiavellista erkölcs (a dialó-
gikus etika sokszor csak „stirneri" volt) képes választ adni bár-
milyen kérdésre, amely a történelem végeredményére vonatkozik. 

Ha azt mondom, hogy a fennálló világállapot nem tartalmazza 
inherensen a Јб  és Igaz fogalmát, akkor ennek következménye 
az, hogy össztársadalmi szinten még nincs eldöntve a radikális 
utópia kérdése. A radikális utópia semmiképpen nem legitimizál-
hatja létformáját, hiszen a nembeli értékek voltaképpeni tartalmát 
nem ismeri. Csak legitimációjának forrását tudja, amely, mint 
fentebb idéztem, az emberiség. A hermeneutika elgondolásai 
alapján tudom az értékpluralizmus tényét, és ehhez az a belátás 
társul, hogy a létezővel szemben csak az egynem ű  értékrendszer 
normáját állíthatom. A színhely: Bloch experimentum mundija. 
A világ mint kísérlet és az ember mint feladat. Összefoglalva: 
a fennálló világállapotra vonatkozó filozófiai realizmusnak fel kell 
ismernie azt, hogy a néma emberiség még nem magánvaló em-
beriség .s. Sorsunk létrendi ugrást igényel — mit is jelent ez? 
A világfolyamatok minden tapasztalati közösségben nyitottsággal 
bímak, ahol az ember korántsem eo ipso a nembeli Iényeg 
megvalósítója. Az ember válaszoló lény — mint ezt Lukács kifej-
tette —, és a nembeli lényeg megvalósítása ebb ő l a praxisból 
fakad. A választás (mert a válaszolás mindig választás is egyben; 
természetesen konkrét körülmények között) önmagában lezárhatja 
a cselekvő  és gondolkodó ember racionális értékvitáját, miköz-
ben nincs reális biztosíték arra, hogy a radikális utópiát a törté-
nelem valamely vastörvénye szerint megvalósítjuk. Ismétlem, ez 
csak választási praxisunkból fakadhat. A társadalmi alternatívák 
a jelent virtuális és potenciális történelmi pillanattá változtatják, 
ihol a radikális utópia szabályozó eszmeként funkcionálhat. Nos, 

a filozófiai vita a bölcselet szerepében rejlik, mégpedig az evilá-
gi transzcendencia ígéretének megvalósításában. Milyen szere-
pet kell vállalnia a bölcseletnek a Van és Legyen között közve-
títő  praxisban? 

Minden radikális társadalombölcselet a létez őbe való betörést a 
Legyen szempontjából végzi. Így a radikalizmusra hivatkozó filo-
zófia kísértése: mikor a Vant próbálja értelmezni, akkor minden 
létezőt az egyetemes jó ellenképéhez, a Rossz valóságához 
sorolja. Ha csak a Јб  és Rossz létezik, akkor a teljes polarizá-
ció folytán semmilyen kompromisszum nem lehetséges. Azt 
mondjuk tehát, hogy a világállapot: a gonosz világ ontológiája. 
A kérdés az, hogy kerülhetett erre sor, mikor a forradalmi marxis-
ta filozófia történelembölcselete, a történelmi dialektika e világ-
állapotban (amely számára nem lehetett a Gonosz birodalma, hisz 
az értékválasztás a kapitalizmus és szocializmus ellentétességén 
alapult) az értékaffirmáció lehet őségét látta, amely ugródeszkája 
lesz annak a létrendi ugrásnak, amely megvalósítaná a magáért-
való emberiséget. A húszas évek forradalmárai ezért választhat-
ták az erkölcsi tét ellenében azt, hogy — amint Lukács mondja 
A bolsevizmus mint erkölcsi problémában — Belzebubbal űzzék 
ki a Sátánt, mert a forradalom azt a lehet őséget kínálta, hogy 
az univerzális értékítéletet igényl ők kikerülnek a sötétségbđ l a 
világosság mezejére. Nem így történt —err ő l beszélek. 

Vagy kiszabadulok a Gonosz szorításából és a totális jó birodal-
mába lépek, vagy a Gonosz markában maradok. Vagy-vagy. 
Csakhogy így nem értelmezhető  a Van és Legyen közötti dialek-
tikus praxis, sőt ezáltal maga a racionális értékvita is a Gonosz 
fennhatósága alá kerül. Ewel az történik, hogy a radikalizmusra 
hivatkozó filozófia lemond arról, hogy a fennálló világállapotot, 
tehát a szocializmust egy immanens világképen belül értelmezze, 
másrészt a radikális utópia szirthelyét egyértelm űen a túlvilag 
tartományába sorolja. A bölcselet a gonosz világ ontológiáját 
vállalja, a kiteljesedett b űnösség korát. Meg kell mondanom azt 
is, hogy a módszert heideggeriánusnak érzem: a hermeneutika 
végkövetkeztetéseként a hiány lételméleti alappillérré válik; a lé-
tező  abszolút módon a nem-létez ő  pozíciójáról taglalódik. A léte-
ző  csak aképpen létezik, mint Heideggernél maga a lét; ha bele-
tarthat a nem-létezőbe (a Semmibe), vagyis a létez ő  csak annyi-
ban nyilvánulhat meg, amennyiben beállítható a nem-létez ő  
transzcendenciájába. De nézzük meg, milyen következtetéseket 
von ez maga után. Mikor azt mondtam, hogy a világállapot nem 
tartalmazza inherensen a Јб  és Igaz fogalmát, nem mondtam le 
arról, hogy a világállapotot folyamatként értékeljem. Ami történt: a 
gyakorlat inadekvációja. A dialógikus etika mind bizonytalanabbá 
válik és a tapasztalati közösség egyre kevésbé képes a normatív 
élményre, és egyre kevésbé képes a Vauból kiindulva a Legyen 
mértékével mérni a létezőt. 

A szocializmus igazi ereje potencialitásában rejlik. Amennyiben 
elfogadom a potenciális aktusok lehet őségét, akkor az emberi 
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lényeg nevében megtettem az első  lépéseket afelé, hogy a ra-
dikális utópiát racionálisan is konstituálhatóvá tegyem. Ha csak 
a bűnös világ ontológiája létezik, akkor nincs lehet őseg a poten-
ciális aktusokra, mert azok egybefoglalódnak az egyetemes јб  
fogalmában. Jó és Rossz között csak afféle benjamini megváltó 
ugrást tételezhetek, amelyet a várakozás vallásos tudata kivéte-
les pillanatként ta rt  számon. A potenciális aktusok kizárása egyet 
jelent a szocializmus létének tagadásával - ez pedig a metafizika 
botrányát eredményezi, amely a létez őt az eszkatológia szerep-
körébő l osztályozza. A létező  egyszeriben semmilyen történelmi 
okkal nem magyarázható, hisz vjrtualitás és potencjalitás nélkül 
nem képviselheti a tö гténetdialektikát. A metafizika filozófiai be-
csületességéhez nem fér kétség - de, hadd tegyem hozzá újra, 
a husserli fenomenológia heideggeri változatába torkollhat; azzal 
a különbséggel, hogy nem lét-, hanem értékkategóriákban mo-
zog. A hermeneutika persze önmagában nem teheti le voksát 
a metafizika mint értékkategória mellett; csak a létez őt taglalhatja 
a normatív élmények kizárásával. Ezért társul hozzá egy Heideg-
ger-féle isteni megismerés, amely a nem-létez őt létezővé változ-
tatja, vagyis létrehozza a nem-létez őt mint olyant. A nem-létező  
a radikális utópia megvalósulásában kiteljesedett b űnösség túl-
haladásának szubjektuma. Az inviduális b űnösség tehát annyi-
ban értelmezhető  a radikális utópia pozíciójából, amennyiben 

. az ember itt-léte az isteni megismerésre vonatkoztatható. E 
szubjektum, amint mondtam, még a nem-létező , és - megkoc-
káztatom még egyszer - nem lételméleti kategória. Ehelyett az 
értéktételezések tárgya, amely egyúttal jelenti a szabadság maxi-
májának közegét is. Tehát mint szubjektum potenciális és vizuális 
fogalom, amely magába foglalja az emberiség univerzális érté-
keit. Az értékpluralizmus meggátol abban, hogy utópiámat fele-
barátom kompetenciájának lesz űkítése nélkül létrehozzam. Nem 
biztos, hogy azén utópiám realizálása a felebarátom megigazu-
lását jelenti. Ha erőszakos módon konszenzust követelek, akkor 
felfüggesztem embertársaim egyéni praxisát. Ahhoz, hogy a hit 
letéteményese legyek az utópiára vonatkozólag, arra van szük-
ség, hogy megpillantsam a túlvilágot, és a hermeneutika segít-
ségével biztos ismereteket szerezzek róla. A hit tehát feltétlenül 
bűn, a hit feltétlenül kötelesség. Kötelesség, mert ellenkez ő  eset-
ben csak a rezignációt vállalhatom. Ahogy Jaspers mondaná: 
ezt a hitet csak maga a hit tudja életre hívni. 

Hogyan lehetséges tehát, hogy a moralista felmutassa az utópiát, 
ha nem hisz benne, és mindenképpen ellen akar állni annak a 
cseppet sem filozófiai következménynek, hogy a moralitás és a 
forradalmiság egyugyanazon szubjektumban kettéhasadjon? A 
„minimumok kitapogatása" a vázolt helyzetben nem lehet ele-
gendő . Mert a minimumok: az evidenciák és a bizonyságtétel 
az egyes ember praxisában. Csakhogy minden evidencia és bi-
zonyságtétel keresésekor - ezt Wi ttgenstein bizonyította be gyö-
nyörűen - valamely hittételt kénytelen-kelletlen el kell fogadnunk. 

Tudjuk: egy új világrend megvalósítására a Történelem és osztály-
tudat Lukácsnál a hegeli filozófiából átvett szubjektum-objektum 
azonossága hivatott. Ez pedig a proletariátus, amely a hozzá-
rendelt osztálytudat segítségével képes létrehozni a magáértvaló 
emberiséget. Nos, a Jó és a Rossz polarizáltsága között nem 
létezhet a szubjektum-objektum mitikus azonossága, mert a b ű -
nös világ ontológiájának egyetlen szubjektuma csak a Gonosz 
lehet. Az persze biztos, hogy a radikális utópia megvalósításának 
szubjektuma semmiképpen nem a Gonosz, tehát a Vanból ez a 
szubjektum nem értelmezhetđ . A szubjektum-objektum mitikus 
azonossága helyébe egy mitikus szubjektum lép, az utópia meg-
valósításának igazi organonja, amely mint alany rendelkezik a 
túlvilág hermeneutikájának a tudatával és ismeri az egynem ű  
értékrendszer társadalmi modelljét. Mivel értékei racionálisan 
konstituálható nembeli értékek , ennélfogva megszünteti a sza-
badságfilozófia kínzó parancsaival való küszködést. Hiszen pon-
tosan az evilági szabadságfilozófia az, amely kiüti a fegyvert a 
kezembő l. Ha nem így teszek, nem maradhatok moralistának -
csak egy evilági parancsuralom amoralitását tudom hitelesíteni. 
Így lemondok egy evilági - tehát immanens - szabadságfilozófia 
nevében a praxisban való részvételr ő l, annak javára, akinek az 
utópia immáron nem döntéskényszer eredménye, hanem az 
egyetemes jó tapasztalható valósága. Lemondok a cselekvésre 
való irányultságról, mert nem tudom értelmezni az egyetemes 
jó fogalmát. Ez pedig a túlvilág igazsága, amely nem választott, 
hanem tudott, tehát abszolút: az Igazság maga. Fegyver nélkül 
maradok, mert az igazságot önmagam találtam meg, mint Kier-
kegaard, és ez állandóan keresztezi és megöli bennem a praxis-
filozófia lehetőségét. A megértés és az együttérzés inkább a kor-
rektívumot választja, a praxis helyett a filozófia praxisát. A mora-
lista tudja , hogy értelmetlenség tételezni egy evilági átlépést a kier-
kegaard -i erkölcsi stádiumból a vallási stádiumba . Ez pedig 
nyilvánvalóan a létezés fenomenológiája. Bizonyságtétel csak 
annyiban lenne lehetséges, ha a hit lovagjának cselekedeteit az 
Isten vezérelné (méghozzá alanyi mivoltában). Ábrahám áldozata 
csak ekképpen értelmezhető . Krisztus azért jött a földre -János 
evangéliumának tanulsága szerint-, hogy bizonyságot tegyen az 
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	igazságról, és hogy mint logosz megnyugtassa azokat, akik nem 
tudnak lemondani az igazságkeresés kételyeir ő l. „De melyik az 

az igazság, amelyik nem, a fennállóra vonatkozik?" - meséli 
át Bloch Pilátus kérdését. Igy a filozófia az értékösszeütközések 
tudatában nem állíthat normát az emberiség számára, mert egy 
aktuális magatartásforma csak maximálisan vallásos lehet. Jür-
gen Moltmann a Blochot keresztény nyelvre lefordító teológus 
az aktuális magatartásformát Krisztus keresztre feszítésében lát-
ja, amely egy nem vallásosan konstituált közösségben az egyén 
számára a létezővel szembeni lázadást jelentheti. A lázadás is-
teni parancs, ám a változtatás lehet ősége nem áll fenn. És soha-
sem tudjuk azt, hogy Isten mikor vesz le bennünket a kereszt-
rő l. Lukács Ontológiájának problematikussága, mint tudjuk, abból 
is származik, hogy nincsen világosan értelmezve a nembeliség 
fogalma. Ám ha a radikális bölcselet értékei közé egy nem artiku-
lált szabadságfogalmat vesz fel, akkor ugyanerre a sorsra jut. 
Csakhogy létre kell jönnie egy közvetít ő  tagnak a Jó és Rossz 
között, amely biztosítja azt, hogy a túlvilág és a túlvilágot ismer ő  
szubjektum létezik. Van utópiám: ezt pedig aktualizálni kell a 
gonosz világ ontológiáján belül. A reményt csak az ígéret teheti 
biztossá abban, hogy a nembeli éhékekre tér ők a Jó és Igaz 
mércéjével mérik a létezőt. Az ígéret bizonyságtétel a leendő  
jövő  igazságáról. De ha a remény megvalósítása nem evilági 
folyamat, mert azt a Gonosz uralja, akkor az utópia nem itt-lété-
vel, hanem egyáltalán csak számunkra-való létével válik fontossá. 
Fegyver-e így az utópia? Vagy csak a moralista véd őpajzsa, 
amely által filozófiai nyugvópontot talál és becsületességét biz-
tosítja? „Nincs enyhülés, csak alázat van és út van, és jól van" -
írta Sinkó Ervin. Ennek az útnak nincsen stratégiája. Nem foga-
dom el a rezignációt, mégis nem tehetek mást, csak rezignálód-
hatok. A filozófia, akármennyire képes nyomatékosan átgondolni 
saját sorsát, nem tántorítható el önmagától. Képes túlélni verg ő-
dését anélkül, hogy rácáfolna magára. Amennyiben praxisát az 
önreflexió üres gyakorlatává (J. Habermas) változtatja, le kell 
hogy mondjon a világmegváltoztatásban való részvételr ő l - ezzel 
szemben csak a racionális értékviták irányítását vállalja, aminek 
mindenkori veszélye, hogy egy kanti végtelen progresszusba tor-
kolljon. A bölcselet nem vállalja az igazság kérdését, és ennek 
tudatában nem ismeri el a jelenlegi világállapotot a történelem 
potenciális és virtuális valóságaként. Kérdésem: radikális lehet-e 
így a filozófia? 

2. 

Mindezek után úgy vélem, hogy Heller Ágnesnak, ha paradoxáli-
san is, de igaza van: a filozófia nem merészkedhet a túlvilág 
birodalmába és tárgya nem lehet az, amit ő l az ember szédül. 
És ezt pontosan az egyéni praxis nevében mondom, amelynek 
konkretizációját az újkori filozófia legnagyobb feladatának tartom. 3  
Igen, a filozófia nem artikulálhatja a megoldást, hisz nem a meg-
oldás organonja. Idézem Márkus György gondolatmenetét, mert 
problémánkkal szoros kapcsolatban áll: „ A filozófia feladata való-
ban tudatos kérdésekké és válaszokká tenni a jelen alternativáit 
azáltal, hogy megkeresi a ma alapvető  konfliktusainak helyét 
az emberiség összfejlődésében, feltárja a jelen cselekvés és fej-
lődés alternatíváinak viszonyát az emberiség által történelmileg 
megalkotott értékekhez, s ezáltal tisztázza jelent őségüket az 
egész emberi fejlődés szempontjából. Ebben az értelemben a 
filozófia valóban nem más, mint egy állandóan megújuló, mindig 
a jelenből kinövő  összefoglalása azoknak a legáltalánosabb 
eredményeknek, amelyek az emberek történeti fejlődésének 
szemléletéből vonhatók le (Marx), a társadalmi lét reális onto-
lógiája, ami az emberi lényeg kikontakoztatásának szempont-
jából tekintett történelem maga. "4  Csakhogy a jelen alternatívái 
feltárásának előfeltétele egy kommunikációs modell, amelynek 
motorja az előzetes konszenzus. Ennek a konszenzusnak az 
egyéni praxisra vonatkozóan egy megmásíthatatlan totalizációra 
van szüksége: m űködésbe kell hogy hozza a mozdulatlan eleme-
ket, az öröklött normák, hiányok figyelembevételével. A konszen-
zus egyetlen racionális kritériuma az értékpluralizmus valóságá-
ban; az utópia. Ez azt jelentené, hogy a konszenzus artikulálná 
a létezőt az utópia pozíciójáról. Az utópia feltétlenül a nembeli-
ségre mint értékeszményre vonatkoztatható, de kérdés, hogy a 
nembeliség értékei taglalhatak-e a létez őből a konszenzus kere-
tén belül? Mert hogyan lehetséges normává tenni az emberiség 
értékeit, ha egyén és a nembeliség között még mindig az átté-
teli alakzatok egész sora áll? Hogyan biztosítani azt, hogy a kon- 

Hellerék praxis -fogalma (a munka , a tudat , a társadalmiság , az egyetemesség) is 
értelmezésre szorul. Véleményem szerint kritikai gazdaságtan csak egy következete-
sebb praxis-fogalom által lehetséges. Enélkül a szocialista árutermelés és munka-
megosztás elemzését az veszélyezteti, hogy a kapitalista árutermelés taglalásán re-
ked meg. Ez pedig azt jelentené, hogy közvetetten, de újra elismernénk a kiteljese-
dett bűnösség korát. A kritikai gazdaságtannak arra kell irányulnia, hogy a szocia-
lista árutermelés lehet őségeit artikulálja a társadalmi lét ontológiájának hatásköréböl 
kiindulva. 

° Idézve: Magyar Filozófiai szemle, 1978/1 



šzenzus nem reked meg az egyes embercsoportok értékvitájának 
játékában? A konszenzus tételezése a létez ő  álláspontjáról lehe-
tetlenné teszi, hogy figyelembe vegye az egyes ember praxisát —
a konszenzus csak akkor lehet érték, ha az értékösszeütközések 
ellenére értelmezni tudnánk a társadalmi alternatívák mibenlétét? 
Ez pedig akkor lenne lehetséges, ha a létez ő  fogalmakat érték-
fogalmakká változtatnám, a társadalmi alternatívák így értelmez-
hetőekké válnak egy immanens világképen belül. Tisztáznunk 
kell azonban, mit értünk ezen a konszenzuson, hisz meg kell 
különböztetnünk attól a konszenzustól, amely véleményünk sze-
rint minden társadalom nélkülözhetetlen állapota. Ez a konszen-
zus a következőket jelenti: 
—egyetértés az értékeket illető leg; 
—egyetértés össztársadalmi szinten; 
— nemcsak etikai, hanem szociális konfliktusokban is képz ődő  
konszenzus; 
— dinamikus konszenzus, amely figyelembe veszi a fejl ődés kate-
góriáit, tehát dinamikus a nembeliség szintjén is. 

Ameddig létezik az árutermelésnek olyan módozata, amely min-
den értékirányulást egyértelm űen az árutermelés kereteibe szorít 
(az árutermelés „magától értet ődővé" válik) lehetetlen meg-
egyezni a vezérlő  értékek körül. A filozófiának nem szabad hinnie 
a konszenzusban, mert a kommunikatív cselekvés mindenkép-
pen értelmezésre szorul. De jelentheti-e ez azt, hogy választani 
kell a terjedelmi é гtelmezéš veszélyének tudatában a konszenzus 
és az egyéni praxis között? 

Az egyéni praxis csak a társadalmi totalitásban juthat felszínre 
és legitimizálhatja önmagát. Ne felejtsük el, hogy a társadalmi 
totalitás és az egyéni praxis összhatása nemcsak abban merül 
ki, hogy az előbbi képes megszólaltatni az utóbbit, hanem abban 
is, hogy az egyéni praxis hozzájárul a társadalmi totalitás kialakí-
tásához. Az egyes ember radikális utópiája túlmutathat a társa-
dalmi totalitáson, mert nem tiszteli az értékpluralizmus világálla-
potát. Ám akármilyen következetes a túlmutatás egy választott 
jövő  felé, az egyéni praxis a létezés könyörtelenségénél fogva 
hoáájárul a fennálló társadalmi gyakorlat kialakításához (az ér-
tékösszeütközések konstituálása is ide sorolható). A fenti meg-
jegyzések végkövetkeztetése mindenképpen az, hogy a radikális 
filozófia szükségképpeni kiindulópontja csak a társadalmi totalitás 
lehet. Csakhogy a filozófia kiszolgáltathatja az egyéni praxist a 
társadalmi totalitás számára. Így Lukács Történelem és osztály-
tudatának hozzárendelt osztálytudat-modellje — ami tehát kon-
szenzus — annak érdekében, hogy egy létez ő  társadalmi totalitást 
hozzáméretezzen a történelmi lét dialektikájához, elfeledkezik az 
egyéni praxis mozgásterének lehet őségeirő l. Ennek megfelel ően 
létrejött a szubjektum és objektum olyan ontológiai egysége a 
történelem színterén, amely az erkölcsi igazságot az egyéni praxi-
son kívülre helyezi. Vagyis az egyes ember alanyi mivolta csak 
a társadalmi totalitáson belül értelmezhet ő , azzal, hogy a szubjek-
tum ontológiai léte csak tudati reflexeire korlátozódik. Ez a filozó-
fia a Legyen érdekében nem kívánja a Vant értelmezni és ennyi-
ben a dialogikus etikát egyszer űen veszélyesnek tartja. Ha a Le-
gyint nem értelmezzük a Vanból és elkerüljük a dialógikus etika 
istenkísértését, akkor elkerüljük azt is, hogy a nembeliség értékei 
értelmezésre szoruljanak. Ez a történetdialektika abszolút igaz-
sága. A néma emberiségnek a történelmi adottságaiból kell kiin-
dulnia és szüntelenül válaszolnia a kihívásokra, amelyek azt 
eredményezik, hogy a gyakorlati mozgalmak megvalósítanák az 
emberiség felszabadulásét. A néma emberiség egyúttal magán-
való emberiség is. A Legyen nem az egyéni praxisban leledzik; 
az egyértelm űen a magánvaló emberiség tapasztalható feladata. 
Mindennek ellenére mégsem állíthatom azt, hogy a filozófiának 
le kell mondania a konszenzusról, hisz annak teljes mérték ű  
kizárása totális diktatúrához nevezhetjük sztálinizmusnak — ve-
zet. „A határtalan kommunikáció nem program, hanem a min-
dent egybefogó hit lényegbevágó akarata. A kommunikációra 
vonatkozó felkészültség nem a tudás következménye, hanem az 
emberi lét felé vezető  út megvalósítására irányuló elhatározás. 
A kommunikáció gondolata nem az utópia,  - hanem a hit kérdése "5  
— mondja Jaspers. Mi pedig azt állítjuk, hogy a kommunikatív 
cselekvés nem lehet a hit kérdése. Ugy vélem, a filozófia élet-
kérdése, hogy ez így legyen. 

Nos, Heidegger az emberi létet a világban-való-létté ontologizál-
ja. Az ember világszerű , világképző  mivolta a dolgok magánvaló 
lényegében keresendő . A technikai és társadalmi munkamegosz-
tásra épülő  társadalmunkban a dolgoknak csak annyiban van 
magánvaló lényege, amennyiben mint szellemi és anyagi poten-
ciálok alapjai a rendelkezésnek és elosztásnak (redisztribució). 
A világban való lét akkor taglalható, ha felmutatható olyan lehe-
tőség, amely bárminő  teologikus irányultság tárgyaként létezik. 
Az emberiség anyagi és szellemi potenciáljaival való rendelkezés 
és elosztás az „értelemnek" és a „világban-való-lét"-nek hordo-
zója és a lehetőségek demokratizálódásának látszata. Ez az, 
amit az ember megszerezhet és elveszíthet, az, ami kivívhatja 

a társadalmi elismerést. Schilleri játék ez a társadalmi szereppel. 
Ez a látszat pedig csakis az egyes ember praxisában keletkez-
het. A gyakorlati tudat az imént említett rendelkezési viszony és 
munkamegosztás révén fordítja meg cél és eszköz kapcsolatát, 
ami azt jelenti, hogy a közösség artikulálásának folyamata mind-
jobban kicsúszik a néma emberiség kezei közül (az egyes ember 
praxisa elmozdul a Van és Legyen között közvetít ő  praxis szín-
helyérő l). Filozófiai értelme: az értékorientáció, amely a Legyent 
mindenképpen a munkamegosztás tartományába sorolja. Az 
értékorientáció egyedüli m űködési lehetősége, ha a totalizációval 
dolgozik; vagyis megteremti azokat a mechanizmusokat, amelyek 
képesek igazolni a társadalmi gyakorlat egészének folyamatát. 
Ez pedig a társadalmi és technikai munkamegosztásra alapuló 
társadalom értékirányulásának ideológiája, amely egyben kvázi-
valóság, és a látszat igazolása is. Lukács Ontológiájában a má-
sodfokú teleológia fogalma is ezt a viszonyt szemlélteti: azért 
formálom az emberek gondolatait, hogy azok céljaimnak meg-
felelően az árutermelés értékorientációját maximálisan megva-
lósítsák. Tehát úgy győzöm meg a másik embert, hogy az a 
világban-való-létét, a dolgokat úgy alakítsa, hogy azok a „ren-
delkezéshez" legyenek hozzáméretezve. A lehetőségek moz-
gástere csak úgy jöhet létre számomra, ha az ideológia képes 
egynem űsíteni ezeket az érdekeket. Így a széles társadalmi össze-
függésekben olyan okozati láncsor jön létre, amely kitermeli az 
emberek korporatív korlátozottságát. Ennek a következménye: 
a politikai gyakorlat viszonylatrendszerében kialakul egy olyan 
korporatív bürokrácia, amely a munkamegosztást és árutermelést 
fölöttébb rugalmassá és ellenállóképessé teszi. Az államot mint 
egyetlen despotikus szervet a despotikus komplexumok soka-
sága váltja fel. Az emberek korporatív korlátozottsága tehát nem 
csupán etikai, az értékpluralizmus mibenléte a társadalmi létb ő l 
fakad. Nemcsak azért nem követelhetek konszenzust minden 
ember számára, mert a történelem nem kínál biztos mértéket 
az igazság felől, és aktusaim az erkölcsi vétségek szférájába 
sorolhatóak. Itt az értékorientációról van szó, amely szükségkép-
pen a társadalmi lét egészéhez tartozik. Az értékpluralizmus ér-
telmezése szorosan egybefügg magának az érték fogalmának az 
artikulálásával. Lukács az Ontológiában — mint tanítványai erre 
vonatkozó feljegyzéseibő l tudjuk — az értéket nem ontikusan, 
nem a társadalmi lét valóságaként tárgyalja. Lukács m űve két 
egyoldalú pozíciót fogalmaz meg; tulajdonképpen nem dönt arról, 
hogy az értéket mint ideális objektivációt az ökonómia vagy az 
erkölcs szférájába sorolja. Ha elfogadom, hogy az érték csupán 
ökonómiai kategória (s csak a hasznosságra vezethet ő  vissza), 
akkor a történetdialektika egész mezeje lesz űkül, a történelmet 
pedig a naturalisztikus növekedéskoncepció törvényszer űségei 
határozzák meg. A filozófia így nem tud mit kezdeni az erkölcsi 
értékkel és a dialogikus etikával. Ha elfogadom, hogy az érték 
(és az értékpluralizmus) csupán etikai kategória, akkor le kell 
mondanom egy evilági forradalmi filozófia lehet őségeirő l. 

A világállapot értékorientációja ennélfogva a társadalmi totalitás-
ból értelmezhető , amely dinamikus komplexumokból (többek kö-
zött az ökonómia és az erkölcs) álló komplexumként fogható fel. 
Az etika csak akkor artikulálhat egy evilági szabadságfilozófiát, 
ha a meglévő  társadalmi léthez viszonyítva (az ontológia hatás-
körébő l kiindulva) racionálisan képes értelmezni az egyén auto-
nómiáját és kompetenciáját. A terjedelmi értelmezéssel szemben 
és a praxisfilozófia nevében a Lukács-tanítványok ezért er ősítik 
meg az Ontológia egyik tanulságát: nem lehet szó általában 
szabadságról, csak szabadságokról lehet beszélni. A radikális fi-
lozófiának a szabadságfogalmat — ismétlem — nem az etikai meg-
rendülés önérzetéb ől kell levezetnie, hanem a fennálló világálla-
pot értékorientációjából. 

Kétségtelen, több radikális utópia létezik. Racionális értékvita te-
hát csak a radikális utópiák között létezhet, és csak ha azok a 
Van és a Legyen között közvetít ő  praxist megvalósító cselekvés-
re irányulnak. „A radikális cselekvés a jelenre orientálódik" —
mondja Heller Ágnes. 6  „Nem kevésbé tartalmazza a »Lgyent«, 
mint a radikális utópia. De ez alegyen« nem a lenni kell, hanem 
a »tenni kell«. Vajon ennek a fényében tehetjük-e azt, hogy az 
egyén autonómiáját és kompetenciáját csak a nembeli értékek 
értelmezésére vonatkoztassuk? Megegyeztünk-e a világmegvál-
toztatást és értékaffirmációt megvalósító szubjektumot illet őleg? 

Arra az eredményre jutunk, hogy gyakran elfeledkezünk a marxi 
értelemben vett megszüntetett filozófiáról. Emlékeztetek a már 
idézett Heidegerre, aki azt mondta, hogy a filozófia túlhaladása 
még nem jelenti gondolkodásmódjának végét is. Persze manap-
ság egy „reális" létfilozófia, vagy egy filozofikus lét inkább el ő-
legezi a filozófia túlélési stratégiáját, hisz a filozófia életforma 
is többek között. A fennálló értékorientáció, a munkamegosztás, 
az árutermelés belátható id őn belül nem szüntethető  meg. Ez 
pedig könnyen szembekerülhet az emberi itt-lét végességének 
tudatával. S ez a radikális filozófus kiküszöbölhetetlen antinó-
mája. 

' Karl Jaspers: Filozo/ija u budučnosti. Čemu jоS filozoflía? Znaci, Zagreb, 1978 	Heller Ágnes: Lehetságes-e radikális lilozófla? Úi symposion, 149. szám 
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Hódi Sándor A „meghívott halál" című  tanulmá-
nyáról (Forum, Újvidék, 1979) 
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„Az a sajátos körülmény —írja Hódi Sándor —, hogy az öngyil-
kosság jelenségének vitathatatlanok mind a személyi, mind a 
társadalmi vonatkozásai, egyben ki is jelöli e jelenség mélyebb 
összefüggései megértésének lehetséges és járható útját." Ta-
nulmánya azzal nyit új utat e jelenség további vizsgálata felé, 
hogy következetesen végiggondolja mindazt, ami e tényb ő l kö-
vetkezik. Mindenek előtt azt, hogy az öngyilkosság okainak mé-
lyebb összefüggései csak „a személyiség és társadalom viszo-
nyának megismerésén, megértésén és adekvát értelmezésén" 
keresztül tárhatók fel. 

Mi az, ami hangsúlyossá válik, s tovább árnyalódik ezekb ő l az 
összefüggésekbő l Hódi Sándor tanulmányában? Abból indul ki, 
hogy az ember társadalmisága nem határozható meg oly módon, 
mint önmagában létező  egyén és önmagában létez ő  közösség 
között megteremtődő  vagy meg nem teremtődő  kapcsolat, mint-
hogy „személyiség és társadalmi, individuum és szociális kör-
nyezet ugyanazon létviszonyok eltérő  megnyilvánulási formáinak 
absztrakciói'csupán."Még pontosabban: létezésünk, életünk nem 
más, mint, „objektív létformánk (társadalmiságunk) és alanyi vi-
szonyú szerveződésünk (személyességünk) egymástól elválaszt-
hatatlan dialektikus kölcsönösségének folyamata". Sajátosan el-
térő  jelenségszférákként lehet csak adekvátan értelmezni a sze-
mélyiségeket éppúgy, mint a társadalomhoz, közösséghez való 
viszonyát. Alapvetően fontos nézđpont ez az öngyilkosság jelen-
ségének elméleti kutatásában, hiszen egyén és környezet dichotó-
miájaként értelmezve „az individuális megnyilvánulások, mint tár-
sadalmi sajátosságok értelmezhetetlenné válnak". Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy a szubjektív és az objektív szféra között 
nincs, nem lehet szakadék. Ez a hasadás, más szóval az emberi 
elidegenedés egyik alapélménye a modem társadalmak emberé-
nek. De Hódi rámutat arra, hogy az ember társadalmiságának 
hamis elméleti-tudományos magyarázata abból fakad, hogy ezt 
a széthasadásból eredő  „paradox léthelyzetet" mind a személyi-
ség-, mind a szociálpszichológia „tovább nem elemezhető  adott-
ságként, törvényszerűségként, természetes állapotként kezeli". 



Hódi tanulmányának egyik nagy érdeme, hogy nemcsak az ön 
gyilkossággal foglalkozó kutatások szemléletbeli és módszertani 
hiányosságaira és tévedéseire mutat rá, hanem felülvizsgálja 
magát a pszichológiát, mint tudományt is. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy a további kutatások számára elodázhatatlanná vált 
a pszichológia és ideológia viszonyának tisztázása. A pszicholó-
gia válságtudata , de naiv önbizalma is épp abból a hamistuda-
tából ered, hogy függetlennek hiszi magát az ideológiától. S mint-
hogy szerves összefüggésben van e kötet egészévet, hadd idéz-
zük erre vonatkozó átfogóbb megállapításait egy kés őbb közzé-
tett tanulmányból: „Naivitás volna ezért -írja - a pszichológia 
minden formájában testet öltő  ideologikus tartalmakat tagadni, 
mint ahogy naivitás volna azt remélni, hogy ez a tudomány 
pusztán a lelkiismeretes tudósok szorgalmas munkája által fej-
lődésének immanens útját járva szükségképp megtalálja adek-
vát tárgyát. (...) Nem pusztán rajta múlik a szubjektív szféra 
meg nem értése. Mint ahogy a személyi sorsformálással szem-
beni tehetetlensége sem írható minden további nélkül a terhére. 
Elvégre a pszichológia, a társadalom ideologikus szférájának 
szerves részeként csak azt a szerepkört töltheti be, amit intéz-
ményesen ráruháznak, s csak úgy, ahogy azt tőle megkívánják!" 
Radikálisan kimondja: „Szükség van tehát a pszichológia ideoló-
gia-kritikájára. De Erős Ferenccel egyetértve azt kell mondanunk, 
hogy »a pszichológia ideológiakritikáját ama elembertelenedett 
társadalmi viszonyok kritikájával kell összekapcsolni, amelyek-
nek maga a pszichológia is integráns része; ama viszonyoké-
val, amelyek között ez a tudomány egyáltalán funkcionálni ké-
pes és hatékony lehet - akár mint a nyílt tömegmanipuláció 
technológiája, akár pedig, mint az uralmi viszonyokat igazoló 
rejtett legitimizációs apparátus«." (H. S.: Pszichológia és ideoló-
gia, Híd, 1979/9) Az egyén-társadalom merev dichotómikus felfo-
gásának tényleges felszámolását csak az így értelmezett ideoló-
giakritika végezheti el. 

Hódi tanulmányainak egy másik nagyon lényeges tézise az, hogy 
az öngyilkosság nem tekinthető  az emberi létezés egyedülálló 
jelenségének. Rámutatva a deviáns viselkedésformák közé való 
besorolásának elégtelenségére, valamint a társadalmi dezorgani-
záció koncepciójának fogyatékosságaira - megállapítja, hogy az 
öngyilkosság az önelpusztítás módozatainak jelenségtartomá-
nyába tartozik ennek karakterisztikus, végletes fo гnájaként. E 
kategorizációnak köszönhet ően más mozzanatok válnak az ön-
gyilkosság jelenségében hangsúlyossá. Mindenekel őtt az, hogy 
az önkezű  halál nem cél, hanem eszköz, a segélykérés gesztusa 
benne a hangsúlyos, cselekvés (még ha lényegében álcselekvés 
is), amelynek mindenkor társadalmi tartalma van. 

A személyiség és közösség viszonyáról vallott nézeteit, azt, hogy 
az ember mindenekel őtt „szociálpszichológiai fogalom", még 
egy vonatkozásban, sőt azt mondhatjuk, döntő  módon épp azzal 
igazolja Hódi, hogy az élménybő l, mint a lét evidenciájából ki-
indulva veszi szemügyre az önelpusztítás módozatainak jelen-
ségtartományát. S őt az öngyilkosságnak ebbe a kategóriába való 
besorolását is az élménynek, mint a lét evidenciájának központba 
állítása tette lehet ővé . Az önelpusztítás módozatainak jelenség-
tartománya mint kategória magában foglalja az öngyilkosságon 
kívül az öngyilkossági kísérlet jelenségeit és a deviáns viselke-
dés különböző  formáit is, csakhogy így, sokkal pontosabban. 
nem a rendhagyó viselkedés mozzanata f űzi egybe (többé-
kevésbé mechanikusan) e jelenségeket, hanem lényegileg közös 
vonásuk: az önelpusztítás, önsorsrontás mély (tudatos vagy ön-
tudatlan) belső  késztetettsége. Minden embernek a tulajdon lé-
tezésében a személyes élmény közvetlen evidenciájával van 
része, s az emberi létben épp az élmény jelenti a lét evidenciáját. 
Az önelpusztítás módozatainál valamennyi jelenségére jellemz ő  
egy általános pszichopatológiai állapot, amely abból ered, hogy 
az egyén képtelen személyi élményként elfogadni és feldolgozni 
a tulajdon életviszonyait..." Csak a tudatosodás fokában és 
mélységében különböző  jelenségekrő l van szó az önelpusztítás 
valamennyi módozatának esetében . A személyiség önmegélése 
kerül válságba . S hogy az ember valóban mindenekel őtt szociál-
pszichológiai fogalom, s hogy ez semmiképp sem jelenti Hódi 
esetében individuális sajátosságainak egybemosását társadalmi-
ságával - mi sem példázhatja meggyőzőbben , mint az, ahogyan 
Hódi a magányt , mint „a szuicidum veszélyét hordozó életfolya-
mat legérzékenyebb pontját" értelmezi. A magány nem kiszaka-
dást jelent a személyiség számára , hanem önmegélésének elle-
hetetlenülését, egyfajta elviselhetetlenül jeltelen jelenlétet amikor 
az egyén „letagadott tartalommá válik az őt meghatározó »kö-
zössége« számára". 

„Az öngyilkos -írja Hódi - abban különbözik más alattvalói tu-
dattal élő  halandótól, hogy konfliktusai során rájön, hogy hamis 
életei é/. S egy válságos pillanatban kiszakítja magái az elidege-
nedett lét gravitációjából, nem tud megbékélni tovább partikulá-
ris létének abszurditásával, lázad lényének elnyomorodása ellen, 
de mivel nem ismeri fel a történelmi mozgási lehetőségeket, 
vagy egyszerűen nincsenek ilyenek, önmagát veszejti el." Az 
öngyilkos önnön hamistudatát számolja fel. Olyan bels ő  határ- 

helyzet teremtődik benne, amelyben önnön hamistudatát léte el-
viselhetetlenségének élményeként éli meg, s a pusztulás elkerül-
hetetlenségének élménye válik számára a „lét" evidenciájává. A 
lét evidenciáját jelentő  élménynek, az autentikus önmegélésnek 
alapvető  szükségét mi sem igazolhatja meggy őzőbben és tragi-
kusabban, mint az öngyilkosság. 

Ha figyelembe vesszük (s nem lehet figyelmen kívül hagyni) azt a 
tényt, hogy az öngyilkosságok száma évr ő l évre növekszik, hogy 
előfordulásának arányszámára száz év óta változatlanul ugyanaz 
a területi megoszlás jellemz ő , hogy a „bölcs meggyőzés", az 
„életre való rábeszélés" semmit sem segít meleg érdekl ődés, 
személyes odafigyelés és rokonszenv nélkül, hogy az eddigi ku-
tatások csak az öngyilkosság fenomenológiai meghatározásáig 
jutottak el, lényegében tehát kész tények alapján és csak post 
festum tudtak érdemében számot adni róla - végül is okkal s jog-
gal merülhet fel a kérdés: mire jó tulajdonképpen a szuicidológia. 
Bizonyos, hogy az öngyilkosság okaira és el őfordulásának terüle-
tenként igen eltér ő  gyakoriságára sohasem lehet teljes magyará-
zatot adni. De talán épp az öngyilkosság-vizsgálatok tudnának 
„negatívban" egyén és közösség közötti kapcsolat hiányaként, a 
létezés megélhetetlenségének, elfogadhatatlanságának élmé-
nyeként elemezve a legtöbbet felfedni abból, ami az ember alanyi 
és tárgyi kötődéseit közösségenként, társadalmanként, kultú гбn-
ként egymástól részben eltérő  módon jellemzi. Az eddigi kutatá-
sok eredményei alapján úgy tűnik, a társas együttélést meghatá-
rozó és szabályozó tudatformának, a merev és természetszer ű -
leg nagyon lassan változó mindennapi tudatnak az átalakítása, 
elasztikusabbá tétele szempontjábót lehet távlatilag a leginkább 
hathatósnak tekinteni mindazt, amit a pszichológia az öngyilkos-
ság okainak felderítésében elérhet. 

Mindazon túl, amivel Hódi Sándor tanulmánya az öngyilkosság 
elméleti-tudományos vizsgálatához hozzájárult, a legfőbb, s talán 
legtávolabbra ható érdeme , hogy növeli és fejleszti önmagunk és 
mások létezésére vonatkozó tudásunkat és érzékenységünket. 



csorba 
béla 

kaptafák 
nélkül 

Hódi Sándor: A „meghívott halál". Tanulmány az 
öngyilkosságról. Forum, 1979 

Itt az ideje, hogy felszámoljuk a „végs ő" tudományos magyará-
zatok iránti naiv, végs б  soron igencsak gyakorlatias és kényel-
mes, a mindennapi gondolkodás szintjét éppenséggel nem meg-
haladó illúzióinkat. Aki az öngyilkosság jelenségének végs ő  ma-
gyarázatát várja ettő l a könyvtől, nyilván csalódni fog. Hódi Sán-
dor sokkal komolyabb művelője és ismerője diszciplínájának, 
mintsem hogy kritikátlan odaadással tekinthetne mindenkori el-
méletek mindenkori végső  igazságaira, avagy netán maga kínál-
na „rozsdásodásmentes" recepteket. Mindezt persze a kérdés-
ben teljesen járatlan olvasó is sejti, miután a könyvet lapozva 
megismeri Freud, Hom ey, Scheidmann és a többiek öngyilkos-
sággal kapcsolatos nézeteit (ha úgy tetszik, „elméleti kaptafáit"), 
s persze Durkheimnek a felfogását is (Hódi talán leginkább vele 
rokonszenvei), különösen a társadalmi integráció és az elmagá-
nyosodás összefüggéseit illetően. 

Mégis, ha nem ad kézzelfogható, mintegy szájba гаgott megoldást 
ez a könyv, akkor hát mivel kecsegtet, túl azon az elny űtt, de 
társadalmunknak igazán sem makro- sem mikroszintjén át nem 
gondolt felismerésén, hogy egymás iránti felelősségünkre, Simo-
ni Weil szavaival, a másik ember éhségének szeretésére (éhsé-
gen egyáltalán nem csak fiziológiai folyamatot értve) civilizáltam 
elidegenedett létünkben egyre éget őbb a szükség?? Azt mond-
hatnám, ha csak ebben az utóbbi eszmélésében er ősíti meg az 
olvasót, már akkor is célt ért. Ni felejtsük el, hogy Európa, s min-
den bizonnyal a földkerekség öngyilkossági statisztikáinak az élén 
járunk. Ha nem a legtetején. (Szabadkán az öngyilkossági gya-
koriság 1966-ban 66,1 százezrelék volt, messze magasabb az 
országos átlagnál, amely szintén nem alacsony: (12,2 százezre-
lék). Van ebben valami fátumszer ű , miként abban is, hogy Euró-
pa öngyilkossági térképén az egyetlen Svédország mellett Kö-
zép-Európa térsége, pontosabban az egykori Osztrák-Magyar 
Monarchia területe a legsötétebb. Ha valahol, hát itt kínálkozna 
politikatörténeti magyarázat az öngyilkosságok nagy számára. 
A dolog — hacsak nem vulgarizáljuk — korántsem ilyen egysze-
rű . Természetesen nem lebecsülend бk a makrotársadalmi hatá-
sok sem, azonban az emberi együttélés „személyi tényez ő inek" 
determináló, mitöbb „megoldási" modelleket hagyományozó ere-
je jóval erősebben érvényesül. Individuum és „történelem" nem 
néznek farkasszemet egymással, nem kerülnek egymással test-
közelbe. Ez a társadalmi lét dialektikájának egyáltalán nem mond 
ellent. A történelem és az egyén viszonyát közvetít đmechanizmu-
sok láncolata szabályozza, s ugyanakkor deformálja. (Tö гténel-
men itt persze — némileg tudománytalanul —els ősorban a közvet-
lenül érvényre jutó társadalomalakító tettek sorozatát értve.) 

Mindebből következik, hogy a társadalom mikrostruktúráinak, a 
közvetlen emberi környezetnek a felel đssége igen nagy. Hiszen 
az elidegenedés, a magányérzet, a kitaszítottság, de a deviáns 
viselkedési formák tetemes része is valamiféleképpen a közvet-
len, személyes kapcsolatok mili őjében nyeri el személyiségrom-
boló értelmét. A mindennapi gondolkodásmád szükségképpen 

tartalmaz olyan ideologikus mozzanatokat, amelyek — hamistuda-
ti jellegüknél fogva — ugyancsak „segítik" az öngyilkosság gon-
dolatával kacérkodó embert helyzetének kiúttalan értelmezésé-
ben. S itt már felvethet ő  a társadalom makro-szintjeinek felelős-
sége is, éppen az Ady-megfogalmazta értelemben: „Adjatok egy 
jobbik világot, 
S akkor talán másképpen látok..." 

A társadalmi környezet és az egyén viszonya dialektikus és nem 
dichotomikus. Hódi ennek fényében igyekszik megvilágítani az 
öngyilkosság komplex, nehezen megközelíthető  okait. Mert—
ahogyan fölhívja гб  a figyelmet — pillanatnyilag jószerével csak az 
öngyilkosság fenomenológiájával rendelkezünk. A leírást fel kell 
váltsa a dialektikus oknyomozás. Ez korántsem egyszer ű  dolog, 
s hogy nem az, annak olykor nem is tudományos, de annál in-
kább ideológiai okai vannak. Nem véletlen az sem, hogy az ön-
gyilkosság-kutatás mind ez ideig igen gyéren kamatoztatta a 
marxista antropológia — ha mégoly szerény —eredményeit. Ennek 
egyik oka nyilvánvalóan az, hogy akelet-európai hagyományok-
nak megfelelően a marxista filozófiából igen gyakran igyekeznek 
kilúgozni annak kritikai jellegét, a fennálló viszonyok ideoógiai 
apologetikájává degradálni azt a világlátást, amelyik végs б  soron 
minden apologetika könyörtelen ellenfele. (A könyv elđszavábб l 
tudjuk, hogy egyes szocialista országok adminisztratív úton szün-
tették meg az öngyilkosságot — papíron, természetesen —, vagyis 
úgy, hogy a statisztikák nem ismerik ezt a halálnemet.) 

Hódi Sándor könyvének egyik fontos konklúziója, hogy a társa-
dalomlélektani konfliktusok megoldásának sürgetően itt az ideje. 
Ehhez alighanem életünk egész min őségét új megvilágításba kell 
helyezni. „Alattvalói tudatunkat" fel kell váltsa a szabad, máso-
kért és magáért felel đs ember tudata. Persze az öngyilkosságot 
megkísérlő  ember is valamiképpen egy hazug életmóddal száll 
szembe. A szerzőt idézem (a kiemelések tő le származnak): „Az 
öngyilkos abban különbözik más alattvalói tudattal él ő  halandó-
tól, hogy konfliktusai során rájön, hogy hamis életet él. S egy 
válságos pillanatban kiszakítja magát az elidegenedett lét gravi-
tációjából, nem tud megbékélni tovább partikuláris létének ab-
szurditásával, lázad lényének elnyomorodása ellen, de mivel 
nem talál a nyilt harc vállalásához teret nem ismeri fel a történel-
mi mozgási lehetőségeket vagy egyszeг3en nincsenek ilyenek, 
önmagát veszejti el." 

Amennyire sürgetően szükség van  „érett emberi fđkre", a tudat 
(a mindennapi tudatot is beleértve) felszabadítására, annyira sür-
gős magunkért-valóvá tenni a mindennapi gyakorlatot s a társa-
dalmi létet. De ezek az indíttatások — melyek egyben a könyv 
sugallatai is — már túlmutatnak az öngyilkosság-kutatás problé-
makörén. 

Tisztelt Szerkesztőség! 

Érdeklődéssel olvastam az Új Symposion 165. számában közzé-
tett Kassák-leveleket, de felkaptam a fejem egy, a szöveghez 
mellékelt lábjegyzetnél. A 4. oldalon közölt levélben Kassák azt 
kéri, hogy „A Tisztaság könyvé"-nek 300 példányára a Julius 
Fischer Verlag impresszumát nyomják. A leveleket közzétev ő  
irodalmár úgy véli, hogy „Julius Fischer Gömöri Jen ő  költő  fedő-
neve" volt. Tévedés: Julius Fischer Verlag tulajdonosát Gömöri 
Gyulának hívták. A Tanácsköztársaság idején a kulturális népbi-
zottságon dolgozott, s annak bukása után emigrált Bécsbe; itt 
először Kende Ferenccel együtt megalapította a Hellas Verlagot 
(amely 1921-ben kiadta Babits Erato-ját és Baudelaire verseit 
Franyó Zoltán fordításában), majd később a Julius Fischer Verla-
got. Gömöri Gyula kiadója kettđs funkciót teljesített: kiadta A tőke 
első  teljes magyar fordítását, Kropotkin m űvét a francia forrada-
lomról, s teret a dott a bécsi emigráció számos irodalmi alkotásá-
nak is. A Julius Fischer kiadó jegyezte Déry Tibor els ő  könyveit 
(A kéthangú kiáltás; ló, búza, ember), adta ki Sinkó E rvin A 
fájdalmas Isten c. versgyűjteményét, Ignotus egy könyvét, Gás-
pár Endre Kassák-tanulmányát. Egyszer talán majd a magyaror-
szági kultúrtörténészek is felmérik a kiadó jelent ős szerepét .. . 
Ami Gömöri Gyula önálló írói munkásságát illeti, az csekélynek 
mondható: csupán 1909-ben adott ki Kende Ferenccel együtt egy 
könyvet Petőfi világnézete címen, bár valószín űnek tartom, 
hogy írásai jelentek meg a Népszavában és másutt is. 

Szívélyes üdvözlettel, 

Gömöri György 

Cambridge, 1979.X.14-én 335 
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rezime 

U ovom broju objavljujemo pesme Kalapati Ferenca , Petri Djerdja , novele Beretka Ferenca. 
U tematskom bloku O stripu, Kalapati Ferenc piše  0 istoriji stripa , srba Ignjatović  raspravlja o 
poetičnosti stripa, Ješa Denegri piše O  američkom andergraund stripu i  O  Modesti Blejzu, Šebek 
Zoltan I  Roj Lihtenštajnu, Robert Horvic, Lazar Trifunović  i Slavko Matković  objavljuju male eseje 
o crtežu. odnosno  I  pečatogramima. 
Centar Petrijeve lire (.. .) odredjuju groteskni pogled, i različite univerzalne forme reduciranog 
smeha. (. ..) Petrijeve novije pesme su stvarno Iirska prizivanja zamršenos[i, istovremenog du- 
ševnog prisustva jedno drugog uništavaju ćih, uzajamno onemogućujućih doživ/jajn,h e/emena- 
ta. (. . .) S druge strane -shieć i se  paradoksrnti - Petrijevo lirsko kazivanje predstavlja klasi č - 
no, štaviše k/asiciraju će precizno prizivanje te zamršenosti, unutrašnje kontradiktornosti iskus- 
tava. Smatram, da sugestivnu  mod - ujedno originalan nepomešiv ton - duguju tome da se i 
najmanji elementi s nekom nepromenjivom, masivnom tež,nom, konačnošću stropošéuju na 
svest čitaoca. t:ak i njegove пајпетодисп ,је , najgrotesknije ideje kao da su talozi log,čnih evi- 
dencija. (. . .) Prema tome Petri u tom pogledu sledi sasvim drugi put, za razliku od onih pred- 
stavnika stare i nove avan  garde, kojr unutrašnju zamršenost raspo/oženja izražavaju sa svesnim 
zaplitanjem formi tradicionalnog lirskog izraza." (Odlomci iz studije Kencel t'abe  O  liri Petri 
Djerdja) 
Što duže fistam tako zajedno novele Beretka Ferenca, s tim mi postaje jasnije da u dubini razila- 
zijučih tendencija p,ščeve tehnike i m,saonosU deluju ne samo pnv/ačne  sue sociografskih iii 
na ra'vni bitisanja srodrtih svetova, nego se provlače i silnice jednog sve jasnije konturisanog 
shvatanja, koje ne zaobilazi antiintelektualno ni problem pisanja, ni jezika. Zbunjuje jedino to da 
su sta/no i u celini uronuti u materfju prize, toliko, da na mnogim mestima ne mogu doći do 
izražaja  bak ni kao skrivena nabela sredjivanja te materije. Beretka kao da  fi želi priznati lakva 
pitanja i rekenja koja bi se mogla odvojiti, i za jedan stepen se uzdignuti nad njegovom pisanom 
materijom, ali i pored svih nak/onosti prema čudjenju na „kaotičnim"bogatstvom materije, Ijudi i 
sveta, ne želi popustiti bujanju impresija, već  pokušava da na od njega nezavisnim tadkama 
unutrašnje povezanosti materije stvori takvu mrežuobjašnjenja koje se odnose na  -sve - i na 
njega samog. Beretka želi da  pike  na toliko načina, na koliko na čina - na način koji se može 
opisati, to jest u nekoj pravilnosti - postoje stvari sveta  U uzajamnoj zavisnosti - i ta sloboda je 
ono što ga najviše zanima, jer oseća da bi se izgubio U raznolikosti, u bujanju i fragmentarnosti, 
zato neprekidno dini nove i  nova pokušaje, vraća se svojoj g/avnoj problematici: prona ći veziv- 
nu materiju postojanja." (Bognar Antal  0  zbirci novela Beretka Ferenca u pripremi) 
„Vrednosna odjentacga svetskog stanja se može tumačiti iz društvenog totaliteta, koj, se može 
shvatiti kao kompleks sastavljen od diiamidnih kompleksa (izmedju ostalog ekonomija i moral). 
Etika može jedino onda da artikuliše jednuovosvetsku filozofiju slobode, ako je sposoban da u odno- 
su па  postojeće društveno bitisanje (polaze čiizdelokruga ontologije) гacionalno tumačiautonomijui 
kompetenciju pojedinca. Zato Lukačevi udenici nasuprot obimskom tumačenju i  U ime filozoh%e 
prakse potvrdjulu jednu poruku ontologije: ne može se uopšteno govoriti 0 slobodi, već  0  više s10- 
boda. Pojam slobode radikatna filozofija ne može izvoditi iz ponosa etičke potresenosti sego iz 
vrednosne orijentacije postoje čeg svetskog stanja. Nesumnjivo postoji više radikalnih utopija. 
Racionalna polemika vrednosti  mote,  znači da postoji samo izmedju radikalnih utopija, i samo ako 
seine odnose na delovan/Ie koje posreduje izmedju „postoji". Radikalno delovanje se onjenbse na 
sadašnjost - kaže Heler Agneš. „U ne manjoj meri sadrži „neka bude", nego radikalna utopija. 
Ali ovo neka bude nije „mora  biti",  nego „mora se uraditi"." 
„ Da 1i možemo u ovom svetlu autonomqu i kompetenc,ju pojedinca svesti  sari  na tumačenje 
polnih vrednosti? Da Ii smo se sporazumeli u subjektu koji menja svet i ostvamje vrednosnu od- 
jentaciju? Dolazimo do rezu/tata da često zaboravljamo na ukinutu filozofiju  P0 Marksovom 
tumačenju. Podsećam na Hajdegera, po njemu  pre vazilatenje lilozofije još ne znači kraj njenom 
načinu mišljeпja. Naravno danas jedna „realna" filozofija bitisanja u većoj meri pretpostav /ja 
strategiju opstanka filozofije, pošto je filozofija izmedju osta/og i životna /orma. Postojeća vred- 
nosna orijentacija, podela rada, robna pmizvodnja se u dog/edno vreme ne  mote  ukinuti. Ovo 
medjutim  mote vrlo /ako da dodje u sukob sa saznanjem  O  konačnosti čovekovog postojanja. A 
to je neizbežna art tin oma radikalnog filozofa. " (1z studije Lošonc Alpara  O  mogućnostima radikal -
n-i  filozofije) 
„Hod, ukazuje no sari  na nedostatke i zablude istrativanja koje se bave samoubistvom, 

(metod,čke  I U pogledu shvatanja)  vad preispituje i samu psihologiju kao nauku. Skreće pažnju 
na to, da je za dalja istrativanja neodložnoraš čistiti odnos psihologije i ideologije. (...) Druga, 
veoma važna haza Hodijeve studije Ja da se samoubistvo  fi  mote  tretirati kao posebna pojava 
ljudskog bitisanja. Ukazujući  na  nedovo/jnost uvršćavanja u devijanska ponašanja, i nedostatke 
koncepcije društvene dezorganizac,je, konstatuje da samoubistvo spada u pojave unlšlavanja 
samog sebe, kao karakteristična konačna fon-na." 
„Jedna od važnih konkluzija Hodijeve knjige je da je  ditto vreme razretavapja društveno-psi- 
ho/oških kin fhikata. Izg/eda da za to  moran  u novo osvetljenje staviti ceo kvalitet našeg života. 
„Našu podaničku svest" treba da zameni svest slobodnog čoveka, odgovornog i za druge i za 
samog sebe." (Juhas Eгžebet i borba  Bela 0 zbirci studija Hodi Šandora 0 samoubistvu) 
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