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előszó 

Négy éwel ezelőtt jelent meg az Új Symposton 1965-1975 közötti id őszakra 
vonatkozó repertóriuma. Ez a repertórium az 1976-1979 között kiadott folyó-
iratszámokat dolgozza fel. Figyelembe véve a Polyák Márta, Silting István és 
Szabó Márta által alkalmazott felosztási rendszert, valamint a folyóirat jelenlegi 
arculatát, a folyóirat cikkeit és egyéb mellékleteit három nagy csoportra osztot-
tam fel: a szépirodalomra, értekez ő  prózára és mellékletekre. Téhát nemcsak 
a folyóiratcikkek kerültek feldolgozásra, hanem az egyes illusztrációk, m űmel-
lékletek, külön mellékletek, hanglemezek és plakátok is. A mostani bibliográfia 
kissé eltér a négy évvel ezel őttitől, mivel időközben megváltozott a folyóirat 
szerkesztési koncepciója és arculata. Kézenfekv ő  megoldás volt a beosztás 
néhány alapegységét összevonni és újakat beiktatni, — az értekez б  próza 
gyüjtőcím alatt például a filmm űvészet mellett a fotóm űvészetet, valamint az 
építészetet. A tudomány gy űjtőcím alatt az irodalomtudomány alcsoportjai b đ -
vüttek az irodalomelméleti és esztétikai tárgyú írásokkal, s a nyelvtudományhoz 
kapcsoltam még a szemiotikát is. A folyóirat új mellékletei voltak a Symposion-
hanglemezek. Közlöm ezenkívül a tematikus számok jegyzékét, valamint egy-
egy évfolyam folyóiratainak sorszámát. 

Az anyag rendszerezésében egy-egy alcsoporton belül a bet űrendi illetve az 
időrendéi sorrendet vettem alapul. Az így rendszerezett anyagot tételszámmal 
láttam el. Több esetben eltértem a hagyományos címleírástól: a tételszám, 
a szerzi, a m ű  címe, illetve alcíme után (az értekez ő  próza, a tudományágak 
és a művészetek esetében) zárójelben közlöm, mely kiadványra vonatkozik az 
illető  recenzió vagy ismertető , pl.: 

POLYÁK MÁRTA 
628. Emberi testarányok az egzakt tudományosság kereszttüzében (Erwin 

Panovsky: Az emberi arányok stílustörténete). 137. sz. 328-330. p. 
vagy: 

DOMONKOS ISTVÁN 
Danyi Magdolna: A személyiség védelmében. A kuplé megközelítése. 
130-131. sz. 74-77. p. 
Vass Éva: Ritka csúcsok (Tessék engem megdícsérni). 143. sz. 118-119. p. 
Pogány Imre: Szövegzene (Kuplé — Symposion-lemezek). 174. sz. 
382-383. p. 

A zárójeles kiegészítés jelzi, hogy a vastag bet űvel kiemelt alkotó mely mű -
vére vonatkozik a tanulmány vagy kritika. A folyóiratszám rövidítése: sz., a lap-
számé pedig: p. (pagina). A repertóriumhoz kapcsoltam még a szerz ők név-
mutatóját, amely nagyban megkönnyítheti az egyes írók munkásságára vonat-
kozó adatok kikeresését. 

Újvidék, 1980. aug. 8. 	 papp józsef 
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І . Szépirodalom 

1. 
Jugoszláviai 
magyar 
irodalom 

a) versek 

ÁCS KÁROLY 
1 A közbülső  világban. Téli epigramma. Tanács az újságolvasóknak. 166-167. 

sz. 85. p. 

BÁLINT BÉLA 
2 Amöboid. Leállni. 137. sz. borítón 

BOSNYÁK ISTVÁN 
3 Ellenversek, ethoszok -életre, szerelemre, közélegye, életre és irodalomra. 

1. Eletгe: Létbizonyság,. Disszonáns gyeгтnekrigmus 76 telén. 2. Szerelemre: 
Csillagléptekkel. Lehetséges meglepetés. 3. Közéletre: Történelmi fejlđdés. Ref-
rén egy meg nem írt bürokrata-nótához. A rehabilitált. 4. É7etre és irodalomra: 
Élet és irodalom. Szinkron-aszinkron-szinkron. 146. sz. 344-345. p. 

BONDOR PÁL 

411 waka. A biztonsági gyufa. Ámyék. Terülj asztalkám. Szabálymódosítás. Mint. 
Vérképlet. Hangvilla. 136. sz. 257-259. p., 269. p., 279. p., 280. p., 284. p., 
287. p., 290. p., 292. p. és a borítón 

5 Mézédesen mosolyog. Waka. ó. Anya, még mindig nđlök. Saját ügyében a vá-
rosban. 149. sz. 436. p. 

6 Válaszok egy ankétra. Senki földjén. Karcpróba. Naplórészlet. Ki ne emlékezne. 
Válasz egy ankétra. Vizit. Kelt. Formula. Izzó V.F.-nek. Trombita. A király fel-
öltözött. Himnusz negatívban is. Rulett. Távlat aranymetszés бs közhelyek. Játék-
szabály. 158. sz. 253-257. p. 

7 Hatalom. Téli kikötő . Bennem zúg, zümmög, verg đdik. Korunk tanúja. Rövid vers, 
sokezer éves. 13. waka. Gimnazista emlék. A donor. 166-167. sz. 76-77. p. 

BRASNYÓ ISTVÁN 
8 Halottakat hívok. 149. sz. borító. 

CSÁNYI ERZSÉBET 
9 Egy falvédđre. 166-167. sz. 108. p. 

CSORBA BÉLA 
10Llysses . Tágas bugyor . Epigramma . „mint ahogy a kis halakat sütik". Menet-

oszlop. Puritán ketrecek. K.I. Deus ex machina. 145. sz. 320. p. 

11 (Készülj most). E csattogás. A.E. post feata. Jhzsué. 153. sz. 5. p. 

12Interlúdium. Romeltakarítás. 1, 2, 3, 4. 158. sz. 263-264. 

13 Vacogunk kicsit. Nincs több. Stratégia. He rr  Martinovics. 166-167. sz. 66-67. p. 

14 Komolyságuk vesztett minden dolgaim. Mechanizmus. Zörejek. Sem-út. 169-170. 
sz. 161. p. és a boritón. 

DANYI MAGDOLNA 
15 RigIlesen. 149. sz. 456. p. 

16 Futok, mintha számyaim nőttek volna. Hoó-kardiogramm. Ő  nyarak, ó nyár-fák, 
életünk dárdái. 166-167. sz. 79. p. 

DARÓCZIZSUZSA 
17 Kцnkori és behemót vázlatocska. Kára. Mondlka. Erd őben. Földvers. Szikla-

felirat. Kilincselő . Nappal. 174. sz. 357-358. p. 

DEZSŐ  JÁNOS 
18 Science fiction. Visszhang. Hátunkra nehezül. 137. sz. a borítón. 

DOMONKOS ISTVÁN 
19 Jelentés. 157. sz. a borítón. 

FENYVESI OTTÓ 
20 lramszarvasagancs. 133. sz. 183-186. p. 

21 Westinghouse-fék I-VII. 146, sz. 337-343. p. 

22 (Oh drága higiéna). 156. sz. 144-147. p. 

FÜLOP GÁBOR 
23 Támaszpont 1. Teszt. C ar is merga. Belбtt probléma. Osszuk be nudista kész-

leteinket. Virgo in tic-tacta. Kontextus. Támaszpont. 2. 162. sz. 373-375. p. 

GÁL LÁSZLÓ 
24 Dal a foггadalomrбl. 145. sz. (melléklet). 

GULYÁS JÓZSEF 
25 (Pici öregasszony...) Egy költőhöz meg egy fecskéhez. A fogyókúra, az arany-

galuska. Mint Buridán szamara. 166-167. sz. 83-84. p. 

JUNG KÁROLY 
26 Ot szonett (A haza gyönyöre. Te rra incognita. Dombó 2. A szonett rejtélye 

1. A szonett rejtélye 2. 138. sz. 369-370. p. 

27 Balnea animarum. 149. sz. 424. p. 

KALAPÁTI FERENC 
28 Kép. Egy befejezetlen versenym ű . 137. sz. a borítón. 
29 Naturale. 166-167. sz. 105-106. 
30 Nescafé . Ének magamról ha asszony lennék és Villon összes többi ágyasáról. 

173. sz.  316.  p. 

KONC ISTVÁN 
31 Fohászféle, hogy soha ne kelljen embert ölnöm. A palánk. 158. sz. 245-246. p. 
32 Bokszvers. 166-167. sz. 86. p. 

KOVÁCS NÁNDOR 
33 Az utcasöprđ . BuvI hangok. Ami a versbIl kimaradt. Kivonultam. 145. sz. 319. p. 

LADIK KATALIN 
34 versei. 157. sz. 196-197. p. 
35 Hallod a muzsikát kedves csont? Ő  aki már régen halott volt. Miféle sz űkölte 

tudat húrja válik vízzé. Ha szitái Iát az ajtó fölött. Néha azt álmodja, jön valaki. 
166-167. sz. 81-82. p. 

36 Négydimenziós ablak. Mimóza gödröcske. A varró leány attól jön. Az a nyílás 
a nјhádon. Három csirkenyak.  II  a barna tuskán. G. kisamony. Androgin a Cse-
resznyéskertben, a hintaszékben. Négy hokedli. Androgin a g đzölgđ  napsritбsben. 
ó, ha becsukjđk a kapukat a barna szembe . A cseppfolyós kályha . Hogy fel-
ragyogott, amikor felhđt végre. Gyönyör, sötét szekrény. 171-172. sz. 236-238. p. 

LANTOS LÁSZLÓ 
37 Tapsok és szitkok. Horrorok. (A bagatell). (Ütni szabad) (Jan Palach 31 éves). 

(Mese a kis Jannak), (Az ifjúság bohó ideje után). (Ha most rögtön). (Álmok 
álmok). (Harc meghatározottság ellen). (Kés đi lunapar). (Egy oktalannak súgja 
az okosak gyülekezete). (Az ostobáknak). (Panaszok). (Látnokoknak). (Szélhá-
mos). 174. sz. 353-356. p. 

MAURITS FERENC 
38 Falvédđ . Rozsda. Ribizlibokrok. Schreiber néni. Padlás. Dél. Ősz. 166-167. sz. 

80. p. 

PÜSPOK LEA 
39 Nagyanyám. Szerelem. Csoda. 157. sz. 200-201. p. 
40 Puszta. Félelem. Zuhanunk. Pók. 168. sz. 138. p. 

SINKÓ ERVIN 
41 Elítéltek. 1944. Hisz az isten. Szarajevói vers. Csak ke tten. Virrasztok. Mint fent 

a hold . Hiába. Zsidók istene szavával . Elérhetetlen . Valómás. Vándorbotom mec 
meg torpan. 143. sz. 97-100. p. és a bels đ  borítón. 

SZIVERI JÁNOS 
42 Szabadgyakodatok 1-10. Záradék. Sz.l. számbavétele. 129. sz. 9-12. p. 
43 Szabadgyako ЛΡatok. 138. sz. 357-359. p. 
44 Prológus. Intelmek. Kényelmetlen megfigyelések. Miféle anyagok. Kezdetek. 

Valami más. Különbözđ  lehetđségek vizsgálata. Ami a múltba átmenthető . Tiltotl 
tilalmak. 144. sz. 146-148. p. 

45 In continuo. 149. sz. 441. p. 
46 Semmibđl semmibe. 156. sz. 140. p. 
47 Ügyeim. Kilenc sorom. 1978. augusztus 18. Reményselejtek. Korlátok. Ügyeim. 

Kínos mesteri fogások. Excellentia. Folyton visszatérd félelem. A priori j đrmüvek, 
Inferno, inferno, avagy ívelés lefelé, fölfelé. A tárgyak. Kíméletien felületek. 163. 
sz. 411-414. p. 

48 Költészet. Rejtélyeim. Te ітnđ  félelem. Tervek bajok. „Már oly nagy, már oly ne-
héz." Jel. Mélységes mély. Végtelen torzó. Töprengés a Velebit alatt. 166-167. 
68-71. p. 

49 Ezmegaz. 00-. Nyolc sor. Pattern. Tévelygđ  darabkák. Kontextusban. „Birtokos 
eset." Vonzб-taszító rövidülés. „Rés" - gondolom. Hogy és hollétem fel đ l fele-
ségemnek. Orilkus napi teendSk. Válasz Ca.B: nak. Pillanat. Minta. Amikor végru 
minden egyetlen hármasugrás. Etc.-bédetek. 175. sz. 415-418. p. 

SZOMBATHY BÁLINT 
50 (rott költemények 1974-76. (Jézus Krisztus szupersztár.) A megváltottak. Mt 

a 249 méteres hullámhosszon. Egyéniségek. Szöveg. Három film. Amerika. Fel 
iratok Amerikában. A gra ffiti. A világirodalom gyöngyszemei. 156, sz. 141-143. p 

51 Fogalmazások 1, 4, 6. 166-167. sz. 109. p. 

SZÜGYI ZOLTÁN 
52 Vagy kiáltsak. 144. sz. 149-150. p. 
53 (Vers)csonk. Vak kökđ  és a zongora. Más halálok. Oly ünnepnapokon. (Vess) 

halál. Idđgyűrte képek. 163. sz. 415-416. p. 

TARI ISTVÁN 
54 Csillámló önkaszabolással. Udvaraitokban. Küldetésemben. 133, sz. 187-189. F 
55 Éjjel kifelé billegnek. A zöldfás utcában. B őröm reszket. Egy idegen. Nem tudni 

ki gondolta volna. Egy kđ  föltámadt. Vastag lila ámyék. 153. sz. 1-4. p. 
56  (Kisfiam ... Nem tudom... Az utca... Rezesbanda fordult utcánkba). ... Lég 

puska. Contradictio in adiecto. 166-167. sz. 107. p. 
57 Hétköznapok. Válóság . Mahalia Jackson . Halak . Illó olajok . Moderato . Egy dél 

után. Kilóra fésülđ . Téli vers. Bizonytalалság. Többértelmű  ragozás. Terv. Tájleíró 
szivárvánnyal. 175. sz. 436-439. p. 



TOLNAI OTTl 
58 Sáfrány kis teknőc-rajzára. 142. sz. 48. p. 
59 Bukarest. 147-148. sz. 385. p. 
60 Változatok gipszre. 150-151. sz. 469-473. p. 
61 Wilhelm-dalok (Pechón József festménye és munkafotói alapján). 166-167. sz. 

87-100. p. 
62 A Wilhelm-dalok m đsodik részébő l, 9. 171-172. sz. 244. p. 

HÚRI GÁBOR 
63 A nyugtalanság völgye. 152. sz. 519-521. p. 
ő4 Krumpliorr és lenszakáll. 166-167. sz. 110-111. p. 
65 	 kalandra, költészetre és neurózisra. Halálos kérdések és egyéb 

ré-buszok. Tandori-tandem. Csák Máté elvtárs bibliája. Étlap. 168. sz. 135-137. p. 

UTAS' MÁRIA 
66 Osztováta mellett guzsaj-ének. A görgény' avas alatt. Bölöni kopjafák. jv. Koszorú- 

gerendák. Életkép a facsaros Nyikó völgyében. A születve született tudósn đ l. 
143. sz. (a borítón). 

67 A csősz. Regös ének. Az irott tojás. 150-151. sz. 476. p. 
68 Szüzmáriáskirály. Vizbevető  hétfđ . Möndölécske. Vadalma. S а árnyú kisasz-

szony. Vízkereszt. 157.. 198-199. p. 
69 Morituri te salutant . (Annulus magucus . Ponnon mart  alatt. Ura . Atima apokalip-

tikus. Este. Ruhátlanul. Ősz csillaga, gerebcsín. Megszoritásokkal. 164. sz. 481. p. 

VASS ÉVA 
70 Változatok hintára és indulásra. Lemosott szobrok a parton. 142. sz. 62-63. p. 

VESZTEG FERENC 
71 Ars poetica a giccsben. 132. sz. 118. p. 
72 Om és hum. 141. sz. 28-30. p. 
73 Végzetes szellemi fogyatékosság. Szöges idéz őjelben. Szebben, még emebben 

és. A többi törlendő . Elmélkedés. Méregfog. Jбszerenгse. Gonosz varázslat. 
Tárgyilagos. Ures keret. Még csak a cím hiányzik. Lobbanó lobogó. Feslett 
álarctapasz. Gigászi hétköznapok. Búcsú, búcsú se már. 162. sz. 376-3 77 . p. 

74 Pályafutás és sokkéz hatévi távlatból.  El  nem nyugvó kétely. 166-167. sz. 78. p. 

b) széppróza (regény, regényrészlet, el-
beszélés, novella, napló, önéletrajz, 
írói vallomás, riport, tárca, levél, esz-
szé, leírás, jegyzet, ankét) 

APRÓ ISTVÁN 
75 Ingyen adok öt napot. 168. sz. 128-129. p. 

BALÁZS ATTILA 
76 Cuniculus (részlet). 154-155. sz. 55-57. p. 
77 Cuniculus (részlet). 165. sz. 17-29. p. 
78 Cuniculus (részlet). 168, sz. 121-127. p. 
79 Cuniculus (részlet). 169-170. sz. 174-186. p. 

BENEDEK MÁRIA 
80 A képemyőn havazik. 133. sz. 166-169. p. 
81 Nagyokat nyelsz. 150-151. sz. 499-500. p. és a borítón. 
82 Mit tetszett álmodni? 162. sz. 378-383. p. 

BERETKA FERENC 
83 Furcsa kis történet a áoktomőгб l. 137. sz. 301-302. p. 
84 Tavasz. 141. sz. 17-19. p. 
85 Újabb történetek a doktomOrSl. 153. sz. 8-11. p. 
86 Kérészek és partifecskék (önboncol đs imbolygó víztükörben). 164. sz. 482-488. p. 
87 Rend egy idđre. Kudarc. 173. sz. 324-327. p. 

BERKES LUJZA 
88 Őszi ködök. 157. sz. 210. p. 

BOGNÁR ANTAL 
89 Oda a fehér bögre (Eligazodni, 1.) 152. sz. 501-505. p. 
90 Füstbe ment terv (Eligazodni, 2.) 154-155. sz. 96-104. p. 
91 Valiant herceg fegyverhordozOja. 158. sz. 286-287. p. 
92 Levél Iván Bjelisevhez (Eligazodni, 3.) 169-170. sz. 162-173. p. 

BOR ENDRE 
93 Torzó. 157. sz. 208. p. 

BRASNYÓISTVÁN 
94 Hogy időnként el tudjuk viselni. 142. sz. 66-69. p. 

BURÁNY BÉLA 
95 gyűjtése: Ott , ott öreganyđm! 171-172. sz. 287-288. p. 

CSÁNYI ERZSÉBET 
96 Az ég bőrén újabb repedések. 137. sz. a borítón. 
97 Az ágak ékes görcsei a csöndben. 142. sz. 61. p. 

CSORBA BÉLA 
98 Történet a fiúról, a bölcsekrő l és a papagájról . 174. sz. 361. p. 

DANYI MAGDOLNA 
99 A szellemi „nő i háremekrđ l". 132. sz. 143-144. p. 

DOMONKOS ISTVÁN 
00 Onarckép novellával (amire et candore). 154-155. sz. 58-61. p. 

DUDÁS KÁROLY 
01 Szakadó. 129. sz. 1-8. p. 
02 Útban a Iđmakolostor felé - szikelyfoldi jegyzet. 138. sz. 375-3 77 . p. 
03 Maradék. 142. 76-79. p. 

FEHÉR ISTVÁN 
04 A háremúr nem vágyódik többé. 175. sz. 419-420. p. 

FENYVESI OTTб  
05K  szövegek. A megadott sziillomány. Hetvenes évek. 175. sz. 406-414. p. 

JUHÁSZ ERZSÉBET 
O6 Emigránsok, 1. 144. sz. 141-145. p. 
07 Emigránsok, 2. 145. sz. 304-308. p. 
08 Emigránsok, 3. 146. sz. 346-349. p.  

109 Emigránsok, 4. 147-148. sz. 376-379. p. 
110 Emigránsok, 5. 149. sz. 425-429. p. 
111 Emigránsok. 6. 150-151. sz. 474-475. p. 
112 Emigránsok, 7. 152. sz. 506-508. p. 

KALAPÁTIFERENC 
113 A képregény történetér ő l. 173. sz. 304-307. p. 

KATONA NÁNDOR 
114 A hősök kultusza. 153. sz. a borítón 

MÁK FERENC 
115 A „válságos" iáőkrő l. 156. sz. 184. p. 

MOLNÁR CS. ATTILA 
116 Rapszódia énekhangra. Színfónietta, Motetta ütősökre. A légkör. 149. sz. 

430-431. p. 

NAGY ISTVÁN 
117 Pius halála. 157. sz. 209. p. 

NÉMETH ISTVÁN 
118 Sorok egy önéletrajzhoz. Egy molylepke. Félelem. Ürpiláta a bölcs đben. Arany-

tallér. Tejfehér fény. Ures este. Tél. Egy mondat. Ebéd. A dajkám és én. 175. 
sz. 421-424. p. 

REFFLE GYONGYI 
119 Miért szereti? 132.. 155-158. p. 
120 Mit tud Sinkó Ervinrđl? 140. sz. 478-480. p. 

CS. SIMON ISTVÁN 
121 Az utolsó tanyák. Erzsébettelep. TiszaszentmiklOs. Egyházaskér. 157. sz. 202-

207. p. 

SINKÓ ERVIN 
122 Prométheusz rossz szabadsága. 140. sz. 437-441 

(DANYI MAGDOLNA) 
123 Kortársunk, Sinkó E rvin. 140. sz. a borítón 

SZIVERI JÁNOS 
124 Egy nappal több, vagy egy nappal kevesebb, így valahogy kezdOdik, mint min-

den. A megváltó felismerés. Megfeszített küzdelem az anyaggal. Ezen vagy 
változtatok, vagy nem. Agy és egyéb vel ő . Akár így is befejezhetném. 147-148. 
sz. 416. p. és a hátsó borítón. 

SZOMBATHY BÁLINT 
125 Csúnyđk ügynöksége. 165. sz. a bontón 

THOMKA BEATA 
126 Megkezdett szövegek. 129. sz. 31. p. 
127 Erósz, szabadság és z ű rzavar. 171-172. sz. 239-243. p. 
128 Mai próza (a tematikus szám bevezet ője). 154-155. sz. a borítón 

TOLNAI OTTÓ 
129 Az iktatott nyúl. 129. sz. 16-30. p. 
130 Az iktatott nyúl. 2. 130-131. sz. 55-61. p. 
131 Az iktatott nyúl. 3. 133. sz. 170-175. p. 
132 A bukaresti Buddha. 147-148. sz. 383-384. p. 
133 Kyvagiunkmi. Meghalt Déry Tibor. 147-148. sz. a borítón 
134 Boleró. 154-1 55. sz. 90-95. p. 
135 Film. 159-160. sz. 326-330. p. 

TÚRI GÁBOR 
136 Az ember emelkedése. Anton'oni a Szovjetúni н5ban. 144. sz. 183-184. p. 

UTAS' MÁRIA 
137 A vajsfok felett (rendhagyó látogatás Baranyai Júliánál). 153. sz. a bontón. 

VÁRADY TIBOR 
138 Eszmecsere. 132. sz. 136-140. p. 
139 Jegyzet az „i' bet ű rő l. 162. sz. 387-390. p. 

VÉGEL LASZLI 
140 Interlúdium (Sinkó Ervin emlékére). 141. sz. 15 -17, p. 
141 Homokdombok. 154-155. sz. 66-73. p. 

c) dráma 
BOSNYÁK ISTVÁN 

142 Szemben a birOval (avagy monodrámává montázsolt el ő- és utóhangok egy 
dokumentumhamigjátékbOl). 161. sz. 360-365. p. 

TOLNAI OTTÓ 
143 Végeladás. 161. sz. 339-359. p. 

p 

4 
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2. 
Magyar 
irodalom 

a) versek 

PETRI GYORGY 
144 versei. 152. sz. 514-518. p. 
145 FéI4. Széljegyzet egy vitához. Váttozatok riB mellre. Invokácii. A fakír. Szonett-

jel. Lehrstück. Petđfi-tér-Melody. Építkezés. Találkozás. 166-167. sz. 72-75. p. 
146 K.M. szerelmes éneke. Casanova kihunyó cintudata. 171-172. sz. 257-258. p. 
147 Orökhétfđ . Kropp. 173. sz. 317-379. p. 

PINTÉR LAJOS 
148 Rajzolj aszta, házat. 142. sz. 53. p. 

ТAMKÓ SIRATÓ KAROLY 
149 Csak egy. Rengđ  töprengđ . Helyzetkép 70-90. 168. sz. 132-134. p. 

b) széppróza 

EORSI ISTVÁN 
150 Egy álom és anyaga . Répa. Főbelövetésem . A kapca . 162. sz . 384-386. p. 

ESTERHÁZY PÉTER 
151 E. följegyzései. 147-148. sz. 380-382. p. 

FÁBIÁN LÁSZLÓ 
152 Akkor voltam legtávolabb. Kutyám mindig vőt. Ilyenkor ne fütyülj.163. sz. 417-422. p. 

HAJN0CZY PÉTER 
153 Temetés. 153. sz. 12-16. p. 

KASSÁK LAJOS 
154 levelei  (1924-1926).  165. sz. 1-6. p. 

MARSALL LÁSZLÓ 
155 Burleszk házibuli és biliárdgolyó. Egy takarítбnđ  panaszai. A rendcsinálás Kokérdi 

Jenő  terve. 169-170. sz. 212-213. p. 

MÉSZOLY MIKLÓS 
156 Anti-machiavelli. 154-155. sz. 81-85. p. 
157 Az ezek és az đk szemantikája. 154-155. sz. mellékleten. 

NÁDAS PÉTER 
158 Kisédet láncreakcióra. 154-155. sz. 62-65. p. 

SUKOSD MIHÁLY 
159 A tudat váltóárama. Kollázs. 174. sz. 362-365. p. 

SZENTKUTHY MIKLÓS 
160 Summa sex orphica. Terv-lapok, cédulák Szent Orpheus breviáriuminak ké ѕzülđ  

4. és 5. kötetéhez. 171-172. sz. 225-231. p. 

3. 
Magyar 
nyelvű  
irodalom 
más 
országokban 

BÁLINT ISTVÁN, BUCHMÜLLER ÉVA, HALASZ PÉTER 
161 Andy Warhol utolsó szerelme. Interjú a halottal. 174. sz. 349-352. p. 

GOMORIGYORGY 
162 Tisztelt Szeгkesztбség! (Gömöri Jen đrđ l és Gömöri Gyuláról közöl kiegészítéseket 

az ÚS 165. sz. közzétett Kassбk levelekkel kapcsolatban.) 173. sz. 335. p. 
163 Megnevezzük a meg nem nevezhetőt? - jegyzet erotikus szikéazlet(inkr đ l és 

tabuinkról. 163. sz. 429-432. p. 

MÉLIUSZ JÓZSEF 
Meghaladni önmagunkat. (Az író 1978. november 28-án tett újvidéki látogatása 

164 alkalmából ellátogatott a lap szerkesztőségébe is.) 165. sz. 11-13. p.  

4. 
Jugoszláviai 
nemzetek 
és 
nemzetiségek 
irodalma 

a) versek 

AVANZO MIHA 
165 Orvosság így van  ez. 162. sz. 404. p. 

BOR, MATEJ 
166 Javaslat az đllamfđ  esküjére. Napról-napra. 157. sz. 189-190. p. 

DUNDJERSKI, MILAN 
167 Fedett uszoda. 133. sz. 192. p. 

DJOGO, GOJKO 
168 Kezeiben. Vándormadarak. Fekete bárány. Aranybogár. 168. sz. 130-131, p 

HRONEC, VIT'AZOSLAV 
169 Homok, ha si is. Apák I. Apák II. O. Határ I. Fordulás I. A költ ő . 129. sz 

13-15. p. 

IGRIĆ , RANKO 
170 Én Marquis de Sade. 158. sz. 279. p. 

JALŠOVEC, MARIJAN 
171 Ha estére a TV sorozatfilmet sugározna. 158. sz. 279. p. 

JELINČ IČ , IVAN 
172 Jó fiúk sör vászata . 158. sz. 277. p. 

STEFANOVIĆ , VUK KARADŽIĆ  
173 Vöгöske uram. Mi helyt legyen há гomfalva? Törik-szakad. Söpri Kata az utcát 

Hegyi leányka. Máró és Pén . Eladó lány. Az erd đben. Béka brekk-brekk. A vendég 
A tolvaj. A pap meg a papné. Haranzáda. 171-172. sz. 283-284. p. 

KOMNENIĆ , MILAN 
174 Sarkantyúzva alfelét. Az elégikusok-gyülevésznép. Leconte de Lisle. (A dohány 

zacskó.) 166-167. sz. 101-104. p. 

175 Sarkantyú az đ  farđnak. 171-172. sz. 264-268. p. 

KOPICL, VLADIMIR 
176&6.  133. sz. 193-194. p. 

MATIĆ , DuŠAN 
177 Pillantás nélküli fény. A halál névmásai. 146. sz. 331-335. p. 

MAZUR, DRAŽEN 
178 Megölt az áram de lépéseket fogok tenni. 158. sz. 278. p. 

MEMON, VLADIMIR 
179 Szavak V-nek. Kókuszcsókok Z.-nek. 162. sz. a hátsó bontón. 

NOVAK, BORIS A. 
180 (két vers cím nélkül) 162, sz. a hátsó borítón. 

PAVLOVI , MIODRAG 
181 Városunk védelme. 133. sz. 197. p. (megjelent a Magyar Szó 1955. nov. 21  

sz. Reményem a város címen.) 
182 versei. 141. sz. 31-32. p. 

PONIŽ, DENIS 
183 A nyelv szomjúság. (Válogatás a szlovén li гбból.) 162. sz. 403-404. p. és a háts 

bontón. 

REINHOFER, F. VLADIMIR 
184 Veszély, mondom. Legyünk igaziak. Beugrom. Kimerulnek elemeim. Lemerülöl 

137. sz. a borítón. 

ŠALAMUN, TOMAŽ 
185 A mi hitünk. 157. sz. 187-188. p. 

SIMONOVIĆ , SIMON 
186 Korai munkák. Ji iббЈбгбs. Halál a „b" klinikán. Négyszemközt. Röviden. 15 

sz. 6-7. p. 

SLAVIČEK, MILIVOJ 
187 Túl komoly költemény. A szakáll lázadása. A vizállás és id đЈбгásjelentésbí 

138. sz. 383. p. 

TOTH ZOLTAN 
188 Vers. 158. sz. 278. p. 

Т IŠMA, SLOBODAN 
189 Malcontento-bári álom. 145. sz. 324-326. p. 

ZAGORк  NIK, IFIGENIJA 
190 Besötétedett, világosságot kellene gyújtani. A kukac szobácskája. 162. sz. 403. 

ZIVLAK, JOVAN 
191 Bizonytalan madár fo гditásai. 133. sz. 190-191. p. 
192 Levél a vízen. Parányi az isten. Csukom az ablakot. Könny ű  vagyok és mo 

gékony. Nem akarok élni. Nem veszem el đ  a készletet. 145. sz. 321-323. 

VALENT, MILKO 
193 Ti  deem laudamus. Útleiró fantasztika Ráma városa. 158. sz. 2 77 . p. 



b) széppróza 
DEMAK, MIROSLAV 

94 A nagy fekete zongora. 142. sz. 64-65. p. 

DENEGRI, JEŠA 
95 Az amerikai underground képregény. Vázlat egy olvа, Oá  hoz. 173. sz. 302-303. p. 

IGNJATOVIĆ , SRBA 
96 A képregény költđisége. 173. sz. 297-301. p. 

JAKAC, BOŽIDAR 
97 Az 1943-as portré születése. 145. sz. mell. 

KIŠ, DANILO 
98 Kutyák éskönyvek - FilipDavidnak. (részlet) 136. sz. 260-265. p. 
99 Történet a mesterr đ l és a tanítványról. 154-155. sz. 86-89. p. 
!00 A nacionalista portréja. (részlet a Čas anatomije  C.  regénybál) 158. sz. 233-240. p. 

KOVАI, MIRKO 
!Ot A cenvedések kapuja. 168. sz. 113-120. p. 

KRLEŽA, MIROSLAV 
!02 Réц letek a Dialektikus antibarbarusbdl. 165. sz. 8-10. p. 

MARKOVIČ , LUKA 
103 A kispolgárság és a kommunizmus. 164. sz. 475. p. 

MATKOVIĆ , sLAVKO 
!04 А  pecsét. 173. sz. 315. p. 

РЕК 1С , BORISLAV 
!05 Hogyan visszaparancsolni  a vámpirt? 154-155. sz. 74-80. p. 

RIBAR, 1V0 LOLA 
!O6háboпís levelei. (1.L.Ribar: Ratna pisma. Osszegy űjtötte és sajtó aId rendezte 

Jozo Petričević. Zg-Bg 1978.) 175. sz. 385-389. p. 

RUPEL, DIMITRIJ 
!07 Családi kapcsolat. 156. sz. 148-152. p. 

T1ŠMA, ALEKSANDAR 
!08 Amire az ember haszndlhatd. (rlszlet) 144. sz. 163-169. p. 

TRIFUNOVIĆ , LAZAR 
!09 Signum it significatum. 173. sz. 313-314. p. 

ŠOUAN, ANTUN 
!10 Esđ . 133. sz. 176-179. p.  

BENJAMIN, WALTER 
225 Moskva, 1926. 161. sz. 371-372. p. és a borítón. 

BORGES, JORGE LUIS 
226 Pokol I. 32. A sárga rózsa. Everything and nothing. Pdldabeszld. Cervantes-

гб l és Don Quijotérđl. 154-155. sz. a bo г ítбn. 

ENZENSBERGER,HANS MAGNUS 
227 „A kollektív katasztrбfa érdekel." - részletek. H.M. Enzensbergerrel készített in-

terjúból. (Književna red, 1978. 11. sz. és OKO 1978. 11. sz.) 169-170. sz. 
191-193. p. 

GRASS, GUNTER 
228 Intellektuális célhámosság .. ? - részlet egy Günter Grass-szal kiszitett inter-

júból. (OKO 1978. 11. sz.) 169-170. sz. 194. p. 

HORVITZ, ROBERT 
229 A tény megállapitása. 173. sz. 312. p. 

KOLAKOWSKI, LESZEK 
230 A démon metafizikai sajtókonferenciájának jegyz đkönyve, felvétetett Varsóban 

1963. december huцonhannadikán. 152. sz. 509-513. p. 

LAUTRÉAMONT 
231 Maldoror énekei (részlet). 171-172. sz. 278-279. p. 

PROKOP, DIETER 
232 A tökéletes popsztár. 132. c. 123. p. 

SCHULZ, BRUNO 
233 A valóság mitizálása. 157. sz. 191. p. 

c) dráma 
ARTAUD, ANTONIN 

234 A vérsugár. 171-172. sz. 251-252. p. 

ZAJC, SRČE 
!11 A molnár sógora. 03. 162. sz. hátsó borító. 

5. Világirodalom 

~) versek 
BOLL, HEINRICH 

12 Köln II. - Grieshabemak. Riadóztassl Ulrich Sonnemannak. 165. sz. 38. p. 

CHAR, RENT= 
13 A titkos szerető . 171-172. sz. 244. p. 

COHEN,LEONARD 
14 Ünnepély. 171-172. sz. 256. p. 

DIETSCHREIT, FRANK 
15 Ahol a szív dobog. Jegyzet az irodalom színrelépéséhez. 165. sz. 39. p. 

ENZENSBERGER,HANS MAGNUS 
216 N.M. (1469-1527) M.A.B. (1814-1876). V.M.M. (1890-1900) E.G. de la S. 
(1928-1967). 147-148. sz. 371-375. p. 

17 A Titanic elsüllyedése. Harmadik ének. Tizenhatodik ének. Tizenhetedik ének. 
Gyenge vigasz. 169-170. sz. 187-190. p. 

FINCH, JOHN 
18 Hogy érzed magad Che Guevara. 132. sz. 151. p. 

GINSBERG, ALLEN 
19 A vég. Lindsayhez. Az első  buli Ken Keseyéknél a pokol angyalaival. 149. sz. 

454-455. p. 

KUNERT,GÜNTER 
20 Prinsengracht 263 - Anne Frank-ház. Hirdetés, Berliniesen. 165. sz. 40. p. 

PLATH, SILVIA 
21 Szavak. A tükör. Esemény. Asszony Lázár. 144. sz. 171-172. p. 

SNYDER, GARY 
22 A káprázat Richardnak és Michaelnak. A vadon szava. Ajánlás. Miértkelnek 

a teherautбsofđгбК  korábban a zen tanitványainál. Út nyugatra, föld alatt. A Mave-
rick bárban. Fenyőfa-csúcsok 142. sz. 72-75. p. 

TAYLOR, CECIL 
23 Rovás: Elsđ  tekercs. Második tekercs. 176. sz. 448. p. 

э) széppróza 
BATAILLE, GEORGES 

24 Az erotizmus. Részlet a bevezetésbál. 171-172. sz. 232-233. p. 6  
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I I . É rte kező  próza 

A) Irodalom 

1. 
Jugoszláviai 
magyar 
irodalom 

a) általában 
BERETKA FERENC 

235 A jugoszláviai magyar novella patológiája. (Különös ajándék.) 130-131. sz. 
92-94. p. 

236 Tudományos diákköri konferencia. 145. sz. a borítón. 
237 A modem jugoszláviai magyar regény. 154-155. sz. 117-121 

BOGNÁR ANTAL 
238 Város és falu. 130-131. sz. 96-98. p. 

BOSNYÁK ISTVÁN 
239 A cselekvő  nemzedéki Szб , avagy régi jegyzetek az Új Symposion közírásáról. 

168. sz 139-142. p. 

DANYI MAGDOLNA 
240 Gondolatok költészetünkrő l - a Symposlon nemzedék. 158. sz. 267-268. p. 
241 Az erotikáról (a tematikus szám utószava). 171-172. sz. 259. p. 

FARAGÓ KORNÉLIA 
242 Alapozó - ismert elméleti fejtegetések nyomán. 147-148. sz. 410. p. 

MÁK FERENC 
243 Torzított történetiség. A történelmi álregénytő l az áltörténeti regény felé. 156. sz. 

157-164. p. 

REFFLE GYONGYI 
244 Hagyományđrzés a megörökítés igénybevételével. (Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai 

magyar népi mondókák.) 144. sz. 178. p. 

THOMKA BEÁTA 
245 Létélmény és regényforma. Az új jugoszláviai magyar regény formaproblémái. 

176. sz. 484-487. p. 

TÚRI GÁBOR 
246 A tájban tudatosodott költészet. 130-131. sz. 62-73. p. 
247 A prózai emléktđl a szó csodáig - vagy még tovább (gyennekliránk és a gyermek-

vers). 130-131. 78-82. p. 

VÉGEL LÁSZLÓ 
248 A régi és az ú) dogmák ellen. A Vajdasági Iróegyesület idei, Fruška gora-i 

(Čortanovci, 1979. május 23-25-én) tanácskozásán elhangzott vitaindító. 169-170. 
sz. 222-223. p. 

b) irodalmi élet (pályázatok, díjak, 
irodalmi estek) 

JELENTÉS A SINKO-D(J ODAÍTÉLÉSÉRÖL 
249 Thomka Beáta kapta az 1975. évi Sink б-díjat. 129. sz. 31. p. 
250 Fenyvesi Ottó kapta az 1976. évi Sinkd-díjat. 144. sz. bels đ  borító. 
251 A Sinkó-díj bíráló bizottsága 1978. đp ilis 6-i ülésén az alapítvány idei  (1977.)  

díját egyhangúlag Sziveri Jánosnak itélte oda. 156. sz. a borítón. 
252 Mák Ferenc kapta az 1978. évi Sinkб-díjat. 168, sz. 159. p. 

(THOMKA BEÁTA) 
253 Mai próza (a tematikus szám bevezetője). 154-155. sz. a borítón. 
254 -: Megválasztották az Új Symposion Kiadói Tanácsát, f őszerkesztőjét és szer-

kesztő  bizottságát. 150-151. sz. bels ő  borító. 
Az Új Symposion 1978. évi munkaterve. 153. sz. 52-54. p. 
Szerkesztбségi hírek. 153. sz. 54. p. 

(DANYI MAGDOLNA) 
257 Olvasóink figyelmébe! 158. sz. bels đ  borító. 

c) egyes szerzők 
BALÁZS ATTILA 

258 Faragó Komélia: A kísérleti nyúl anatómiája. (Cuniculus) 165. sz. 18-21. p. 

259 Mák Ferenc:... keresek bizonyosabbat, mint a kocka... (Cuniculus). 165. sz. 
24-26. p. 
BENEDEK MÁRIA 

260 Bognár Antal: E.M. világa. 162. sz. 378-383. p. 

BERETKA FERENC 
261 Bognár Antal: A létezés kötőanyaga. 173. sz. 328-329. p. 

BERKES LWZA 
262 Bognár Antal: Jegyzet Bor Endre, Nagy István és Berkes Lujza prózaszövegeihez, 

a becsei vetélkedő  anyagához. 157. sz. 208-210. p. 

BOGNÁR ANTAL 
263 Thomka Beáta : Prózai mikrokozmoszok. 130-131. sz. 83-85. p. 
264 Juhász Erzsébet: B.A. könyvének olvasásához. (Textília) 130-131. sz. 86-87. p. 
265 Oreg Dezső: Európa szégyene - Európa szépe. (Európa szépe, Új Symposion 

125. sz,) 130-131. sz. 99-100. p. 

BOR ENDRE 
266 Bognár Antal: Jegyzet Bor Endre, Nagy István és Berkes Lujza prózaszövegeihez, 

a becsei vetélkedő  anyagához. 157. sz. 208-210. p. 

BORI IMRE 
267 Beretka Ferenc: Krúdy Gyula pályaképe. (B. I.: Krúdy Gyula - kismonográfia). 

163. sz. 451-452. p. 

BOSNYÁK ISTVÁN 
268 Vajda Gábor. Etikusról etikusan. (Vázlatok egy portréhoz). 130-131. sz. 95-96. p. 
269 Fenyvesi Old: B.I. szövegei Sinkб rб l. 140. sz. 475-476. p. 
270 Vajda Gábor: B.I.-ről verseskötete ürügyén. (Ethoszok és ellenethoszok). 152. 

sz. 545-546. p. 

BONDOR PÁL 
271 Utasi Csaba: Súlytalan díszekt ő l közhelyek súlyáig - adalék B.P. költészetének 

kérdéseihez. 158. sz. 269-272. p. 

BRASNYÓ ISTVÁN 
272 Danyi Magdolna: Az irodalmisig semmitmondósa. (Misként s másként). 168. sz. 

153. p. 

BURÁNY NÁNDOR 
273 Vajda Gábor: Közösségi magány. (Különszoba). 133. 199-200. p. 
274 Vajda Gábor: Epikai bátorság. (Hadjárat) 133. 200-201. p. 
275 Beretka Ferenc: Történelmi regény - buktаtókkal. (Kamanci Balázs). 156. sz. 

165-167. p. 

DOMONKOS ISTVÁN 
276 Danyi Magdolna: A személyiség védelmében - a Kuplé megközelítése. 130-131. 

sz. 74-77. p. 
277 Vass Éva: Ritka csúcsok. (Tessék engem megdicsémi). 143. sz. 118-119. p. 
278 Pogány Imre: Szövegzene. (Kuplé - Symposion lemezek, 1.). 174. sz. 382-383. p. 
279 Kenyeres Kovács Márta: Nem megzenésített vers, hanem zenés költemény. 

(Kuplé - Symposioii lemezek, 1.). 174. sz. 380-381. p. 

DUDÁS KÁROLY 
280 Reffle Gyöngyi: Elfelejtett tájak elfelejtett lakói. (Szakadó). 145. sz. 329. p. 

FEHÉR FERENC 
281 Csányi Erzsébet: Vázlat egy költészetszemléletrő l. 158. sz. 276. p. 

FENYVESI OTTІ  
282 Csányi Erzsébet: Romantikus szépségvágy groteszk díszletek között. (Ezüstpatká-

nyok áttetsző  selyemzónában). 163. sz. 454. p. 

GION NÁNDOR 
283 Oreg Dezső : Körkép és jellemrajz. (Latroknak is játszott). 143. sz 122-123. p. 

GOBBY FEHÉR GYULA 
284 Beretka Ferenc: Alig kiaknázott lehet őségek. (Szent bolond). 144. sz. 1 77 . p. 

GULYÁS JÓZSEF 
285 Vass Éva: Virág rajza kőben. (A tenger küszöbén) 150-151. sz. 484-485. p. 

HOLTI MÁRIA 
286 Vajda Gábor: Fény mögött homály. (Sodortatva). 130-131. sz. 89-92. p. 

HÓDI SÁNDOR 
287 Csorba Béla: H.S. könyvéről. (Létélmény és valóság). 165. sz. 49. p. 
288 Juhász Erzsébet: Hamis tudatformik ellen - tudományosan. (A „meghívott" ha-

lál.) 173. sz. 333-334. p. 
289 Csorba Béla: Kaptafák nélkül. H.S.: A „meghívott" halál. Tanulmány az öngyil-

kosságról. 173. sz. 335. p. 

JUHÁSZ ERZSÉBET 
290 Thomka Beáta: Prózai mikrokozmoszok. 130-131. sz. 83-85. p. 
291 Beretka Ferenc: Teremtő  játék a novellával. (Fényben fénybe, sötétben sötétbe). 

130-131. sz. 87-89. p. 
292 Faragó Kornélia: A „középső  szoba" világmindensége. (Emigránsok, ÚS 144-152. 

sz.) 157. sz. 227. p. 

KONCZ ISTVÁN 
293 Végel László: Harmónia és ellentmondás. (Pesme - Versek. Beograd Narodna knji-

ga, 1978. utószava.) 158. sz. 273-275. p. 

KOVÁCS NÁNDOR 
294 Danyi Magdolna: Hangkeresés, élményiség -megtorpanásokkal. (Fölölünk az 

Ig). 146. sz. 364-365. p. 

LADIK KATALIN 
295 Utasi Csaba: Mesék tején. (Mesék a hitfejll varrógépr đl). 165. sz. 46-47. p. 
296 Túri Gábor: A zanzásított mese. (Mesék a héttej ű  varrógépről. 165. sz. 48. p. 

NAGY ISTVÁN 
297 Bognár Antal: Jegyzet Bor Endre, Nagy István és Berkes Lujza prózaszövegeihez 

a becsei vetélked ő  anyagához. 157. sz. 208-210. p. 

NÉMETH ISTVÁN 
298 Beretka Ferenc: A tartalmi nyelvi szintézis felé. N.I. prózájáról. 142. sz. 80-83. p. 

p 



PÜSPOKLEA 
299 Danyi Magdolna: Jegyzet Püspök Lea verseihez. 157. sz. 200-201, p. 

SINKOVITS PÉTER 
300 Bálint Sándor: Két költ ő . (Drótsövény) 143. sz. 121-122. p. 

SINKÓ ERVIN 
301 Bosnyák István: S.E. jobbik szabadsága - jegyzet egy esszé margójára. 140. 

sz. 442-444. p. 
302 Thomka Beáta: Egzisztenciális fo materemtés-szempontok az Áron szerelme ol-

vasásához. 140. sz. 445-449. p. 
303 Csányi Erzsébet: Az aktivitás és passzivitás halálraítéltjei. (Aegidius útrakelése). 

140. sz. 449-451. p. 
304 Beretka Ferenc: Tett és hit-hazugság és etikus étet. (Aegidius útrakelése). 

140. sz. 451-452. p. 
305 Faragó Kornélia: A tudatküszöbön innen. (A paradicsom). 140. sz. 453-454. p. 
306 Mák Ferenc: Látszat és igazság. (A dög). 140. sz. 455-456. p. 
307 Vass Éva: A „minden lehetséges" diadala és tragédiája. (Ködben). 140. sz. 

456-458. p. 
308 Ing Dezsd: A gyű lölet bűvkörében. (Elemér főhadnagy). 140. sz. 459-460. p. 
309 Utasi Csaba: Sonja. 140. sz. 471-472. p. 
310 Végel László: Hagyományainkról - tanulságokkal. (Don Quijote útjai.) 140. sz. 

476-477. p. 
311 Keszég Károly: S.E. költészeté гб l 141. sz. 12-15. p. 
312 Polyák Márta: S.E.: A dög cím ű  elbeszélés szemiotikai megközelítése. 142. sz. 

54-55. p. 
313 Danyi Magdolna: A „pillanatnyi emberi" költ őisége. 143. sz. 101-103. p. 
314 Juhász Erzsébet: Jegyzetek S.E. esszéinek, tanulmányainak olvasásához 143. 

sz. 103-105. p. 

SZIRMAI KÁROLY 
315 Faragó Kornélia: A Szirmai-víziók kibomlásának módozatai. 137. sz. 303-305. p. 

SZIVERI JÁNOS 
316 Danyi Magdolna: A módszeresség dicsérete - kérd őjelekkel. (Szabad gyakorlatok) 

144. sz. 176. p. 

SZOMBATHY BÁLINT 
317 Bálint Sándor: Két költő . (Szerelmesek és más idegenek). 143. sz 

TOLNAI OTTÓ 
518 Jovica Ać in: A regény mint pókháló vagy T.O. Rovarháza. 138. sz 
319 Csányi Erzsébet: T.O.: Az iktatott nyúl 145. sz. 289-290. p. 

VARGA ZOLTÁN 
320 Utasi Csaba: Irodalmunk legszebb hava. (Hallgatás). 169-170. sz. 209-210. p. 

VÁRADY TIBOR 
321 Beretka Ferenc: Csapdák körülöttünk. (Az egérszürke szoba titka). 143. sz. 124. p. 

VASS ÉVA 
322 Mák Ferenc: A ledő lđ  nyárhegyek pillanata. (Nyárkisülések). 174. sz. 377. p. 

VESZTEG FERENC 
323 Danyi Magdolna: Tézisek a Réják olvasásához (Réják.) 143. sz. 119-120. p. 

ZÁKÁNY ANTAL 
324 Utasi Csaba: Tévedések költészete. (Közel a nap arcához.) 168. sz. 153-154. p. 

2. 
Magyar 
irodalom 

a) általában 
BOSNYÁK ISTVÁN 

325 Forradalom és etika a magyar irodalomban, 1905-1919. Kísérlet egy monográfia 
megalapozására . 140. sz . 461-470. p. 

BANYAI JÁNOS 
326 Napjaink költészetének útjain. (Lengyel Balázs : Verseskönyvrő l, verseskönyvre.) 

149. sz. 442-444. p. 

CSÁNYI ERZSÉBET 
327 Jegyzet egy antológiáról. (Add tovább! 55 mai költ ő  és író.) 143. sz. 132. p. 

b) egyes szerzők 
ADY ENDRE 

328 Kovács Attila: Ady - az alternatív felsđbbrendűség. 150-151. sz. 465-468. p. 

BALÁZS JÓZSEF 
329 Pintér Lajos: a magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 

BALOGH LÁSZLÓ 
330 Faragó Kornélia: Mag hó alatt. (Bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe). 

143. sz. 132-133. p. 

CZAKÓ GÁBOR 
331 Virág Ágota: Kél tézisregény.  (CO.:  Csata minden áldott nap; Moldova Gy.: 

A Szent Imre induló.) 129. sz. 51-52. p. 
332 Pintér Lajos: A magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 

CSÁTH GÉZA 
333 Mészöly Miklós: A játszótárs nélkül maradt értelem. 158. sz. 247-252. p. 

DÉRY TIBOR 
334 Vass Éva: D.T. lírája az avantgarde kérdése tökrében. 145. sz. 291-293. p. 

DOBAT PÉTER 
335 Bálint Sándor: Az értelmet kereső  élet. (Hanyatt). 168. sz. 155. p. 

FÁBIÁN LÁSZLÓ 
336 Faragó Kornélia: Improvizációk gondolatfoszlányokra. (Alig hallom a harangszót). 

163. sz. 453. p. 

HAJNÓCZY PÉTER 
337 Pintér Lajos: A magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 
338 Faragó Kornélia: Ismétlések H.P. prózájában. 156. sz. 170-172. p. 

HANKISS ÁGNES 
339 Juhász Erzsébet: H.Á. tanulmányairól. (A bizalom anatómiája). 165. sz. 50-51. p. 

HERNÁDI GYULA 
340 Mák Ferenc: A megváltás rernényében. (Királyi vadászat) 145. sz. 294-295. p. 

JÓZSEF ATTILA 
341 Beretka Ferenc: J.A. Ódájának indulatmenete. 137. sz. 306-310. p. 

KARINTHY FRIGYES 
342 Faragó Kornélia: K.F. A cirkusz novellájának motívum struktúrája. 133. sz. 180-

182. p. 

KASSÁK LAJOS 
343 Csaplár Ferenc: K.L. levelesládájából. 165. sz. 7. p. 

KISS ANNA 
344 Vass Éva: A népi szürrealizmus K.A. Kísértenek c. kötetében. 138. sz. 384-386. p. 

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
345 Szabó Márta: M űvek, hđsök, erkölcsök - K.G.E. munkásságáról. 133. sz. 201-

-204. p. 
346 Katona Nándor: Gondolatok K.G.E. nyomán, négy fejezet alapján. (Négy öt ma-

gyar összehajol). 144. sz. 182-183. p. 

KONRÁD GYÖRGY 
347 Beretka Ferenc: Komplex valóság -egyszemélyi sz űrd. (A városalapító) 150-151. 

sz. 485-486. p. 
348 Kovács Attila: Konrádtól Konrádig - a magyar új regény. (A látogató. A város-

alapító). 154-155. sz. 125-128. p. 

KOSZi LÁNYI DEZSÓ 
349 Thomka Beáta: A giccs értéktranszfomrációja. Kosztolányi A gipszangyal c. novellá-

jában . 132. sz. 103-106. p. 
350 Juhász Erzsébet: Negatívban hagyott látomás a világról. (K. D.: Néró, a véres 

költd c. regényérő l.) 137. sz. 293-300. p. 
351 Juhász Erzsébet: Pacsirta 141. sz. 20-27. p. 

KRÚDY GYULA 
352 Pásztor László: Ínyenckedés keser ű  mellékízekkel. 143. sz. 127-131. p. 
353 Beretka Ferenc: K.Gy. pályaképe. (Bori Imre: K.Gy.) 163. sz. 451-452. p. 

MAROSI GYULA 
354 Pintér Lajos: A magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 

121-122. p. 

366-368. p. 
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MARSALL LÁSZL6 
355 Csányi Erzsébet: „Szoknyád meg fölöttem emy đvé táguló égboltom legyen." 

171-172. sz. 282. p. 

MANDY IVÁN 
356 Bányai Lajos: Abszurd és groteszk valóság és az irrealitás síkjai között.  M. I.  

novellaművészetének főbb vonásai. 142. sz. 64-90. p. 

MÉSZOLY MIKL6S 
357 Csorba Béla: Széljegyzet a Filmrđi. 154-155. sz. 124. p. 
358 Könczöl Csaba: A pontosság romantikusa - M.M: ról. 169-170. sz. 203-205. p. 
359 Bálint Sándor: Fényketrec. (Bunker - Az ablakmosó.) 169-170. sz. 219-220. p. 
360 Homyik Miklós : Valóságmozzanatok M. parabola -drámáiban . (Ablakmosó . Bunker.) 

176. sz. 474-483. p. 

MOLDOVA GYORGY 
361 Virág Agota: Két tézisregény. (Czakó Gábor: Csata minden áldott nap. M.Gy.: 

A Szent Imre induló.) 129. sz. 51-52. p. 

NÁDAS PÉTER 
362 Csányi Erzsébet: Leírás és a leírás ma. (Leírás) 174. sz. 375. p. 
363 Faragó Komélia: A leírás viszonylagossága. 174, sz. 376. p. 

ORBÁN OTT6 
364 Csányi Erzsébet: Távlat a költészethez. O.O. költészete. 147-148. sz. 389-392. p. 

ORDÜGH SZILVESZTER 
365 Pintér Lajos: A magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 

PARDI  ANNA  
366 Vass Éva: Optimista pesszimizmus. (Ágak közül a virradat). 141. sz. 38-40. p. 

PETRI GYORGY 
367 Danyi Magdolna: Jó volna Mallarmlt fordítani. Jegyzet P.Gy. új verseihez. 152. 

sz. 514-518. p. 
368 Könczöl Csaba: „Együtt elválva." P.Gy. újabb versei. 173. sz. 320-323. p. 

PILINSZKY JÁNOS 
369 Utasi Mária : A racionalizmus és a misztika paradox dialektikája . Elmélkedések 

P.J. világáról. 169-170. sz. 214-216. p. 

SPÍR6 GYORGY 
370 Pintér Lajos: A magyarországi próza útjai. 147-148. sz. 392-397. p. 

SZAB6 ISTVÁN 
371 Mák Ferenc: Sz.l.: A másfélé bámuló isten. 136. sz. 285-287. p. 

TANDORI DEZS6 
372 Csányi Erzsébet: Edzđnk T.D. 141. sz. 36-37. p. 
373 Csányi Erzsébet: „Ma nyár van, ma ősz van." (T.D.: Miért élnél örökké?.) 156. 

sz. 168-169. p. 

VAJDA JÁNOS 
374 Bognár Antal: V.J. 1827-1897. 145. sz. 309-310. p. 
375 Túri Gábor: Az átkos tudás költője. V.J. lét és társadalmi bölcselete. 146. sz. 

354-361. p. 

VAS ISTVÁN 
376 Vasa Éva: Költő i issc~egezés. (Onarckép a hetvenes évekb đ l.) 133. sz. 204-206. p. 

WEORES SÁNDOR 
377 Vass Éva: Többarcúság. (Áthallások). 143. sz. 125-127. p. 
378 Danyi Magdolna: Az érzékiség és értelem lepkeszárnyai. Jegyzet W.S. Psyché-

költészetéről. 171-172. sz. 269-272. p. 

3. 
Romániai 
magyar 
irodalom 

SZILAGYI DOMOKOS 
379 Vass Éva: Az öregség mint közbülső  állapot. (öregek könyve). 153. sz. 44 

SZŐCS GÉZA 
380 Csányi Erzsébet: Epikai és lírai nyitottság. (Te mentél át a vízen. Kilátótorony 

Is  környéke.) 153. sz. 45-46. p. 

4. 
Jugoszláv 
irodalom 

a) általában 
6OL0VIĆ , IVAN 

381 Tömegirodalom? 143. sz. 106-110. p. 

DENTS, PONIŽ 
382 A modern szlovén prózáról. 156. sz. 153-156 

SZIVERI JÁNOS 
383 Vizelünk a sekrestyében a szent ereklyékre. Jegyzet az off költök verseihez. 

158. sz. 277-280. p. 

b) egyes szerzők 
AĆ IN, JOVICA 

384 Thomka Beáta : Az esszé stratégiája . (A hermenautika kihivása . A pók politikája.) 
169-170. sz. 211. p. 

ALBAHARI, DAVID 
385 Beretka Ferenc: „Korunk hđse Dimitrijević  bíró. (Sudija Dimitrijevi ć). 168. sz. 

156. p. 

CRNJANSKI, MILOŠ 
386 Juhász Erzsébet: Cmjanski 1893-1977. 152. sz. borító. 
387 Ivkov, Boško: Bánat és intelem. M.C. Mizerájáról. 163. sz. 423-428 

HRONEC, VIT'AZOSLAV 
388 Roncsék Alekszandar: Homok, ha só is. 129. sz. 15. p. 

KIŠ, DANILO 
389 Beretka Ferenc: A novellán innen és túl. (Grobnica Borisa Davidovi ča). 136. sz. 

278-279. p. 
390 Túri Gábor: Jegyzet Borisz Davidovics történetéhez. 136. sz. 280. p. 
391 Vajda Gábor: Rejtély és prófécia. (Fövenyóra). 136. sz. 281. p. 
392 Túri Gábor: Kiš-balták a pamflet-égb ő l. (Cas anatomije.) 158. sz. 241-244. p 
393 Túri Gábor: Egy magyar könyvr ő l (Borisz Davidovics siremléke). 165. sz. 44-46. p 

KOMNENIĆ , MILAN 
394 Csányi Erzsébet: „Szoknyád meg fölöttem erny ővé táguló égboltom legyen.' 

171-172. sz. 282. p. 

KOVAĆ , MIRKO 
395 Fekete József: M.K.: Vrata od utrobe. 168. sz. 114-117. p. 

KRLEŽA, MIROSLAV 
396 Beretka Ferenc: Etikusan arról, ami nélkülözi az etikát - gondolatok K гleže 

Bankett Blitvában c. regényér ől, Sinkó: A véres mítosz c. tanulmánya kapcsán 
165. sz. 41-43. p. 

MATIĆ , DUŠAN 
397 Csányi Erzsébet: Szavak éles kanyarokban. 146. sz. 336. p. 

MATKOVIČ , SLAVKO 
398 Sebđk Zoltán: Experimentális költészet, könyvben és nálunk! (Knjiga). 168. sz 

157. p. 

NASTASIJEVIĆ , MOMĆ ILO 
399 Jovica  Alin:  A pók politikája. (Gondolat). 158. sz. 258-262. p. 

PAVLOVIĆ , MIODRAG 
400 Jovica  Alin:  A város története. (Odbrana našeg grads). 133. sz. 198-199. p 

PEKIĆ , BORISLAV 
401 Bálint Sándor: Ártatlanság és kollektív b űntudat. (Kako upokojiti vampira) 

154-155. sz. 122-123. p. 

ŠTAJNER,KARLO 
402 Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában. Avagy egy történelmi paranoia jugo• 

szláv kritikája. 174. sz: 366-369. p. 
403 Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában, avagy egy történelmi paranoia jugo 

szláv kritikája 2. 175. sz. 432-435. p. 
404 Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában, avagy egy történeti paranoia jugoszi б' 

kritikája 3. 176. sz. 468-473. p. 

ŠOWAN, ANTUN 
405 Beretka Ferenc: Személytelenség és látszatvilág. (Obiteljska ve čera). 133. sz 

195-196. p. 

SELIMOVIĆ , MEŠA 
406 Vajda Gábor: Egyetemes boldogtalanság. (Ketten a szigeten). 138. sz. 387-388. p. 

STEFANOVIĆ , VUK KARADŽIĆ  
407BIagoje Jastrebk utószava Vuk S. Karadžić  Crven ban  C.  kötetéhez. 171-172. 

sz. 283-284. p. 

TIŠMA, ALEKSANDAR 
408 Beretka Ferenc: Amire az ember használható. (Upotreba čoveka) 144. sz. 

169-170. p. 

VIŠNJIĆ , J. MIROSLAV 
409 Taras Kermauner: A nyelv és a világ bábeli tornya. (TBC, els ő  izület). 154-155. 

sz. 112-116. p. 

p 

p 

p 



II A 5. Világirodalom 
POUND, EZRA 

433 Balázs Attila:  E. P.  költészete, a Cantók és a legújabb magyar nyelv ű  kiadásuk. 
(Cantók). 133. sz. 159-165. p. 

SCORZA, MANUEL 
434 Fekete József: Meglepő  párhuzamok-osztályharc és mítosz. Dobpergés Rancasért. 

A diktátor apokalipszise. (G.G. Marquez: A pátriárka alkonya. Ordögök jönnek 
mennek és a levegőben megállnak.)  (MA.  Asturias: Az a félvér n őszemély). 
164. sz. 493-496. p. 

SNYDER, GARY 
435 Balázs Attila: G.S.: Tekn ősbékasziget. 142. sz. 70-71. p. 

VERCORS 
436 Vajda Gábor: Egy elvont és egy konkrét küzdelem. (Vízbarázdák). 129. sz. 

49-50. p. 

WOOLF, VIRGINIA 
437 Fekete József: Orökké tartó pillanatok. (Hullámok). 165. sz. 52-53. p. 

a) általában 
BALÁZS ATTILA 

410 Az amerikai négerség és az irodalom. (Virágos Zsolt: A négerség és az amerikai 
irodalom) 129. sz. 43-46. p. 

411 Kimerült (?) irodalom, valóság és fikció - az amerikai post-modernista próza. 
(Sonja Basic: Novi amerióki antirealisti, Forum, 4-5. Zagreb, 1976. april- ma]).  
133. sz. 215-216. p. 

FEKETE JÓZSEF 
412 Adalékok a latin-amerikai próza olvasatához. 169-170. sz. 216-216. p. 

MÉSZOLY MIKLÓS 
413 Pattern és izoláció. 129. sz. 32-35. p. 

THOMKA BEÁTA 
414 Kritikáról, esszéírásról egy amerikai válogatás ürügyén. 164. sz. 497-498 

TÚRI GÁBOR 
415 A blöff mint esztétikai érték. (Bukfencezd múzsa). 142. sz. 94-95. p. 

b) egyes szerzők 
AJAR, ÉMILE 

416 Bálint Sándor: A legkülső  körön. (Elđttem az élet). 157. sz. 228. p. 

ASTURIAS, MIGUEL ANGEL 
417 Fekete József: Meglep ő  párhuzamok - osztályharc és mítosz. (M. Scorza: Dob-

pergés Rancesért. A diktátor apokalipszise.) (G.G. Marquez: A pátriárka alkonya. 
Ordögök jönnek mennek és a leveg őben megállnak.) Az a félvér n đszemély 
164. sz. 493-496. p. 

BATAILLE, GEORGE 
418 Balázs Attila: Bataille-rő l, az ég kékjérđl, Simone szemérő l valamint egy tavaszi 

levéltöredék. (Az ég kékje). 171-172. sz. 280-281. p. 

BOLL, HEINRICH 
419 Balázs Attila: Írás úgy, ahogy nagyanyám is csak macskának nevezi a macskát. 

Katharina Blum elvesztett tisztessége; vagy hogyan keletkezik és hova vezet 
az erőszak. 147-148. sz. 402-406. p. 

CAMUS, ALBERT 
420 Oreg Dezső : A Közöny magyar kritikája. 141. sz. 33-35. p. 
421 Albert  Camus: A Közönyrő l. 154-155. sz. borító. 

LE CLÉZIO 
422 Bálint Sándor: A mennyiség uralma. (Terra amata). 144. sz.  180-1 81.  p. 

CORSO, GREGORY 
423 Balázs Attila: Egy beatnik költő . (Az utolsó gengszter). 138. sz. 362-365. p. 

CARSON, MCCULLERS 
424 Vajda Gábor: A szabadság csapdája. (Esküv ő i vendég). 133. sz. 206-207. p. 

CUMMINGS, E.E. 
425 Balázs Attila: E.E. Cummings (E.E. Cummings 99 vers). 136. sz. 282-284. p. 

FAULKNER, WILLIAM 
426 Vajda Gábor: Érthetetlen szenvedélyek. (Vad pálmák) 129. sz. 50. p. 
427 Balázs Attila: A hang és téboly szerkezete: szerepl ők - idő . (Hang és téboly). 

145.  sz.  296-300.  p. 

KESEY, KEN 
428 Balázs Attila:  K. K.:  Száll a kakukk fészkére. 143. sz. 111-114. p. 

MARQUEZ, GABRIEL GARCIA 
429 Fekete József: Meglepő  párhuzamok - osztályharc és mítosz. (M. Scorza: Dob-

pergés Rancasért. A diktátor apokalipszise.) A pátriárka alkonya. Ordögök jönnek 
mennek és a levegőben megállnak.  (MA.  Asturias: Az a félvér nđszemély). 164. 
sz. 493-496. p. 

ONETTI, JUAN CARLOS 
430 Fekete József: A hullagy űjtő , azaz a vénülő  senki. (A hajógyár). 165. sz. 

51-52. p. 

PLATH, SILVIA 
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Minden m űvészeti ágnak megvan a maga reprezen-
tatív rendezvénye, mely betekintést nyújt a kortárs 
kezdeményezések legjavába. A képz őművészet 
egyik legnagyobb és legrangosabb nemzetközi ren-
dezvénye a Velencei Biennálé. 1895-ben rendezték 
meg először. Előbb híressé vált, meg remekül tük-
rözte a képzőművészeti törekvések jelenét és fino-
man jelezte a m űvészeti élet jövőjének alakulását. 
A hatvanas években hírhedt lett és ezt a címet 
egészen a hetvenes évek közepéig viselte. Most 
megint „csak" híres. A hatvanas években az tör-
tént, hogy a szervez ők szabad utat nyitottak több 
nem szalonképes friss törekvésnek, például a pop 
agynak Raushenberggel az élen, vagy a ma már 
igen vérszegény op artnak, a kinetikus m űvészet-
nek, majd 1968-ban és utána több igen éles politikai 
konfrontációnak. Mondhatjuk, azzal vált hírhedtté, 
hogy a szervezők igyekeztek megengedni, hogy 
a híres Giardiniba eljusson mindaz, ami a világban 
van, még ha az meghökkent ő , radikális vagy poli-
tikus is. 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Bien-
nálé mindig is egy nagy üzlet volt, turistacsalogató 
csemege. Ezt a szempontot mindig bele kell kalku-
lálni az összképbe: a turistáknak harsány látványos-
ság kell, erőtlen szenzáció, amirő l otthon kelleme-
sen el lehet csevegni. Ez bizonyos méhékig mindig 
megkötötte a szervezők kezét. Sohasem lehettek 
olyan pimaszok, mint a független kisgalériák vagy 
az egyéni kezdeményezések. Természetesen, 
a művészek részérő l többször ezét robbant ki 
a botrány. 

Hogy a nagyszabású velencei rendezvény megint 
csak híres, az nyilván nem kizárólag az új szerve-
zőkön múlik. A hetvenes évek vége köztudottan 
lomha m űvészeti életet hozott. Elfojtódtak a nagy 
radikális izmust-teremt ő  indulatok, „világmegváltó" 
kalandok. A hatvanas évekhez viszonyítva boldog 
békeidőket élünk. A boldog békeidőkben általában 
a jövőbe nézés helyett a múlt átértékelésének kény-
szere uralkodik. Talán ezért kapott az idei Velencei 
Biennálé is retrospektív kerettémát: a szervez ők 
a hetvenes évek főbb művészeti vonulatainak doku-
mentálására, újraértékelésére vállalkoztak. Az utób-
bi évtized m űvészetét összefoglaló anyag, amit 
négy művészettörténész-kritikus — Achille Bonito 
Oliva, Michael Compton, Martin Kunz és Harald 
Szeemann —állított össze, a központi pavilonban 
kapott helyet. Mindenekelőtt ezzel foglalkozunk. 

a 
hetvenes 
évek 
művészete 
A válogatásról gyorsan kiderül, hogy szubjektív. 
A hatvanas és hetvenes években annyi radikális 
változás tö гtént a m űvészeti életben, hogy minden 
objektív szelektáló szempont feltételezése utópisz-
tikus. Ezért nemigen tehet szemrehányást a néz ő , 
ha több fontos m űvészt nem talál az anyagban. 
Számunkra talán az a legszembet űnőbb, hogy a ke- 



leti országokból túl kevés m űvész kapott helyet a ki-
állításon. Jugoszláviából egyedül a zseniális perfor-
mance-művésznő , Marina Abramović , Magyaror-
szágról senki. A keleti m űvészek mellőzését azzal 
magyarázhatjuk, hogy Nyugat diktálja az új m űvé-
szeti vonulatok alakulását. Els ősorban az Egyesült 
Államokból, Franciaországból, az NSZK-ból, Olasz-
országból stb. ered az az impulzusgazdag er őtér, 
amit felénk mindig megkésve tesznek magukévá 
a művészek. Az erőteljes nyugati robbanásokat 
helyenként alkotó módon továbbfejlesztik, de na-
gyon gyakran csak megismétlik. 

Általánosságban a szervezők szubjektív szelektáló 
szempontjai mögött elsősorban a már említett té-
nyező  játszott fontos szerepet: azok a m űvészek 
élveztek el őnyt, akik tevékenységükkel impulzus-
gazdag erőteret jelentettek és jelentenek a jöv ő  
művészete számára (vagy a kortárs kelet-európai 
művészet számára). Másrészrő l, úgy tűnik, Szee-
mannék elsősorban azokat az alkotókat vették 
figyelembe, akik hosszú, konok alkotómunka után 
vagy a nullpontig, a majdnem-semmiig, vagy a maxi-
mumig, szélsőséges effektusokig jutottak el. Termé-
szetesen egyik szempont sem tekinthet ő  szigorúan 
objektívnek és általánosan elfogadottnak, mert az 
első  arra a labilis szempontra vezethető  vissza, hogy 
az Új (pusztán) revelatív erejével helyettesítheti 
a régit, a másik pedig arra a szintén pozitivista 
színezetű  alapállásra, mely szerint értékesebb az, 
ha a művész eljut a szélsőségekig, mintha a határ-. 
helyzetek között egyensúlyoz. 

Aggályaink ellenére a kiállítás egészében remekül 
tükrözi a hetvenes évek m űvészetét. A szelektálás 
pozitivista színezetű  szempontjai ezúttal célba talál-
tak: keményen kidomborítják az utóbbi tíz év m űvé-
szeti vonulatainak kontúrjait. Nincs terünk, hogy 
a kiállított műveket részletesen elemezzük, annál is 
inkább, mert jobbára ismert, agyonelemzett munká-
kat láttunk. Ezért csak néhány alkotóra térünk ki 
és néhány szembetűnő  tanulságot vonunk le. 

A díszteremben az úgynevezett új m űvészeti gya-
korlat egyik legfontosabb és legsokoldalúbb alakja, 
Joseph Beuys kapott helyet. A zongora mellé helye-
zett balta nyilván hagyományellenességét hivatott 
kifejezni. Ezenkívül egy fakocsit, egy vízben dagadó 
viharlámpát és sok nagy fekete táblát látunk termé-
ben. Az egész olyan, mint egy avantgarde színpad 
— így elhagyatottan, színészek nélkül még abszur-
dabb, mintha a legabszurdabb darabot játszanák 
rajta. Méltán került Beuys a díszterembe. Tevékeny-
ségében több fontos m űvészeti vonulat találkozik: 
ő  az új rituális-nomád m űvésztípus reprezentánsa. 
Ritkán hagy maga után befejezett, múzeumba való 
műveket. Előadásokat tart , akciókat, pe rformance-
okat rendez, új m űvészetidegen anyagokat használ, 
például káposztát, zsírt, mézet stb. Mondhatjuk, 
egyfajta új szinkretizmust igyekszik megvalósítani 
a m űvészetben, m űvészettörténet utáni szinkretiz-
must, ahol az alkotó minden m űfajban otthonosan 
mozog, eltűnnek a m űfajok közötti határok, a m ű -
vész és nem-m űvész közötti határ. Röviden és pa-
radoxálisan: egy új ősi művészet az ideálja. 

Beuys terme után joggal következnek a konceptuá- 
lis m űvészek szürke, alig észrevehet ő  lapjai. A kon- 
ceptuális m űvészetnek óriási szerepe volt a hetve- 

nes évek elején, amit a terminológiai z ű rzavar is 
alátámaszt: jó ideig a konceptuális jelzővel jelöltek 
minden új szellem ű  törekvést. Ma már nyilvánvaló, 
hogy ezt a kifejezést csak egy sz űk művészcsoport 
tevékenységének jelölésére alkalmas használni, 
azokéra, akik az analitikus filozófia nyelvelemz ő  
gyakorlatát igyekeztek megvalósítani a m űvészet-
ben. A szervezők a szűkebb éhelemben vett kon-
ceptualistákat vonultatták fel — Seth Sieglaub, 
Douglas Heubler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Law-
rence Weiner stb. — talán abból a megfontolásból, 
hogy ezzel jelezzék a hetvenes évek m űvészete és 
a kezdeti avantgarde közötti logikai kapcsolatot. 
Hiszen e m űvészek tevékenysége —élükön Kosuth-
tal — felfogható úgy is, mint a kezdeti avantgarde 
analitikus tendenciáinak logikai végpontjá. A szá-
zadelei avantgarde a m űvészet elemeit — szín, 
forma, faktúra, struktúra stb. — vette elemzés alá, 
Kosuthék pedig eljutottak a m űvészet fogalmának 
fogalmi elemzéséig. A gyakorlatban a „m űvészet 
mint m űvészet" sorozat a m űvészet fogalmának 
végtelenné tágítását serkentette, s ezzel együtt hoz-
zájárult egy sereg új szellem ű  izmus kirobbanásá-
hoz. 

Miután a m űvészet fogalomköre végtelenné tágít-
ható, nem kell, hogy a táblakép maradjon a m űvé-
szet médiuma. Ha Kosuthék megengedhették ma-
guknak, hogy a verbális nyelvet tegyék a vizuális 
művészet médiumává, akkor mindent azzá lehet 
tenni. A földet is, a vizet is, a leveg őt is — bizony-
gatják a land artosok, akik közvetlenül Kosuthék 
után következnek: Walter de Maria, Robert Smith-
son, Christo stb. 

Viszonylag sok minimal art és hasonló strukturális 
természetű  geometrikus munkát láttunk. E régi gyö-
kerű  tendenciák szintén hivatottak lehetnének arra, 
hogy betöltsék a kapocs szerepét a kezdeti avant-
garde és az új m űvészeti gyakorlat között, ha az új, 
mű tárgy ellenes törekvések nem átkozták volna 
meg őket, élükön az arte poverával, a szegény m ű -
vészettel. A szervezők, koncepciójukhoz illően, 
elsősorban azokat az alkotókat szerepeltették, akik 
a végsőkig redukáltak, akik eljutottak a nullpontig, 
a majdnem-semmiig. Ha ezzel azt akarták sugallni, 
hogy ezek a tendenciák kifutották magukat, akkor 
rendben van, egyetérthetünk velük. Ha viszont pers-
pektívájukat akarták jelezni, akkor mondjuk néhány 
japán művész jobban megállta volna a helyét —
például a nemzeti pavilonban szerepl ő  Koshimizu 
és Wakabayashi. Don Judd, Agnes Martin, Richard 
Serra — mind nagy nevek, de számomra már csak 
nevük sugároz némi er őteret, végsőkig redukált 
alapstruktúráik már sokkal kevésbé. Persze lehetsé-
ges, hogy ebben az esetben a kiállítás koncepciója 
rontotta el benyomásunkat. Mert különösen a mini-
mal art és a geometrikus tendenciák esetében ve-
szélyes a pozitivista szemlélet. Hogy a m ű  sű rített 
energiák színterévé váljon, illetve az maradjon, nem 
ajánlatos végletes gesztusokat alkalmazni. Hogy 
ezekben a törekvésekben maradjon szellem, nem 
radikális gesztusokra, hanem érzékeny egyensúlyo-
zásra van szükség — mondjuk olyanra, amilyet 
a magyar nemzeti pavilonban Hencze Tamástól 
láttunk. 

Visszatérve az arte poverára és a hasonló szellem ű  
törekvésekre: a hetvenes években szembet ű nően 
elszaporodott a nem tartós, nem nemes anyagok 370 
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használata, mint már utaltunk rá, részben a minimal 
a rt  technikai igényességétől való tudatos eltávolo-
dás hangsúlyozásaként. Igen sok alkotóról lehetne 
beszélni az arte povera címszó alatt, hiszen az ócs-
ka anyagokkal való kísérletezés világméret ű  jelen-
ség, sőt az volt már a terminus megjelenése el őtt 
is. Mi egy kevésbé ismert és nehezen beskatulyáz-
ható m űvészrő l, Christian Boltanskiról szólunk pár 
szót, aki komoly, mondhatjuk egzisztenciális meg-
fontolásból használ romlandó anyagokat. Ezúttal 
kockacukorból faragott apró szobrocskákat állítot-. 
tak ki tő le, de készített már kenyérb ől is szobrokat. 
Azért használ ilyen anyagokat, nehogy túléljék m ű -
vei, nehogy ellene forduljon az, amit megvalósít. 
Nem hagyja, hogy függetlenedjen t ő le a mű : ahogy 
a művész öregszik, úgy öregszenek m űvei is és 
belátható időn belül elpusztulnak, tönkremennek. 

Boltanski intim, élet-halál viszonyba akar kerülni 
környezetével és környezetének azon elemeit tekinti 
„műveknek", amelyekkel sikerült intim, élet-halál 
viszonyba kerülnie. Nagyjából e tautologikus meg-
fogalmazás fedi azt, amit a m űvészetelmélet indi-
viduális mitológiának nevez. A modern m űvészetnek 
ezt az esztétikai egzisztenciába torkolló irányát 
a szervezők kifelejtették az anyagból. Mint nagysze-
rű  reprezentánst, Boltanski szobáját kellett volna 
kiállítani, hogy a néző  belekóstolhasson aszó szo-
ros értelmében életveszélyes esztétikai életbe. M ű -
vészünk ugyanis úgy rendezte be lakását, hogy 
életveszélyes legyen bent tartózkodni, például úgy 
akasztott baltákat a mennyezetre, hogy bármelyik 
pillanatban az ember fejére eshetnek. Jó ötlet, az 
ember így szelektálhatja vendégeit, és így szelek-
tálhatták volna a biennálé sznob turista-látogatóit is: 
aki katarzist akar, sétáljon el a balták alatt! 

Boltanski említésével a hetvenes évek m űvészeté-
nek több jelentős vonulatát érintjük. Az egyik az 
élet jelentőségének hangsúlyozása a m űvészettel 
szemben, amit a retrospektív anyag azért nem tu-
dott kellőképpen hangsúlyozni, mert ez a vonulat 
ritkán eredményez kiállítani való m űveket — de a Bi-
ennálén is több alkotónál találunk rá utalást. Ezek 
az utalások egyrészt az embert ő l, az alkotótól el-
távolodott m űvészet, másrészt a Hatalom elleni 
nomád oppozícióként értelmezhet ők. Az esztétikai 
egzisztencia — amit a modern m űvészet sugall —
elsősorban azt jelenti, hogy az embernek függetle-
nítenie kell magát a hatalom manipulatív etikájától 
és a totális organizáció pragmatikus követelményei-
től. Kierkegaard-ék esztétikai egzisztenciája erre 
nagyon is alkalmas, mert etikamentes. A m űvész, 
pontosabban az életm űvész ebben az állapotban 
a közvetlen életet választja. A közvetlen életet, ami 
a vizuális m űvészetbő l kinövő  esztétikai élet eseté-
ben elsősorban azt jelenti, hogy nem kapja vagy 
szemléli, hanem éli a dolgokat, nem turista a világ-
ban — mint a tömegmédiumok fogyasztója —, hanem 
résztvevő . Aki ezt becsületesen végiggondolja —
mint Boltanski — könnyen eljut oda, hogy erkölcste-
len dolog maradandó m űveket létrehozni. Mert ha 
a m űvész önmaga számára a közvetlen életet vá-
lasztja, miért hozná az embereket abba a helyzetbe, 
amitő l ő  maga menekül — hogy m űveken, médiumo-
kon keresztül legyenek kapcsolatban a világgal. 
Ráadásul a m űvekből a hatalom remek üzletet csi-
nál: a sors iróniája, hogy egy galéria megvett né-
hány kenyérgombócot és kockacukor-szobrocskát 
Boltanskitól. 

Részben a fenti megfontolások alapján a hetvenes 
évek m űvészetét átitató probléma: hogyan és mib ő l 
kellene olyan m űveket csinálni, amelyeket nem le-
het eladni és hogy lehetne elkerülni a tartós meg-
valósítás nyomasztó szorítását? Fontos szerepet 
játszanak ezek a kérdések abban, hogy Giovanni 
Anselmo egy kőtömböt akasztott a falra, Byars csak 
műve vázlatát állította ki, Walter De Maria szabad-
ban végzett tájkorrekcióiról készített fotókat mutatott 
be, Nancy Graves csontokat dobált a rendelkezé-
sére bocsátott térbe stb. 

A fentiekkel szorosan összefügg ő  kérdés: hogyan 
kellene használni a médiumokat, hogy ne legyenek 
mérgezőek, hogy ne távolítsanak el bennünket a vi-
lágtól, hogy ne passzív fogyasztóik legyünk? A prog-
ramozott médiumhasználat elleni lázadásként értel-
mezhető  a bemutatott kísérleti filmek és video mun-
kák többsége. Különösen a kísérleti filmek sugallnak 
egy erőteljes médiumellenességet, s őt m űvészet-
ellenességet. A szerz ők többsége hosszú unalmas, 
ismétlésekkel teli banális filmeket mutatott be, hogy 
filmhez fűződő  viszonyunk ellenpólusát kényszerítse 
ránk, hogy kizökkentse a néz őt kényelmes befoga-
dói státusából. Úgy is mondhatnánk, hogy megutál-
tassák velünk a filmet és az élet, a cselekvés felé 
fordítsák figyelmünket. 

Más típusú mediális munkákat nemigen láttunk, no-
ha a hetvenes években szinte minden képz őművé-
szeti és sok nem képzőművészeti m űfajban is igen 
erősen érezhető  az önelemző , médiumkritikus alko-
tói alapállás. Hiányolhatjuk például, hogy nem állí-
tottak ki kísérleti könyveket, analitikus plakátot, ana-
litikus textilt, mail artot stb. Ehelyett néhány silá-
nyabb konkrét költészeti tákolmányt láttunk. Ha 
szem előtt tartjuk, hogy a konkrét költészet már 
a hetvenes évek elején jócskán kifulladt és alap-
koncepciója más médiumok területére szivárgott át, 
akkor fejcsóválásunk mindenképpen jogos. A medi-
ális munkák közül a kiállítás egyedül a fotó terüle-
tén mutatott viszonylag reális képet, hiszen láthattuk 
Arnulf Rainer expresszívvé satírozott önarcképeit, 
Richard Long dokumentumfotóját, Daniel Buren 
konceptes munkáját, Bernhard John Blume pszicho-
logizáló narratív sorozatát, Cioni Capri diaporámá-
ját, Patella fotó-tükör kombinációját. 

Természetesen, a turistákra is gondoltak a szerve-
zők. Errő l tanúskodik Giuseppe Penone negatív 
szobra: egy kőtömbbe kalapos ember hiányát véste 
bele. A nézők sorba álltak, hogy lefényképezkedje-
nek a kőkalap alatt. Vito Acconci szerkezete hasonló 
célt szolgált. Rá kell ülni egy amerikai zászlók fö-
lött függő  hintára, s akkor a szovjet zászlók emel-
kednének a magasba. Mindenki kedvére hintapoli-
tizálhat. 

Azzal összegezhetjük a látottakat, hogy a Velencei 
Biennálénak vannak hiányosságai, de ezek a hiá-
nyosságok elsősorban az egész vállalkozás lehetet-
lenségébő l adódnak. Iszonyatosan nehéz feladat tíz, 
eseményekben gazdag év m űvészetét egy korláto-
zott méretű  kiállításba gyömöszölni. A hiányossá-
gokért maga a m űvészet is felel ős, mert annyira 
sokrétű , hogy minden rendszerezés alól kibújik. 
A retrospektív kiállítások pedig egy kicsit mindig 
a művészet beskatulyázásának, megmerevítésének 
igényével szerveződnek. 



nemzeti 
pavilonok 
A nemzeti pavilonokra is érvényes a központi kiál-
lítás kerettémája: a 34 résztvev ő  ország megbí-
zottjainak olyan m űveket kellett Velencébe vinniük, 
amelyek valamilyen módon összefoglalják a hetve-
nes években kialakult legfontosabb m űvészeti alap-
állásokat. Tanulságos végignézni, hogy az egyes 
pavilonok szakemberei hogyan alkalmazkodtak 
a kerettémához, illetve hogy bújtak ki alóla. Más-
részt, az egyébként igen szürke, kétszeresen intéz-
ményes összképben mindenki találhat magának 
néhány jó m űvet. 

A japánok, mint az utóbbi időben általában, most is 
kellemes élményt jelentettek. Enokura, Wakabayashi 
és Koshimizu a Biennálé legnagyobb egyéniségei 
közé tartoznak. Enokura munkáival két évvel ezel őtt 
ugyanitt találkoztunk. Az ő  nyomhagyásaival már 
akkor foglalkoztunk, ezért a másik két m űvész alko-
tásait nézzük meg közelebbrő l. Koshimizu a nyugati 
minimal artra emlékeztető  elementális alakzatokat 
vés nagy fatáblákba, de távoli szellemi rokonaitól 
eltérően, a kivitelezést nem bízza magasan fejlett 
technológiákra. Konok, aszkétikus munkával izzadja 
bele a fatáblába finom konfigurációit. Az eredmény 
emberibb, mint a hideg inimal-konstrukciók, de 
egyben istenibb is: mintha az anyag, a fa „akarná", 
hogy a művész alakító tevékenységének eredmé-
nyeképpen ideálisan fa-szer űvé váljon. Koshimizu 
minden bizonnyal el őbb találja meg az anyagot és 
csak utána a gondolatot, illetve a struktúrát. Engedi, 
hogy az anyagiság vezérelje alkotó kézmozdulatait. 
Legfinomabb munkája egy fából készült asztal, ami-
be nagy kör alakú homorulatot vájt, méghozzá úgy, 
hogy vésőjének nyomai fényesek, szinte tükörsze-
rűek legyenek. A környezet úgy tükröződik a véső -
nyomokon, mintha hullámzó víz lenne a homoru-
latban. 

Wakabayashi téglatest vagy henger alakúra gyalult 
fahasábokba illeszt különféle vastagságú és alakú 
fémdarabokat. Elementáris hideg szobrokat kap, 
melyekben két ellentétes hangulatú anyag kevere-
dik: a fa, a természet és a fém, a civilizáció szim-
bóluma. Wakabayashi érdeme, hogy a két anyag 
munkáiban nem zárja ki egymást. Úgy érezzük, 
mintha a fa és a fém organikusan kapcsolódna, 
mintha a fa természeténél fogva igényelné a fém 
jelenlétét. Ezek a fa-fém szobrok olyan végs őkig 
redukált tárgyak, melyek er ősen sű rített energiákat 
sejtetnek. Aszóban forgó energiákat természete-
sen csak érezni lehet, szóban kifejezni sem-
miképpen. Ebben a tekintetben úgy Koshimizu, 
mint Wakabayashi munkái a régi japán kívánalom-
nak engedelmeskednek: a vizuális m űvészet vala-
hol ott kezdődik, ahol aszó elveszíti uralmát. 

A pavilon tanulsága, hogy a japánok csendes elmé-
lyültségben élték át a hetvenes évek látványos m ű -
vészeti forrongásait. Ném provokálták az Újat, a Ha-
ladást. Mintha azt akarnák sugallni, hogy a m űvé-
szetben a haladás is csak további pótlékot kínál az 
,ígazság helyett; egy részleges és hiányos igazságot 
vált fel egy másikkal. Mert a japánok Velencében 
látott munkáiról egyaránt beszélhetünk úgy mint sti- 

lórisan újról és mint hagyományosról — de minden-
képpen felsőfokban. 

Peru újonc a Velencei Biennálén, de f ő leg Párizs-
ban élő  művészei kitettek magukért. Különösen 
Fabian sanchez. Régi típusú singer varrógépek 
elemeibő l állított össze zseniális antropomorf mobi-
lokat. Már régen felfigyeltem a varrógép bels ő szer-
kezetének változatos, de egyben groteszkül ismét-
lődő  működésére. sanchez ezt a gyorsan kiismer-
hető  látszat-változatosságot emelte komikus ember-
szimbólummá. Egy gombnyomásért a nyápic varró-
gép-emberkék két-három percig vicsorogtak, forgat-
ták nagy bamba szemeiket, ismételgették tudálé-
kos-buta mechanikus mozdulataikat, majd tisztelet-
tudóan megmerevedtek. Jean Tinguely bonyolult, 
funkciótól megfosztott gépei jutottak eszembe, de 
miután a zürichi Kunsthausban egyet kipróbáltam, 
kiderült, hogy rosszul asszociáltam. Tinguely gépei 
— miután kivonja őket a használatból —kilátástalanul 
kalimpálnak, mégis szépek: pirosak, sárgák nagy-
szabásúak. Ezek a hetvenes évek megalkuvóan 
esztétizáló ready-made-jei. sanchez varrógépei in-
kább komikusan buták, nagyszer űen együgyűek. 
Nem talált tárgyak, hanem szellemes iróniával meg-
alkotott tárgyak. 

Herman Braun, szintén Párizsban él ő  festőt azért 
említjük meg, mert hazai vonatkozású munkát állí-
tottak ki tő le. Veličkovićról festett egy képet Velič -
ković  stílusában. 

A kitű nő  lengyel művészetet egyedül Magdalena 
Abakanowicz képviselte. futtából készült antropo-
morf torzókat állított ki. Amikor belépünk a terembe, 
hátulról látjuk alakjait. Mintha egy ül ő  embercsoport 
lehajtott fejjel imát mormolna. Ahogy közelebb me-
gyünk, elsül a vicc: az embereknek nincs is fejük, 
sőt csak hátuk van kidolgozva —elöl és belül üresek. 

A belga pavilon előtt Gerard Alsteens, m űvészne-
vén Gal, kisplasztikája jelezte, hogy meglepetésre 
számíthatunk. A kisplasztika egy tátott szájat jelenít 
meg. A nagy fogak között egy kis arany csillag 
jelzi a fogorvos nemes beavatkozását, egy ezüst 
hadászati rakéta pedig más jelleg ű  beavatkozást 
sejtet... A belgák úgy illeszkedtek a Biennálé ke-
rettémájához, hogy újabb, szimbolikusan politizáló 
műveket hoztak. Az említett kisplasztika alkotója, 
Gal, ötletes és gátlástalan politikai karikaturista. 
Hugoke a rendelkezésére bocsátott termet céllövöl-
dévé alakította. Acélpontok helyén a világ legna-
gyobb politikusainak karikatúrái láthatók. Noha m ű -
vészünk kiírta egy cédulára, hogy nem szabad l őni, 
sokan kézbe vették a puskát. Jan Burssens poli-
tikusokról és m űvészekrő l készített portréit állította 
ki. Ügyesen egyensúlyoz a hiperrealizmus fotószer ű  
részletezése és a veli čković i bomlás megjelenítése 
között. Alanyainak arcát úgy festi le, mintha a ko-
porsóból kotorták volna elő  őket: az arcbő r helyen-
ként cafatokban lóg, de így nagyon kifejez ő , majd-
nem karikatúra. 

Az Egyesült Államok megbízottjai okosan oldották 
meg a rész az egész helyett elvét. Egyetlen médiu-
mot, a rajzot választották ki a sok közül, és azon 
keresztül illusztrálták a hetvenes évek óriási stílus-
pluralizmusát. Fő leg nagy neveket sorakoztattak 
fel: láttuk Christo óriási tájkorrekciójának vázlatát, 372 



Frank Stelle színes geometrikus ügyeskedéseit, 
Robert  Smithson és Denis Oppenheim piszkozatfü-
zetének egy-egy lapját, Vito Acconci fotó-rajz kom-
binációját, Robe rt  Morris m űalkotássá kikiáltott gra-
fitmajzolását, Sol LeWitt szeriális tervét stb. A kiál-
lítás szinte teljességre törekv ő  részletességgel so-
rolta fel, hogy mi minden lehet rajz: dekoráció, 
absztrakció, kaparás, figuráció, tervrajz, satírozás, 
expresszív firkálás, másolás, hülyéskedés, lenyo-
mat, térkép, akcióvázlat, írás — és ezzel csak 
a legszembetűnőbb funkcióból neveztünk meg 
néhányat a látott munkák alapján. Az amerikaiak, 
ha helyenként ügyetlen m űveken keresztül is, de 
bemutatták, hogy végtelenre lehet tágítani e régi 
médium fogalmát. Ezért kaphatott helyet a rajzolók 
között néhány építész, filmrendez ő , szobrász, sőt 
két zeneszerző-zenész is, Philip Glass és Steve 
Reich. ik úgynevezett minimális zenéjük kottái kö-
zül állítottak ki néhányat. 

Külön ki kell emelni a magyar származású Dénes 
Ágnest, aki egy finom ötlettel mutatkozott be: csiga 
alakú alakzatra szerkesztette rá a földgömböt. Az 
arányaiban alaposan eltorzult „földcsiga" a pavilon 
egyik legleleményesebb munkája. Méltán lett egy 
párizsi, földdel foglalkozó m űvészeti kiállítás plakát-
motívuma. 

A hetvenes évek jugoszláv m űvészetét négy szob-
rász-építész, Dušan Džamonja, Slavko Tihec, Miod-
rag Živković  és Bogdan Bogdanović  képviselte. 
Ahogy az Egyesült Államok a rajzot, Belgium pedig 
a politikai műveket választotta az utóbbi tíz év 
művészetét összefoglaló médiumként, pavilonunk 
szervezője, Zoran Kržišnik az emlékm űszobrászat-
ban látta a reprezentánst. Ezzel a választással én 
nem tudok egyetérteni, ezért — annakellenére,hogy 
a négy kiállító m űvész nívósan m űveli m ű faját — ve-
gyes érzelmekkel távoztam pavilonunkból. Két évvel 
ezelőtt sokkal Velencébe valóbb anyag képviselte 
hazánk m űvészetét. 

Külön kell szólni a kínai pavilonról, ám korántsem 
azért, mert jó. Egy nagy belgrádi retrospektív kiál-
lításon már végigszenvedtem a kínai m űvészet fo-
kozatos devalválódásának folyamatát, tehát nem 
lepődtem meg túlságosan. A belgrádi kiállítás szem-
léletesen illusztrálta, hogy a nagyszer ű  XVIII. és 
XIX. századi kínai m űvészet századunk közepét ő l 
hogy csecsebecsésedik, hurrásodik, s lesz ezáltal 
hamissá. Jól megfigyeltem, hogy a második világ-
háború után hogyan kap a zseniális keleti szín- és 
formaérzék alattomos, görcsös propagandaszere-
pet, hogyan válik a finom, mélyrő l jövő  ecsetkezelés 
vasárnapi díszítménnyé. Ráadásul az idén valami 
egészen aprólékos gobelinszerűségeket hoztak 
a kínaiak Velencébe: iruló-viruló mosolygós mun-
kásnők, öntudattól dagadó munkásosztály, virágzó 
cseresznyefák kövér pillangókkal stb. Nem nehéz 
megérteni, hogy miért lett ilyen a kínai m űvészet, 
élvezni viszont nagyon nehéz lenne. 

A magyar pavilon jó benyomást keltett. 21 jócskán 
különböző  szemléletű  m űvész került egymás mellé, 
így a munkák nem erősítették ugyan egymást, nem 
kaptunk egy homogén összképet, de külön-külön 
örülhetünk néhány kiváló magyar m űvész velencei 
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A hollandok, franciák és az olaszok körülbelül azt 
nyújtották, amit elvártunk t ő lük. Hollandiát Ger van 
Elk képviselte. Azt variálgatja, mit két éve ugyanitt 
láttunk tő le. A franciák monumentálisak. Ladislas 
Kijno óriási vásznai a mennyezetr ő l lógnak, betöltve 
a nagyra méretezett francia pavilon terét. Látványos 
félabsztrakt, dekoratív igény ű  festményei nem hi-
szem, hogy emelik a francia m űvészet tekintélyét. 
Sabine Monirys munkái annál inkább. Divatos utat 
jár, a hiperrealizmusból csal ki egy kis finom ex-
pressziót. Azzal emelkedik ki a többi hasonló törek-
vésű  alkotó közül, hogy ezt a veszélyes szintézist 
egészen lazán tudja m űvelni. Az olaszok sokan 
vannak és nagyon radikálisak. Sok végs őkig redu-
kált szeriális jelleg ű  geometrikus munkát láttunk tő-
lük. Úgy próbálják leplezni ötletszegénységüket, 
hogy sokféle médiumot használnak. 

prognózis 
a 
nyolcvanas 
évekre 
Úgy terveztem, hogy írásom mottójául a híres Orphe-
usz-mítoszt idézem, mely arról szól, hogy Orpheusz 
leszállt Tartaroszba és szomorú muzsikájával annyi-
ra meghatotta a Nádész szívét, hogy az engedélyt 
adott neki, hogy visszavigye Eurüdikét a felvilágra. 
Nádész egyetlen feltételt szabott: Orpheusz mind-
addig nem nézhet hátra, míg Eurüdiké biztonság-
ban a napvilágra nem ér. Amikor Orpheusz kiért 
a napvilágra mégis visszafordult, hogy megnézze, 
követi-e Eurüdiké. Ezzel megszegte a Nádésszel 
kötött szerződést és Eurüdiké örökre elt űnt a szeme 
elő l. Azért tanulságos feleleveníteni ezt a mítoszt, 
mert a kezdeti avantgarde nagy villongásai idején 
és az eseménydús hatvanas években úgy értelmez-
ték, hogy tilos a m űvészettörténetben és egyáltalán 
a történelemben hátrafordulni. Meg kell szabadulni 
a múlt béklyóinak szorításától és bátran, gátlástala-
nul, a jövő re kell figyelni. A múltba nézés egyfajta 
szellemi halállal fenyeget. 

A Biennáléra vonatkozóan azért találtam találónak 
mítoszunknak ezt az értelmezését, mert egészében 
van valami halálszagú a szervez ők visszatekintésé-
ben. Hiába sorakoztattak fel remek m űvészeket, 
akik Orpheusz módjára még a Nádész szívét is 
meghatnák, még az isteneket is felvillanyoznák, ha 
a rendezvény egészében a szellemi halál kockáza-
tával járó hátranézésre vállalkozott. Aztán figyelme-
sen végignéztem a Biennálénak azt a részlegét, 
mely arra hivatott, hogy a jöv őbe tekintsen. Errő l 
az anyagról olyan rossz a benyomásom, hogy ideig-
lenesen meg kell változtatnom mítoszunk értelme-
zését: Orpheusz azért fordult hátra, mert valami 
olyasmivel került szembe, amitő l megundorodott. 
Ebben a tekintetben igazat adhatunk a szervezők-
nek: ha valóban ilyen m űvészet fogja uralni a nyolc-
vanas éveket, akkor érdemesebb hátranézni. 
A prognózis szerepét vállaló kiállítás egy izzadtság-
szagú, groteszk, gyakran er ő ltetetten szürreális, 
máskor végsőkig expresszív fő leg figurális táblakép-
festészet uralmát jósolja a nyolcvanas évekre. AI_ 
talánosságban az a benyomásunk, hogy a kiállító 
művészek megpróbálják összetákolni a kezdeti 



avantgarde különféle törekvéseit. Amit a szürrealiz-
mus, expresszionizmus stb. megvalósított, azt pró-
bálják végletekig fokozni vagy összeegyeztetni. Eb-
bő l az ügyeskedésbő l valami olyasmi kerekedik ki, 
mint amikor az unalmas előadást hallgató vásott 
gyerek csömörében elkezdi firkálni a padot: sza-
márfülekkel rajzolja le tanárát, obszcén helyzetben 
jeleníti meg padtársát vagy egyszer űen önfeledten 
firkál. Egy egész sereg munka egyedül abban kü-
lönbözik az ilyen csömörm űvektő l, hogy monumen-
tális, színes és természetesen, olajfestmény. 

A művek többségén a feltétlenül újat akarás görcse 
érződik. De ez az újat akarás egyáltalán nem emlé-
keztet a m űvészettörténet spontán utópiába lendü-
léseihez. Az új itt nem a jövőbe vetített er őteret jelent, 
hanem olyan látványok kier ő ltetését, amelyekrő l 
a modern m űvészet eddig megfeledkezett. Száza-
dunk művészetének apró, jelentéktelen réseit igye-
keznek erővel betölteni a prognózis leend ő  avant-
gardistái. 

Túl sok az agresszív fintor, a túlfeszített groteszk. 
Az iskolapadokba kényszerített megcsömörlött diá-
kok fintora ez: a tehetetlenség fintora. A groteszk 
pedig abban tetszeleg, hogy kihasználja az egyre 
divatosabb tragikus világlátás nyújtotta alkalmakat. 
Mert a tragikus világlátás megjelenítéséért legtöbb-
ször vállveregetés jár, hiszen az etikai tartást fel-
tételez. A m űvészek egy nagy csoportja az ember 
hitványságát és sorsának kilátástalanságát szimbi-
lizálja. Az ilyen művek láttán a néz ő  általában azt 
mondja, hogy derék m űvész, mert az embert olyan-
nak mutatja be, amilyen. Csakhogy arról sem sza-
bad megfeledkezni, hogy ez a literális szimbolizálás 
a vizuális m űvészet egyik leglejáratottabb, legszimp- 

lább dimenziója: a közhely közhelyesen fejez ődik ki. 
A literális szimbolizálás sekélyességét bizonyítja, 
hogy legtöbben ezt és csak ezt a dimenziót értik 
meg. 

Van az illusztratív jelleg ű  szimbolizálásnak egy mé-
lyebb problémája is. Miközben az ilyen típusú 
képeket nézegettem, az volt az érzésem, hogy 
a régi barlangfestészet szelleméb ől szivárgott át 
valami a Velencei Biennáléra. A barlangrajzok alko-
tója hitt abban, hogy ha lerajzolja a megölt bikát, 
a valóságban is az asztalára kerül. Mintha ezek 
a szerencsétlen embert megjelenít ő-szimbolizáló 
művészek hinnének a m űvészet mágikus funkciójá-
ban. Mintha abban bíznának, hogy ha lefestik az 
ember szerencsétlenségét, akkor az a valóságban 
is megszűnik. Pedig csak saját szerencsétlenségük 
egy kis mozzanatát szüntetik meg: minél nagyobb, 
minél mellbevágóbb képet festenek, annál több 
pénzt kapnak. Mondani sem kell, a hatvanas évek 
művészete ezen a téren sokkal hatékonyabb és mé-
lyebb megoldásokkal kísérletezett, mint ez a széles 
gesztusú üres szimbolizálás. 

Lesújtó tehát a Velencei Biennálé jövendölése, 
ha feltétlenül optimisták akarnánk lenni, akkor egy-
szerűen azt mondhatnánk, hogy hélytelen ez a prog-
nózis, tévedtek az anyag összeállítói. Ebben talán 
van is némi igazság; csak a vak nem látja, hogy 
két évvel ezelőtt sokkal jobb volt a Biennálé és azt, 
hogy a nyolcvanas évek m űvészetét feszeget ő  kiál-
lítás ellenszenves összképe alig rosszabb, mint egy 
sereg nemzeti pavilon friss anyaga. 

Isamu Wakabajashi 
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zongorával 
egy 
erdőbe 

újvidéki beszélgetés gonda jánossal 
1980. szeptember 21-én koncert után, 
baranyai bor mellett 

— Őt nappal ezelőtt, szerdán, szeptember 17-én 
meghalt Bill Evans. 

— Evans Európában szimbólum volt. Minden euró-
pai jazz-zenész küszködik az amerikai és az eu-
rópai jazz szembenállásával, a néger-fehér szem-
benállással, a kisebbségi komplexussal, és Evans 
azért szimbólum, mert meg tudta mutatni, mit tehet 
hozzá egy fehér muzsikus ahhoz az épülethez, amit 
jazz-történetnek nevezünk. Evans teljesen egyéni, 
abszolút kontrollált m űvész volt, aki mindig ponto-
san tudta, mit akar, és olyan stílusa volt, hogy 
lehetetlen nem rá ismerni, de azért biztosan haladt 
egyúttal a perfekció felé, egyre csiszolva saját stílu-
sát, mind elmélyültebben játszott. Függetlenül attól, 
hogy a hatvanas évek elején is remek felvételeket 
készített Scott La Faróval és Paul Motiannal, nem 
laposodott el, mint ahogy például Peterson mint 
pianista egy kicsit ellaposodott, azzal együtt, per-
sze, hogy nagyszer ű  zongorista. Evans, mint m ű -
vész, soha nem laposodott el. Szerettem Evansban, 
hogy öntudatos volt. Olvastam egyszer a Down 
Beatben egy nyilatkozatát, miszerint kikéri magának 
azt a faji megkülönböztetést, amit az amerikai né-
ger-jazz muzsikusok egy része terjeszt, akik semmi-
be se veszik a fehér jazzt. Evans tudta, hogy tár-
saival együtt maradandót alkotott. Nem volt hajlan-
dó faji alapon jazzt játszani, hiszen egyaránt ját-
szott négerekkel és fehérekkel, sohasem volt fontos 
számára társai bő rének színe, hanem az volt a fon-
tos, mennyire éreznek együtt, mennyire vannak 
a zenében együtt. Olyan kamaramuzsikus volt, hogy 
teljesen összeforrottan lehetett vele játszani. Azért 
szeretem annyira a Montreaux-З -at — a sok más 



nagyon jó Evans-lemez mellett. Azon Eddie Gomez 
szellemi testvére is Evansnak; ilyen jó zongora-
bőgő  kamaramuzsikát senki nem csinált azel őtt. 
Jarrett  nagyon jó például trióban, nagyon jó szóló-
ban, de ilyen duettet nem tud játszani, mert amikor 
laden kíséri, az mindig csak kíséret marad. Evans 
azzal együtt, hogy sokan utánozták, utánozhatatlan 
volt, annyira egyéni a ritmizálása, a frazírozása, az 
egész nyelvezete annyira sajátos, hogy utánozni 
egyszerűen lehetetlen. A jazz-ben az ember meg-
alkot egy olyan zenét, amit ő  saját maga talál ki, 
saját maga bányász el ő  valahonnan a mélybő l, 
saját maga teremt meg és azután azt soha senki 
nem folytathatja. 

— Evansot személyesen is ismerte? 

— Azért döbbentett meg annyira a hír, hogy meghalt, 
mert találkoztam vele néhány európai fesztiválon, 
legutóbb Montreaux-ben láttam és hallottam Go-
mezzel és Jáck DeJohnette-tel. Ez utóbbival nem 
volt olyan jól együtt, mint Gomezzel; Gomezzel 
duettet játszott és Johnette kísérte őket. Függetlenül 
attól, hogy Johnette nagyszer ű  dobos, nem volt 
benne az áramkörben. Evans akkortájt került ki egy 
kábítószeres hullámvölgyb ő l. A Down Beatben ol-
vastam optimista riportokat és cikkeket, hogy Evans 
kilábalt a drogból, hogy családi életet él, gyereke 
van, kiegyensúlyozott lett. Szépen muzsikált, nem 
igaz, hogy csak szenvedve lehet jól zongorázni. 
Ugy tűnt, sínen van, a felesége kiváló impresszári-
ója, nagyszerű  partnere volt mindenhol. Egy ilyen 
embernek, egy ilyen m űvésznek, zenésznek ötven-
egy éves korában meghalni, hát ... egyszer űen 
dráma, mert más, ha úgy hal meg valaki, hogy 
végigéli az életét. 

— (7n megalakulása óta tanszékvezető  tanára 
a Bartók Béla zenei szakközépiskola jazz-tanszaká-
nak. Kik kerülnek ki a tanszakról, mert mi csak 
néhányat ismerünk közülük; A Binder kvartettet pél-
dául, mert föllépett a tavalyi újvidéki jazz-fesztiválon 
és sokak szerint a legjobb volt, de ha azt vesszük, 
a magyar jazz mégiscsak kullog a komolyzene elő -
adógárdája mögött, mert akik kimentek a világba, 
Kocsistól kezdve, hogy ne soroljam, egytől-egyig 
világklasszis, s a jazz zenészek nem tartanak itt. 
Valószínűnek tartom, hogy vannak olyan tehetséges 
fiatal jazz-zenészek is, akikről mi még nem hallot- 
tunk. 

— A konzervatóriumnak, mint jazz tanszaknak, le-
egyszerűsítve, három korszaka volt. Az els ő , amikor 
nagy volt a lelkesedés, de még csak tanultuk 
a nyelvet, mert nem sokkal azután alakult meg a tan-
szak, hogy Magyarországon egyáltalán lehetett már 
jazzt játszani. Valamennyien nagyon lelkes zené-
szek voltak, de általában nem váltak jazzmanekké. 
Aztán volt egy második periódus, amikor már jóval 
profibb zenészek jelentkeztek a tanszakra és ennek 
megfelelően sokkal magasabb nívón kerültek ki on-
nan, de akkor meg erősen érvényesült egyfelő l az 
egész magyar zenei életre jellemz ő  szétforgácsolt-
ság —egyéni muzsikusok kerültek ki zenekarok he-
lyett — másfelő l pedig — s ez megint magyar beteg-
ség — hogy külön-külön még csak megy a muzsikálás, 
de amikor együttes megmozdulásra kerülne sor, 
csődöt mondunk. Ezek voltak a hetvenes évek, az 
egész hetvenes évtized, amikor tulajdonképpen te-
hetséges muzsikusokat neveltünk. Néhányat meg- 

említek: Berki Tamás, Kósa Zsuzsa, Bódy Magdi, 
akibő l pop-énekes lett, pedig nagyon jó jazzéne-
kes is válhatott volna belő le, ha lett volna kifutási 
lehetősége; a muzsikusok közül Friedrich Karcsi, 
Másik János, de ők még nem látták be, vagy nem 
akarták belátni, vagy nem találták meg a módját, 
hogy együtteseket alakítsanak. A hetvenes évek 
közepe táján kezdtünk arról beszélni, hogy hiába te-
hetséges valaki, ha nem tanulja meg, mi a Sound 
és mi az, együtt játszani és a labdát a másiknak 
átadni, figyelni a másikra. Rájöttünk, hogy együtte-
seket kell kinevelnünk, bár néha a közeg és az 
előbb említett magyar karakterisztikum is, ami való-
jában az egyéniségbő l fakad, ellenünk dolgozott, 
mégis megpróbáltuk, és most jutottunk el addig, 
hogy már vannak együtteseink, olyan együttesek, 
amelyek most kerültek ki a tanszakról, de vannak 
magán a tanszakon is együtteseink, amelyek csak 
ezután kerülnek majd ki; a mostani fiatal zenészek 
már rájöttek, hogy ha apályán akarnak maradni, 
együttest kell alakítani, fel kell hagyni az eddigi 
gyakorlattal, ma ebben, holnap abban, holnapután 
amabban a zenekarban játszom. Rá kell találni 
azokra, az emberekre, akiket testvéreknek is lehet 
nevezni, szellemi, zenei vonatkozásban és azokkal 
tűzön-vízen át együtt akarok maradni, együtt akarok 
játszani, és hajlandó vagyok ennek érdekében ál-
dozatot is hozni, anyagiakban, karrierben, minden-
ben. A tanszakon egy bizonyos fokig megtanulható 
elsajátítható a szakma, de azt, ami a j azz-nek 
a sava-borsa, az együttjátszás, azt nem lehet két-
három év alatt megtanulni, arra akár egy teljes 
életpályát is rá kell szánni. Ezek a fiatalok ma még 
máról holnapra élnek, ez a néhány együttes ma 
még nehezen egzisztál, mert nem sok fellépési 
lehetőség adódik. Ezek a fiatal zenészek jazz-mu-
zsikus életet élnek. Az ország területén ötven, hat-
van, jazz-klub működik, egy-egy együttes, ha már 
valóban együttesnek nevezhető , évente kétszer kö-
rüljárja ezeket a klubokat, itt-ott fellép fesztiválon is, 
s ha már nagyon jól megy, bejöhet egy-egy külföldi 
meghívás is, de mindezt összegezve az egész még 
mindig sovány kereset. 

— Akkor miből élnek meg ezek a zenészek? Eladják 
magukat, játszanak mindenféle mást, vagy egészen 
másképp jutnak keresethez? 

— Nem. A többség vagy nem játszik mást, hanem 
vállalja ezt az életformát, vagy ha csinál is valami 
mást mellette, ez marad az elsődleges, a fontos, 
a döntő : a jazz. Most már négy-öt egészen jó 
együttesünk van. Ezek közé tartozik a Dimenzió, 
amely az idén az Újvidéki jazz-napokon is játszik, 
aztán a Kaszakő , amelyrő l itt még biztosan nem 
hallottak, de nagyon jó együttes. László Attila a ve-
zetője, játszik a zenekarban egy zseniális kongás, 
Horváth Kornél és három még jazz-tanszakos ze-
nész; ebbő l következik, hogy még némileg éretlen ;  
de hallatlanul technikás és kit űnő  stílusérzékkel 
megáldott három fiatal muzsikus: Horváth Péter 
zongorázik, Szende Gábor dobol és egy els ős, de 
nagyon tehetséges fiú bőgőzik, Latman Béla. László 
Attila pedig az egyik legjobb magyar jazz-gitáros. 
Tavaly végzett, az alsó fokú jazz-tanszakon már 
tanít. Az együttes egy kicsit latinba oldott rockos 
jazzt játszik, de az egésznek a jazz oldala dominál. 
Külön kell szólnom a Binder kvartettrő l, mert annak 
tagjai már rátaláltak egy olyan egyéni hangvételre, 
amitő l egyszerűen egészen mások, mint bármelyik 376 



másik együttes, és ez óriási dolog. A Dimenziónál 
például ez nem érezhet ő , habár a szaxofonos és 
a zongorista, Dés László és Másik János technikai-
lag is egészen jó profi színvonalon játszik, de ők 
még nem annyira egyéniek. Nagyon jó együttes 
még az újjá alakult Kis Rákfogó, amely ugyan er ő-
sen lekötelezte magát a j azz-rock felé, de azért, 
különösen ebben a mostani felállásban Németh 
Jánossal, jazzt játszik elsősorban. Ez a néhány 
együttes bizonyosan változtat majd az előbb emlí-
tett képen, miszerint jazz-zenészekben nem állunk 
valami jól. Minden azon múlik, tud-e valaki együttest 
összehozni. Hiszem, hogy a fiatal magyar jazz-mu-
zsikusok éppen olyan tehetségesek, mint a lengye-
lek vagy a jugoszlávok. Együtteseket kell alakítani, 
ez rögeszmém, ezt újra és újra mondom: minden 
azon múlik, képes-e egy muzsikus zenekart alakíta-
ni. Elhiszem, hogy Amerikában egy sztár megen-
gedheti magának, hogy egyik hónapban vagy fél-
évben ebben a zenekarban játszik, a következ őben 
abban, de amögött a sztár mögött egy olyan élet-
pálya van, hogy szinte minden kipróbálható dolgot 
kipróbált, az együttes combo-játék összes fortélyát 
ismeri. Ehhez az egész probléma komplexushoz az 
is hozzátartozik, hogy Magyarországon nagyon sok 
cigány muzsikus él, ez etnográfiai tény. A cigányok-
nak pedig határozott affinitásuk van a j azz-hez, lé-
vén az ő  zenéjük és a j azz is naturalista és impro-
vizatív zenélési forma, és amit évszázadokon ke-
resztül saját zenéjükben csináltak, kisebb megráz-
kódtatással tudják átvinni a jazz-be, mint az olyan 
európai fehér muzsikus, akinek az ősei és összes 
felmenő  ági rokona, ha egyáltalán kapcsolatban is 
volt a zenével, mindig csak a kottazenével, az in-
terpretációs zenével volt kapcsolatban. De a ma-
gyarországi cigány j azz-nek megvannak a maga 
negatívumai is, ami megint csak a faji sa јdtossá-
gokból adódik: a prímás magatartás, ami a jazz-ben 
nem egészséges. En most nem faji el ő ítéletekrő l, 
egyszerűen, csak konkrétumokról beszélek: a ci-
gánybandában kell lennie egy prímásnak, aki viszi 
az egészet, különben a banda, bármennyire is jó, 
még nem banda. A j azz-együttesnek nem szabad 
egy emberre épülnie, hanem mindenki a maga 
hangszerén, függetlenül attól, hogy kísér vagy szó-
lózik, egyenrangú kamarapartner és ezt a cigány 
muzsikusok nehezen érzik és nehezen tudják meg-
szokni. Azonkívül az egész életformájuk és mind-
azok az örökletes tulajdonságaik, amelyek a gén-
jeikben vannak, ellene dolgoznak annak, hogy ál-
landó együtteseket alakítsanak. Nomád zenészek 
és borzasztóan örülnek annak, ha gyorsan és ritmi-
kusan mozog a kezük, de kevésbé jól, vagy jól, 
vagy még jobban is meg tudják mindazt csinálni, 
amit egy nagy amerikai muzsikus, de olyan zenei 
világot teremteni, amire esetleg azt mondanák, hogy 
ez nem is olyan divatos, vagy nem is olyan modern, 
vagy nem Jarrett  vagy nem Tyner vagy nem Corea, 
nem tudnak. Az a fajta m űvészi attitűd, ami Evans-
bán megvolt, a cigányokból abszolútehiányzik. Ezt 
a kérdést csakis dialektikusan lehet nézni: az ösz-
szes pozitívumaikból következnek a negatívumok is. 
Nem véletlen, hogy Willis Conoverrel sokat beszél-
gettem errő l a kérdésrő l. Ő  mondta, hogy Kelet-
Európában a cigányoknak feltétlenül fontos szere-
pet kell játszaniuk a j azz-életben, mert valahol szo-
ciológiailag is nagyon hasonlatos a társadalmi hát-
terük, a gyökereik, a múltjuk a négerekéhez. 

377 — Várható-e, hogy jazz-oktatás az általános zene- 

oktatás mellett, vagy annak keretében, eljut az öt 
megillető  szintre? 

— Érdekes jelenség, hogy az állam számára a jazz 
nem különösképpen fontos. A j azz nem kap olyan 
szubvenciót, mint a kortárs zene, de a jazz-oktatás 
valami módon kikerült ebbő l a körbő l és a zene-
oktatás területéhez tartozik: ez is oktatás, az is ok-
tatás. Ha általában zeneoktatásról van szó, kinyíl-
nak az erszények és akkor már fel lehet használni 
a magyar zeneoktatásnak a presztizsét és mindent, 
ami inspirálhatja a hatóságokat, a minisztériumot és 
mindenkit, aki számításba jöhet, hogy ezt az ügyet 
támogatni kell. Ez még nem jelenti azt, hogy a j azz-
oktatás olyan támogatásban részesül, mint a ko-
moly zene, de azért nem jelentéktelen, hogy éppen 
most szeptembertő l kezdődően a magyar állami 
zeneiskolában, fokozatosan bár, de bevezetik 
a jazz-oktatást is. Arról is volt szó, hogy a tanszak 
önálló fő iskolává alakuljon át, aminek viszont csak 
akkor lenne értelme, ha már lenne hozzá egy alap, 
mert minden zeneoktatásnak egy piramis formáció 
a szerkezete, és ha van egy f ő iskola, amely alatt 
nincs meg a gyerekek iskolai és iskolán kívüli zenei 
nevelése alapfokon, akkor az a fő iskola lóg a leve-
gőben, megvan a szép címe, de nincs igazi, orga-
nikus utánpótlása. Az, hogy Magyarországon tizenöt 
éve működik ez a tanszak és most már van egy 
zeneiskola, amely százötvenes létszámmal el őké-
szítő  oktatást végez csak erre a tanszakra és hogy 
a vidéki zeneiskolákban is szép lassan megindul 
a jazz-oktatás, már önmagában véve is szép ered-
mény. A nyáron összehoztuk a tatabányai nemzet-
közi zenei tábort, ahol mindannyian nagyon sokat 
tanultunk, hívtunk előadót a bécsi Kleinschuster is-
kolából, azután Kölnbő l, Svédországból, sőt egész 
együtteseket is meg tudtunk hívni. A zeneoktatás 
egy bizonyos fokig előnyösebb helyzetben van, mint 
maga a jazz-m űvészet. A tizenöt éve m űködő  kon-
zervatórium, egy alsó fokú, a konzervatóriumra el ő-
készítő  zeneiskola, ahol csupa nálunk végzett fiatal 
muzsikus tanít és igen jól m űködik, és a j azz-okta-
tás bevezetése az állami iskolákban, mindez egyen-
lő re felmérhetetlen jelentőséggel bír, mert ez nem-
csak azt jelenti, hogy még jobb profi zenészeket 
tudunk kinevelni, hanem biztosítja, hogy az amat ő r 
jazz is jobb lesz, a közönség befogadó képessége 
és jazzkultúrája is javul. Ez a legtávolabbi befekte-
tés, ehhez nagyon sok türelem kell, de igazán 
radikálisan változtatni egy ország zenekultúráján, 
ebben az esetben a jazz kultúráján, csakis így 
lehet. Emellett egy jazz-oktatási közlönyt is kiadunk. 
Mindez bizonyítja, hogy a jazz-oktatás területén 
azért történik egy és más. A tatabányai táborba 
száz embert hívtunk meg neves európai jazz-intéz-
ményekbő l, elsősorban zenekarokat láttunk vendé-
gül. Biztos, hogy mindez pozitív hatást fog elérni, 
egyszerűen azért, .mert nem érhet el mást, csak id ő  
kell hozzá. Magyarországon a hatvanas évekt ő l 
kezdve játszanak jazzt. Id ő  kell ahhoz is, hogy 
a konzervatóriumi növendékek kikerülve onnan, meg-
találják a magyar jazz-életben a helyüket. Nemrég, 
Lengyelországban, egy fiatal jazz-zongoristák szá-
mára rendezett versenyen, amelyen amerikaiak is 
részt vettek, az els ő , második és negyedik helyet 
magyar zongorista nyerte. Ezzel is csak azt akarom 
mondani, muzsikusaink már vannak, együtteseink 
még nem annyira, de ezen a téren is sokkal jobban 
állunk, mint akár néhány évvel ezel őtt, amikor szinte 
lehetetlen volt állandó együttest létrehozni, amikor 



körbe jártak a zenészek és mindenki játszott rövid 
ideig mindenkivel. 

— Gonda János például kivel szeretne játszani? 

— Én nagyon élvezem a szólózongora muzsikálást, 
de ez csak egy flört, mert ezt nem lehet egész 
életen át csinálni, pontosabban: csakis más dolgok-
kal párhuzamosan lehet csinálni. Én nem tudok 
rövid időre zenekart összehozni, nem tudok rövid 
ideig együtt muzsikálni valakivel, nekem éreznem 
kell, hogy az egy hosszabb vállalkozás. Eddig 
négy együttesem volt. Az els ővel a hatvanas évek 
elején megcsináltuk az els ő  magyar jazz-lemezt, 
aztán jött a kvintett Tomsits Rudolffal, Kovács Gyulá-
val, Berkes Balázzsal és Bergendivel, majd követ-
kezett a lengyel vibrafonossal a Gonda-Kruza kvar-
tett, végül pedig a szextett, aminek maradandó nyo-
ma a Sámánének volt. Hogy most mi következik, 
nem tudom. Élvezem a szólózongorázást, nagyon 
sok lehetőséget ad olyanfajta kalandozásra, amire 
egy striktebb zenekari játékban nincs lehet őség, 
ugyanakkor azt is érzem minden pillanatban, hogy 
mit veszítek azáltal, hogy nincs mellettem zenekar. 
A kérdés, hogy kikkel szeretnék játszani. 
Azt tudom mondani, hogy olyan emberekkel, akik 
szeretik egymást, enyhébben fogalmazva: nem útál-
ják egymást, akik nem akarnak egymásnak rosszat, 
akik zeneileg nagyjából megértik egymást és nagy- 

jóból egyforma elképzeléseik vannak. Ahogy öreg-
szik az ember, egyre kényesebb lesz e dolgok 
irányában. Már nem tudom beérni azzal, hogy na, 
kerítsünk egy ügyes dobost, találjunk egy jó b őgőst 
és játszunk, mindent bele. Ma már ez nekem nem 
megy. Nem világhírességekkel szeretnék játszani, 
hanem olyanokkal, akik ugyanarra rezonálnak, egy-
formán gondolkodnak, úgy ahogy én, de hogy ez 
mikor válik valóra és kivel, kikkel, nem tudom. Lesz 
most a Zeneakadémián a téli szezonban egy ifjúsá-
gi, bernsteines ismeretterjeszt ő  koncertsorozat, 
amelyre összehozok majd szabad társulásképpen 
egypár jó muzsikust, de ez nem lesz zenekar és 
nem is azzal acéllal hozom össze. A kérdésre nem 
tudok konkrétan válaszolni, nem tudok személyeket 
megnevezni, de ha lennének Magyarországon Bill 
Evansok, ha nem is olyan nagyszer ű  zenészek, de 
olyan fajta emberek, mint amilyen Evans volt, azok-
kal szívesen játszanék. 

— Hány jazz- fesztivál van Magyarországon, mert 
a székesfehérvári, szegedi, debreceni, nagykanizsai 
mellett újabbak is fel-fel bukkannak. 
—Több van, több helyen is szerveznek újabban ki-
sebb jazz-hétvégeket, például a nyáron Békéscsa-
bán csinált egyet a Rádió. Nem rossz ez a rendszer, 
hogy nincs egy gigantikus és reprezentatív j azz-
fesztivál. Érdekes, Pesten nincs is, ami a magyar 378 



kulturális élet jelenlegi helyzetéb ő l adódik, a vidéki 
városok valahogy jobban magukénak tudnak érezni 
egy ilyen ügyet, jobban koncentrálnak rá, inkább 
adnak rá pénzt, mert Pesten valahogy szétesik 
a dolog. Még azokban az időkben, amikor évente 
csak egy Alba Régia fesztivál volt, azt se Budapes-
ten rendezték meg, hanem Székesfehérvárott. Jó 
jel, hogy a Filharmónia hajlandó egy-egy jazz-kon-
certet rendezni, ez nem csupán adminisztrációs kér-
dés, mert nálunk két koncertszervez ő  iroda van, és 
az, amelyik a m űvészi zenével foglalkozik, amelyik-
nek nem kell a bevétellel tör ődni és amelyiknek 
minden szempontból több lehetősége van arra, 
hogy az igazi m űvészi vállalkozásokra figyeljen, az 
a Filharmónia. A kommerciális vagy szélesebb réte-
geknek szóló jazz produkciókat csinálja csak to-
vábbra is az ORI, az Országos Rendez ő  Iroda, és 
a nehezebben eladhatót, de ugyanakkor az artiszti-
kus és kamarajelleg ű , kevésbé hangos és kevésbé 
elektronikus zenét kellene átvennie a Filharmóniá-
nak. Ez talán hamarosan megtö гténik. 

— Személy szerint mennyire van kibékülve az elekt-
romos hangszerekkel, az elektromos jazz-zel. Vil-
lanyzongorán vagy zongorán, mondjuk, egy Stan-
way-en játszani, nem mindegy. 

— Nem mondanám, hogy nem szeretem, csak ép- 
pen nem áll hozzám közel. Vannak dolgok, amiket 
az ember kivet magából,de azét szívesen meghall- 
gat, pontosabban, a legjobbat meghallgatja bel ő le, 

379 annak ellenére, hogy ő  maga valahogy nincs kon- 

taktusban vele. Így vagyok az egész jazz-rock-kal 
és az elektronikus zenével, nem vágyódom, nincs 
nosztalgiám, hogy ilyen milliőben próbáljam kifejezni 
magam, de mondjuk, egy nagyon jó jazz-rockot, 
gondolok itt a Weather Report vagy a Return to 
Forever valóban legjobb felvételeire, szívesen meg-
hallgatok, nem mondanám rá, hogy nem szeretem, 
ellenkező leg, csak nekem nem fekszik. 

— Mi a véleménye magáról a jazz-rock-ról? 

— Azt vettem észre, Önöknél sokkal többet foglal-
koznak vele, mint bárhol máshol, sokkal nagyobb 
teret szentelnek neki és sokkal többet vitatkoznak 
róla, mint amennyi figyelmet érdemelne. A jazz-tör-
ténetben annyi marad meg róla, hogy a hetvenes 
években ilyen is volt. Volt és elmúlt. 

— Gonda János sok mindennel foglalkozik párhuza-
mosan: játszik, tanít, szervez, komponál, Jr.  Mit he-
lyezne ezek közül előtérbe? Ön tartja kezében és 
életben Magyarországon a jazzt? 

— Nem olyan rossz a helyzet, már az én egyéni 
szempontomból. 
Olyan az, mint egy biliárdgolyó, ha már mozgásban 
van, csak gurul. Es nem egymagam tartom mozgás-
ban, mert a fiatal generáció már megy a maga út-
ján és azt is tudja, merre akar menni. Nem hiszem, 
hogy én tartanám kézben az egészet, még jó ér-
telemben sem. Inkább a jazz-oktatás igényel még 



némi noszogatást, mert az még nincs igazán lendü-
letben, mint ahogy már mondtam is, minden terü-
leten hamarosan el fog indulni. Különben örök vívó-
dás bennem, hogy nem lenne-e jobb egészen inten-
zíven egyetlen dologgal foglalkozni, vagy mi a ha-
szon abból, hogy az ember sok mindennel foglalko-
zik egyszerre. Azt hiszem, ezt egy kicsit az élet 
is hozta magával, mert felmerültek bizonyos igé-
nyek amelyeknek igyekeztem elegét tenni és egy 
idő  után fokozatosan egy ilyen láthatatlan pókháló 
vett körül, s ebbő l nagyon nehéz kitörni. Ha azt 
mondanám, hogy mostantól fogva csak zongorá-
zom, biztosan nem tudnám megtenni, még egzisz-
tenciálisan sem, mert nincs annyi koncertlehetőség, 
hogy abból meg lehetne élni. 

— Ki akar-e egyáltalán ebből a hálóból törni? 

— Van bennem néha ilyen vágy, hogy nyugodtabb 
életet éljek, van bennem olyan vágy, hogy egy do-
logra kellene jobban koncentrálni, és vannak dol-
gbk, amelyekrő l mindig le kell mondanom, mert ez 
a sokféleség azzal jár, hogy bizonyos dolgok bizo-
nyos periódusban háttérbe szorulnak és mások 
kerülnek előtérbe. Például a zenekari játék most 
szinte teljesen szünetel és a komponálás is szüne-
tel. A zeneszerzés számomra nagyon jó m űhely 
volt mindig, szórakoztatott, szeretek filmzenét, ba-
lettzenét, pantomimzenét és szimfonikus jazzt írni. 
Az utóbbi időben mindehhez nem jutottam hozzá, 
de bízom benne, hogy lesz újból egy olyan perió-
dusom, amikor majd erre tudok inkább összponto-
sítani. Olyan radikális változtatást, hogy szükség-
szerűen elvágjak bizonyos szálakat és köldökzsinó-
rokat, hogy tényleg azt mondjam, mától kezdve 
csak ezzel vagy csak azzal foglalkozom, ilyet nem 
tudnék megtenni, de valószín űnek tartom, hogy 
írni nem fogok, mert nagyon nehezen, nagyon sok 
szenvedéssel írok, és nem is tesz boldoggá, az 
írás feladata inkább csak rámosztódott, de örömet 
nem hozott. 

— Pedig nagyon jók azok a könyvek. 

— Az más kérdés, de a magam korabeli ember már 
mindjobban érzi, hogy az id ő  korlátozott és meg-
határozott hosszúságú, a sikerélmény helyett a ki-
elégülést keresi. Most a Mikrokozmosz-vágy munkál 
bennem; ez egy több kötetes kompozíciósorozat 
lesz, iskola is, pedagógia is, zongora is, egyszóval 
sok mindennek a szintézise és ráadásul még az 
iskolák is igényelnék, évek óta csak vázlatokat csi-
nálok és már szinte zavar, hogy nem vagyok képes 
végleges formába önteni, úgyhogy a következ ő  ki-
törésem az lesz, hogy ezzel fogok koncentráltabban 
foglalkozni, olyan áron is, hogy más dolgokról le-
mondjak. 

— Ez lesz a zeneiskolák országos jazz-programja? 

— Nem, ez egy hatkötetes kottakiadvány, tulajdon-
képpen a rögtönzés m űhelye lesz. 

— A zeneiskolás jazz-oktatáshoz azért lesz köze. 

— Nagyon is, mert ott tudják majd igazán felhasz-
nálni, azért is neveztem el Bartók után Mikrokoz-
mosznak, mert az ő  Mikrokozmoszának is volt egy 
határozott pedagógiai célja, de mint önálló zene is 
megállja a helyét. Az én Mikrokozmoszom is sok 

mindent egyesít, szükség is mutatkozna rá, kedvem 
is lenne hozzá, de sokszor úgy érzem, ki kellene 
venni a hosszú szabadságot, amilyet Nyugaton 
a nyugati cégek adnak a hasonló korúaknak és ha 
egy évre el tudnék vonulni egy zongorával egy er-
dőbe, akkor meg is csinálnám. A sokféle dologgal 
való foglalkozás néha olyan ideges állapotot ered-
ményez, hogy az ember végül semmivel sem foglal-
kozik. Ezt kell elkerülni, szigorú életrendet kell kita-
lálni és megvalósítani, ami időnként sikerül is, ha 
tökéletesen sohasem is. 

— A négerek a századfordulótól errefelé iskola nél-
kül játszottak, sok nagy jazz-zenész még a kottát 
sem ismerte, sőt hangszerének játéktechnikáját 
sem. Európában ez elképzelhetetlen, itt nincs New 
Orleans, nincs Ötvenkettedik utca, nincsenek olyan 
jazz klubok, amiket csak végig kell járni, ami magá-
ban véve a legjobb iskola. Szükséges-e nálunk 
Európában az általános zenei oktatás mellett a 
jazz-oktatás is, vagy elég, ha az ember elvégez 
egy zeneakadémiát és azután jazzt játszik, ha akar? 

— Azt hiszem, a jazz olyan nyelv az európai ember 
számára, amit meg kell tanulnia. Nyelvet lehet ta-
nulni a szülőktő l, az iskolában, és lehet úgy tanulni, 
hogy a gyerek egyszerűen beleszületik°egy világba 
és tökéletesen megtanulja annak nyelvét. A négerek 
a századforduló táján ezt csinálták. Egyszer űen 
beleszülettek egy világba és megtanulták annak 
nyelvét. Most, 1980-ban, ez Európában nem megy, 
de már Amerikában se megy, mert az utóbbi tíz 
évben olyan jazz-oktatás alakult ott ki, hogy gyakor-
latilag nem is tudom, hányszorosa az európainak. 
A jazz-oktatás ma világjelenség, egyetemeken, f ő-
iskolákon tanítják a jazzt. Ha a gyerek meg akar 
tanulni Magyarországon balettozni, keres magának 
egy tanárt, ha meg akar tanulni teniszezni, akkor is, 
művészi tornát, akkor is. Jazzt is így lehet tanulni. 
Más kérdés, hogy például a Fillint, a Drive-ot és 
egy csomó dolgot, ami a jazzben fontos, nem lehet 
megtanulni, de az ilyen adottság szükségessége 
minden művészeti ágra vonatkozik, csak nem sza-
bad elfelejteni, hogy ha valaki beiratkozik egy zene-
iskolába, nem azért teszi, hogy a világ legjobb 
jazz-muzsikusa akar lenni, hanem azért, mert ez 
érdekli, és segítséggel és egyfajta irányítással el 
akarja sajátítani. Aztán egészen más kérdés ki mi-
lyen pályára megy. Még valami nagyon fontos: 
Európában a barokk zenét ő l kezdve a huszadik 
század közepéig minden a kotta, a lejegyzés felé 
ment. Most a kortárs zene ebb ő l kitört. Egészen fur-
csa áramlatnak lehetünk itt tanúi: a kortárs zene nyit 
az improvizáció felé, aminek aztán olyan következ-
ményei vannak, hogy magyar kortárs zeneszerz ők 
Canossát járnak a jazz-tanszakon, nem azért, mert 
tudják, mi a jazz, vagy mert szeretik a jazzt, hanem 
egyszerűen azért, mert nem találnak máshol impro-
vizálni tudó előadóművészt műveikhez. Ez nem 
mindig jó, mert a jazz muzsikusok nem nagyon tud-
nak úgy improvizálni, ahogy az a kortárs zenében 
kell, de ha ez így van, kiderül, hogy a gyerekek 
számára kellene egy olyan improvizációs m űhelyt 
kitalálni, ahol nem egyfajta nyelvet, hanem egysze-
rűen rögtönzést tanulnának, ezerféle kis rögtönzés-
feladat alapján fejlesztenék ki saját kreatív képessé-
güket, és még szakosíthatnák magukat jazz-re, vagy 
Kurtágra, vagy Durkora. A jelen pillanatban az 
a helyzet, hogy fiatal, zeneakadémiáról kikerül ő  
avantgarde zeneszerzők, akik valóban nyitottabbak 380 



a jazz felé, mint a harminc évvel ezel őtti klasszikus 
zeneszerzők, szükségbő l és szükségszerűen tő lünk 
kérnek kölcsön improvizáló zenészeket. A magyar 
zeneiskolákban vannak olyan m űhelyek és körök, 
ahol klasszikus zenetanárok hasonló princípiumok 
alapján improvizáltatják a gyerekeket, ugyanúgy, 
mint mi a jazz-tanszakon, csak a megszólaló zene, 
vagyis a végeredmény lesz egészen más, mert 
ezek a gyerekek inkább ba гtókosan, bachosan, mo-
zartosan improvizálnak. Mindenki azt a hangzásvi-
lágot követi, amit tanul, ami a fülében van, amiben 
él. A döntő  itt is az, hogy improvizáljanak, mégpedig 
nagyon szigorú szabályok szerint: négy ütem és 
nyolc ütem, kérdés és válasz, adott harmóniasor, 
periódus, szóval, sorohatnám még. S ez pontosan 
így van a jazz-improvizációban is, csak , itt blues-
hangok, másfajta ritmizálások és mindenféle dolgok 
vannak. 

— Melyik a szabadabb, a mégis csak szabadabb? 

— Nem tudnám megmondani, mert a kortárs zenei 
improvizációk nagyon szabadok, néha úgy érzem, 
hogy esztétikátlanul szabadok. S hogy a kortárs-
zenei improvizációnak nincs igazi esztétikája, az 
egyszerűen menekülés akar lenni az elgépiesedés, 
a logarlécen előállított zene el ő l, és ilyen szempont-
ból az nagyon is szabad, a jazz-ben sokkal nagyobb 
a kötöttség, de bármennyire is nagy szabadsága 
van a zenésznek, zenei körnek vagy együttesnek, 
a jazz addig jazz, ameddig a közönség érzi is azt, 
hogy most errő l van szó. Tehát bizonyos dolgokat 
minden körülmények között be kell tartani. A ritmus-
ra, a jazz ritmusára gondolok els ősorban. 

— Ez a zene, amit ma este hallottunk, szerintem 
valahol találkozik a kortárs zenével. 

— Igen, én sohasem rejtettem véka alá, hogy klasz-
szikus muzsikusként indultam, azzal a különbség-
gel, hogy gyerekkorom óta szeretek improvizálni és 
nagyon szerettem a jazzt akkor, amikor még nem 
lehetett nálunk jazzt játszani. Ez vitt a jazz felé, 
de soha le nem tagadom, hogy az izgalmas kortárs 
zene, hogy Bakók, hogy minden, ami jó, modern 
kompozíciós zene, izgalomba tud hozni, szeretem 
és nem is akarom és nem is tudom magam kivonni 
a hatása alól. Megvallom, a cigányzene és a tánc-
zene nem hoz különösképpen lázba. Jarre tt  játékán, 
amikor szólóban játszik, szintén érz ődik a klasszi-
kus iskola, a Kölni koncert című  lemezen például 
néha olyan, mintha egy klasszikus pianista Debussyt 
improvizálna, vagy Ba гtókot improvizálna, egyéb-
ként minden zongoristánál, amikor egyedül játszik 
akusztikus zongorán, er ősebbé válnak a klasszikus 
vonások. Nézzük csak meg Chick Coreát, aki saját 
együttesével elektromos billentyűs hangszereken 
játszik, majd pedig átsétál a zongorához és útköz-
ben megváltozik, mintha egy másik ember ülne oda 
a zongorához. Végül is nem szabad elfelejteni, hogy 
a jazz-zongorista, amikor együttesben játszik, ki-
kapcsolja a bal kezét, vagy csak egy bizonyos 
funkcióra használja és a jobb keze is be van hatá-
rolva, de abban a pillanatban, amikor egyedül kezd 
játszani, stilizálttá válik egész világa. Együttesben 
azét játszik a bal kezével, többnyire csak akkor-
dokat, mert ott a b őgő , de hát, ha nincs ott, akkor 
oda kell tenni, bal kézzel. 

— Nagyon eredeti, élelmes, okos gondolatai van-
nak, zeneileg is és szellemileg is. Szabados már 
a hatvanas évek elején free jazzt játszott, akkor én 
még elég nehezen találtam meg a kapcsolatot ah-
hoz a zenéhez, de most annál inkább szeretem, 
sokkal jobban, mint akkor, sokkal jobban megbarát-
koztam azzal a zenei világgal és azáltal hozzá 
is közelebb kerültem. Eredeti zene, és ez nem 
minősítés részemrő l, mert sokan Magyarországon 
sem szeretik, meg jönnek a skatulyázásokkal, hogy 
jazz, nem jazz, mindenesetre érdekes, hogy Szaba-
dos most már párhuzamosan csinálja a kett őt: szó-
lóban van egy kortárszenei világa, trióban pedig in-
kább jazzt játszik. Ez a nyolcvanas években gyak-
ran előfordulhat, sok jazz-muzsikus fog erre „vete-
medni" s nem lesz majd kuriózum, mind Gulda, 
aki mint jazz-zongorista, mindig kuriózum maradt. 
A múltkor, elég régen, olvastam Hanckoknak egy 
nyilatkozatát: a riporter megkérdezi, hogy milyen 
zenét hallgat, milyen jazzt. Nem hallgatok jazzt, 
válaszol Hanckok. Dehát valakit csak szeret. Nem 
érdekel senki, így Hanckok. Mondjon egy nevet 
legalább, köti akaróhoz az ebet a riporter, mondjon 
egy nevet, akit az utóbbi időben hallgatott. Stock-
hausent, válaszolta Hanckok. Még valakit, mondjon 
még valakit. Nem senkit, csak Stockhausent. Hogy 
egy néger jazz-zongorista Stockhausent hallgat, 
nem kuriózum, ez a nyolcvanas évekre nem jellem-
ző , de semmiképpen sem véletlen, hogy már ez is 
előfordul. Ez tendenció. Visszatérve a zeneoktatás-
hoz, minden megváltozott az elmúlt nyolcvan év 
alatt, amikor az a néger New Orleans-i zenész fogta 
a hangszert, hazavitte és elkezdte böngészni, 
hogy lehet megfújni, hogy lehet hangot kicsiholni 
belő le. Ebbő l az idillikus világból jutottunk el a mai 
kegyetlen profi világhoz, ahol a jazz-muzsikus is 
belekerül ebbe a huszadik századi mechanizmusba: 
koncerteket kell csinálnia, ki kell szolgálnia a közön 
séget, egyszóval minden megváltozott, és nyilván-
való, hogy az iskola és a képzés ugyanúgy bekap-
csolódik ebbe az áramkörbe. Nosztalgiáink lehet-
nek, de azoknak a régi szép New Orleans-i muzsi-
kálásoknak a világa, meg a jamm-session-ek világa 
lejárt. Ma olyan kegyetlen profivilágot élünk, amikor 
Keith Jarret tízezer dollárt kér egy hangversenyért 
és meg is adják neki; más kérdés, hogy megérdem-
li-e. Meg kell nézni, milyen életet él ma egy j azz-
muzsikus Európában, milyen a társadalmi háttere, 
milyen közönség reagál a zenére, amit játszik. Ma-
gyarországon a jazz legjobb közönsége például az 
egyetemi hallgatókból áll. Síránkozni mondóm, le-
het, de a tényekkel szembe kell nézni. 
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lóhalálában érkezik 
a forrásvidékekr ő l 
ajkát nedvesíti 
és tekintetét formálgatja 
fákba mártózkodik 
hunyorít 
meleg nyelvével 
tapintja tagjait 
a törékeny boltozatok 
pántjai alatt 

A szürke sátrak alján 
szárítkozik, 
mimikrije van és 
rózsaujja, 
meleg öblök 
ringatják 
nyújtózkodó kutyák 
mennyezetén. 

Friederika Pezold 

csányi 
erzsébet 
versei 
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Ezúttal több kötet reményében indulsz el az ellenkez ő  irányban, s elnézően 
mosolyogsz, cseppet sem izgatod magad, míg a mellettetek álló személygép-
kocsi huzatját lerántják, leszerelik a dudát és belekönyökölnek a hamutálcába. 
Csak úgy, tapintatosan, vetsz néha egy-egy pillantást oldalra, egyáltalán nem 
feltűnően, mégis elégedetten: 

— Hja, uraim, azén nagyapám... nem, nem... nem a Cuniculus-nagyapa, 
hanem a másik: ő  odaát, önök közt él. Már nyolcvan körül jár, de ahogy el-
nézem, még mindig felveheti önökkel a versenyt. Önök közül bárkivel. Ugy 
gyalogol, hogy alig lehet utolérni: kirántja az ember kezéb ől a csomagot, aztán 
ember legyen a talpán, aki követni akarja. Nekem is alig sikerül! Fiatal korában 
robbanékony szélső  volt, úgy focizott mint annak a rendje: szélvészgyorsan 
futott el a jobbszélen, s nem cselezte ki a metszéspontba, a találkozási pont-
ba szúrt zászlót is, ehelyett félmagasan ívelte a labdát a tizenhatosba, oly 
precízen talált, hogy igazán nehéz volt elvéteni. Tetszik, nem tetszik, így van: 
Kecskének becézték, mert úgy futott görbe lábain mint e nagy állóképesség ű , 
jól tejelő  háziállat. De a jobbszélen való elhúzáson kívül, a vargabet űkön és 
a biciklicseleken túl összetettebb feladatok megoldására is képes volt, nem hiába 
lett a közönség kedvence. Amit ő  m űvelt, az több volt a közönséges mekegő  
kérődzésnél, amiből egyre több kerül a zöld pályákra, a két kapu közé, mutat-
ványéhes szemek ezrei elé. Úgy ám! 

— Mindig is volt benne valami katartikus vonás, amit sosem igyekezett palás-
tolni, valami kalászba szökkenő  öröm a hálóban fickándozó labda láttán, amit 
végül is sosem ő  lőtt be. Önök uraim, persze, míg azt a hamvedert nézegetik, 
önök az irónia sajátos válfajával próbálnak élni, fátom jól nevelt mosolyukat, hal-
lani vélem élceiket, de ehhez én most túl fáradt vagyok, fáradt és lankadó, nem 
mint az öreg, aki képes, még mindig képes bármiért összekapni a Cuniculus-
nagyapával, bármi kis nézeteltérés miatt, bármilyen én is ott voltam, én más-
képp láttam miatt. Összeakaszkodnak mint két fújtató kamasz, s akkor, nesze, 
válaszd szét őket. Na tessék, válasszák szét őket! Köpjenek a markukba, 
köpjenek jó nagyot, hegyeset és férfiasat, s szedjék szét a babaruhát, szedjenek 
egy kosár almát, egy vájdling cseresznyét, akasszanak a fülükre is, úgy moso-
lyogjanak a fényképezőgépembe! Facérul. 

Lassan azért lelapul felborzolódó, ingerült sz őrzeted, s már bánod is egy kicsit, 
amit tettél. Ilyen mamlasznak lenni — gondolod, míg a kétségtelenül pe гfektül 
karban tartott úton siklatok végig a még füledben cseng ő , oktalan hadováddal. 
Zöldfülű  kirohanásod megszégyenítő  terhével. Még zsibogó bal herezacskóddal. 
Izzadó hátaddal, két tágranyílt szemeddel, fokozatosan csillapuló, de még mindig 
rángó szemhéjaddal. Ismét megnyugszol a paprikaföldek láttán, s gyújtasz egy 
cigarettát a sofőrnek is, s bátorításképp odaveted: 

— Szépen haladunk. 

A válasz nem egészen beleegyez ő : 

— Elég sok időt veszítettünk a határon. Már rég ottlennénk. 

— Így is rég ottleszünk —próbálod teljesen helyre rázódva viccel ődésre fogni 
a dolgot. — Bekapunk egy jó nagy hurkát a Marx téren. Meglátjátok, milyen 
finom lesz! 

A hurka csábítása feledteti veled a megnyílni nem akaró sorompók el őtti topogás 
kilátástalanságát. Lecsavarod az ablakot, kihajolsz és kiköpsz, aztán alázatosan 
bocsánatot kérsz mindené, minden rosszén, amit tettél. 

Valamivel később: gyomrod buzgón fecskendi nedvét a kavargó, kidudorodó, 
böfögő  Marx téri hurkába. Nyomkodja, ölelgeti, hogy aztán továbbadja, átengedje 
a bélbolyhok kényes simogatásának, a bélflóra birizgáló f űszálainak, szívó csö- 
vecskéinek, amíg te a vészfék meghúzásának esélyeit, lehetséges következmé- 
nyeit latolgatod. Egyszer Žedniknél majdnem meg is húztad, amikor az állomá- 
son nem akart megállni az új menetrend szerint közleked ő  gyorsvonat. Majdnem 
megrántottad megalázottságodban a piros fogantyút, amíg az elébed jöv ő  isme- 
rőseid csodálkozó arca elúszott el őtted. Miattuk léptél volna akcióba, ha nem 
tart vissza jobbik eszed, nem pedig maga Žednik, vagyis Nagyfény miatt — 
erről már egyszer ki is fejtetted a véleményedet. Cegléd után elszundítasz, 
s amikor újra kinyitod a szemed, már a poros gyárudvarok, kormos gyárkémé- 
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rokonod, az örökéhes költő  birodalmában, az örökéhes költő  rekvizitumai között. 
Rozsdás transzformátorok, kutyaházul használt hordók, talicskák, lapátok és 
kerékpárok között, mohos téglafalak, drótkerítések, kifeszített szögesdrótok men-
tén, a váltók útveszt őjén keresztül el a vidámparki hullámvasút mellett. Lassan 
be is futtok a Keletibe, ahol az állomási zsivajban kinyújtózol, miel őtt körül-
néznél és elindulnál a kijárat felé lassan tájékozódva. A taxik el őtt ismét meg-
torpansz egy pillanatra, de aztán a gyaloglást választod – most már tántorítha-
tatlanul elindulsz régi ismerősöd, a Duna felé. Epp itt, a Váci utca kövezetén 
sétálhatott végig valamikor habos organtin ruhájában, bokán felül ér ő  cipőjében 
az átlagon felüli testsúlya ellenére is rugalmas lépt ű  Irma kacér mosolyával 
szippantva magába az utána forduló „úriemberek" éhes tekintetét – mint valami 
óriási, kecsesen gördül ő  szivacs, mint Joe Zucker elasztikus vitrázsa. Meg se állt 
a Vörösmarty cukrászdáig, ott törölte be a temérdek paffét, cs őszházat, sarok-
házat, somlói galuskát, diósszeletet, gesztenyetokát és ki tudja még mit nem, 
azután hogy leült és megivott két pohár szódavizet. Úgy evett, hogy a keble 
is belepirult a nagy igyekezetbe, nekiveselkedésében mohón—bikoklóarr az 
asztalra könyökölve, habzsolás közben szaporán lélegezve. Utána kávét rendelt 
tejszínnel, és cigarettára gyújtva körülnézett – ekkor pillantotta meg a szemközti 
tükörben a ravaszkásan hunyorgó, dióbarna féki szempók. Ezeket a szakava-
tottan méricskél ő , mandulavágású szemeket, amik a s ű rű  füstön is átúszva 
kapaszkodtak meg gömböly ű  vállában, hogy soha többé ne eresszék el. Hogy 
együtt utazzanak le az áhított tóra, ahonnan a féki makacsul lehorgonyozva 
sosem mozdult el. 

A rengeteg édességt ő l elsápadva ülsz le te is a rakparton, a folyó túloldalán, 
csak egy pillanatra, hogy egy kis leveg őt szippantsál, miel őtt elkezded a mászást 
– egy pillanatra ellenállhatatlan vágyat érzel, hogy mintegy felülr ő l nézve erre 
az egészre birtokodba vegyed mindezt. Hogy agyadban rögzítsd rövid exponálás 
után az éjszakai Pest összes fényét. Már csak odafenn, a citadellán veszed 
észre, hogy a kis kék hátizsákod, az a massachusettsi, az a kit ű nő  kis háti-
zsákod, amit annyira szerettél, lenn maradt, ott ahol megpihentél. A kanyargó, 
rengeteg felesleges cikcakkal idegesít ő  sétányra rá se hederítve csúszol le fene-
keden toronyirányt, életed kockáztatva a hegyoldalon, de a kis massachusettsi 
zsáknak már csak h ű lt helyét találod. A padon két szelet kenyér, ezeket még 
a vonaton csented el gondolva az elkövetkez ő  vasárnap reggelére, más nem is 
volt benne. Csúfondárosan jó humorérzékr ől tanúskodva hagyta itt ezeket valaki, 
aki magát a zsákot megléptette. De jó kis szerszám volt! Könny ű , erős anyagú, 
erős pántú, nagy teherbírású. Vetélytársaival ellentétben őt úgy meg lehetett 
tömni – ha szükség volt rá –, hogy magad is csodálkoztál, hogy fér bele 
ennyi. Úgy simult a hátadhoz mint a legpuhább gyolcsing, követve tested vonu-
latát. Sosem támaszkodott kellemetlenül tested egyetlen pontjának idegesít ően 
bökdösve azt. Sosem rugaszkodott el t ő led, hogy fájdalmat okozva érkezzen 
vissza –úgy tapadt rád mint a pióca. Bizonyos id ő  múlva úgy megszoktad, 
mint kecske a szakállát, méginkább mint az orrszarvú azt a böngész ő , kul-
lancsevő  madarat –észre sem ve tted, hogy a hátadon van. 

Reggel elfogyasztod a kenyeret, libamájjal és paradicsommal, a hiány kellemet-
len ízével a szádban. Kedvetlenül ténferegsz a városban, a nagyapádtól kapott 
pénzen megveszed Caudwell romantikáját és realizmusát, Kant ítél őerő-kritikáját 
és Füst Milán látomását és indulatát, meg egy 19-es plakátot: 

TE 
SÖTÉTBEN BUJKÁLO, RÉMHÍRTERJESZTŐ  
ELLENFORRADALMÁR RESZKESS!! 

A könyvesboltból kilépve egy másik színes falragasz figyelmeztet valamire: 

ELŐTTED AZ ÉLET ! Э8, 



M
a

rc
e
l  B

ro
o
d
th

ae
rs

  

385 
. . ..•' ~'i iR. л, i 

Be is ülsz a moziba , amelyben Sziszinyoré , a kivénhedt kupimama az öröm-
lányok gyermekeit maga köré gy űjtve tengeti életét egy régi ház emeletén. 
Megölnek ezek a lépcsők — mondja , s csakugyan : egy nap nem áll meg az 
ajtó előtt , folytatja felfelé az égbe nyúló lépcs őkön arra, amerre a megérdemelt 
pihenés vár rá. A legid ősebb árva , dacos kamasz bezárkózik az asszony pincé-
ben maradt testével . A szomszédok törik be az ajtót , amikor a bűz elviselhe-
tetlenné válik . Az egészben a legfontosabb számodra az, hogy rájössz egy 
megdöbbentő  hasonlóságra : Sziszinyoré nem más , mint napjaink Irmája : ugyan-
az a meglett korban kiszélesed ő  arc, vastagodó orr, keskenyre hízott szemvágás 
— párnái mögött egykor mély szemeket rejteget . Valami nő iessé tompult éles 
vonások . E nő iessé szelídülés valamiképp hasonló példáját figyeled meg majd 
jóval később városod zsinagógájában , L. Kogan és Nina Kogan koncertjén: 
az előtted helyet foglaló kontyos n ő  bájosan ívelő  füle alatt nézel ki el őrehajolva, 
úgy veszed szemügyre a zongoránál ül ő  Ninát Brahms -felidézése közben: az 
arc lágy , harmonikus kompozíciójába szelídül ő  orr és valami megmagyarázha-
tatlan, se Irmánál, se Sziszinyorénál nem tapasztalt hidegség. 

Még hánykolódsz egy darabig különböző  tengereken , mire hazatérsz , vissza 
szülőföldedre . Otthon furcsa küldemény vár rád . Kibontod : csemege édesipari 
gyár : konyakmeggy , a konyakmeggyes dobozban micsoda? Na, micsoda? A kis 
massachusettsi hátizsák zsebkend őnyire hajtogatva , egy doboz 57-es és egy 
levél: 
Elnézést hogy ilyen kés őn küldjük .. . 
Egy doboz cigarettát és két szelet kenyeret találtunk benne. 
Az ifjúsági parknál találtuk meg a padról leesve. 
Csak azért küldjük ilyen későn, mert gondoltuk, csak később mennek haza, 

Jugos/avlába. 
Használni nem használtuk. 
Budapest, 1980 
R. Ilona 
P. György 

Eszedbe jut , hogy a zsákra erősített bőrdarabon rajta van a neved és a címed. 

— Hogy ez ne szerezze vissza az emberekbe vetett, néha elveszettnek vélt 
hitedet! — állapítod meg csendben elmosolyodva . — De miért került a két szelet 
kenyér a padra? 

Kedves fe/ülírottak! 
Nagy örömben részesítettek bennünket a minap. 
Valójában a legkevesebb ebben a kis hátizsák valódi értéke .. . 
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Hogy örökké az anyja méhébe kívánkozik az ember vissza. Az igaz, hogy ez 
inkább az el őző  nyúlfarokhoz kapcsolódik, de egyel őre még te diktálod a tempót, 
te forgatod a kormánykereket, te tekintesz le az árbocról mint Paul Thek gumi-
nyula, pedig különösebb elővigyázatosságra nincs is szükség — a tó kicsi 
s újabban ismét romlásnak indult. Hogy mondják azt? Ja: vihar a biliben. Gyer-
meteg hullámok paskolják a csésze kereteit, s nem fegyegetnek kitöréssel, 
zúzással, romb6lással, teremtéssel. Szüntelen, halk csobogás, egy-két, er ővel 
kipréselt csepp. Cseppenként pazaroljuk el er őnket, mintha oly sok lenne bel ő le. 
Cseppenként folyatjuk el, hogy észre se vegyék, aztán még törlünk is, 
eltesszük, hogy ne is lássák. Mi lesz velünk? 

A Főszerkesztő  már vár rád az utcasarkon, széles mosolyával, katonaingben 
vagy valami hasonlóban, ami egy pillanatra eszedbe juttatja a fürd őszobában 
hallott, kellemetlen, távolian vészjósló hírt — egyet a sok közül, ami a világ-
falu-koncepciónak megfelel ően ér ebben a kávébarna, áttörhetetlen, átfúrhatat-
lan, a fehérrel éles kontrasztban á11ó csempékkel kikövezett, kibetonozott, lég-
kondicionált, fél évre elegend ő  olvasnivalóval és papírról villogó, fél évre elegen-
dő  meztelen n ői testekkel ellátott bunkerodban. Fekete korbácsok, sarkantyúk, 
satuk és nyúlfarkakat meghazudtoló, félméteres, felcsatolható, iszonyatos péni-
szek: végzetes találat érte az abadani olajtárolót. 
Súlyos f űzérségi harcok folynak Khorramshahr körül. Az iraki fegyveres er ők 
támadási intéztek a dizfuli helyőrség repülőtere, az asadabadi vasútállomás, 
olajraktár és távközlési központ ellen. A közlemény szerint iráni hadfelszerelést 
zsákmányoltak vagy semmisítettek meg. 

Az eredmény azonban döntetlen mindkét fél javára. 

Ezeket a dolgokat próbálod önmagadnak magyarázni, a végzetes találat kivál-
totta, zilált, gyorsan bonyolódó folyamatot: 
C. bizakodik. 

hivatalosan közölte. 
M. rögtön találkozott gével. 
Z. kifejezte reményét. 
Z' az előbbi szavatolásaként említette. 
Z" hozzáfűzte: országa elég erős, hogy megvédje érdekeit. Erre 

nyomban összeült, elmondta, megvitatta, kifejtette, elejtette, elfelejtette, ott-
felejtette, ismét megvitatta, kiaknázta, segítséget nyújtott és segítséget tagadott 
meg, a csöndesdiplomáciára hivatkozva meggátolta, meggátolni igyekezett, 
támadt és visszakozott —rögtön elrepült cégébe. 

Ösztönösen érzed, hogy ennek viszont fele se tréfa, s hogy a világ másik 
sarkában valakik komoly erőfeszítéseket tesznek, komolyan dolgoznak a harma-
dik nagy kraválon. A Főszerkesztő , persze, nem tudja, min töröd a fejed ezen 
a szintén verőfényesre sikered ő , októberi napon; nem sejti, de lehet hogy ő  is 
épp arra gondol, nehogy nagyot csattanjon a hátunkon a köp őcsésze vagy húsz 
centivel lejjebb süvítsen a (nikkel) szamovár, mert akkor befellegzett. A F őszer-
kesztő  változatlanul fasza gyerek itt, az öntöde mellett, ahol visszadobod néha 
a gyárudvarból kirepül ő  labdát. 

Itt, ahová szenvedélyes flipperpartikra gy ű lik össze esténként az utca népe. 
De hol vannak most a vándorbódék, a ringlispílek, a sátrak és a nagy piros 
kabalabaglyok? 

— Ott egy döglött ló! — kiáltja a Főszerkesztő  a buszban elfoglalt hátsó ülé-
sekrő l, ahonnan kitűnően lehet látni el őre megemelt pozíciótoknak köszönhet ően. 
— Most jól figyelj, mert rögtön látsz egy döglött lovat! 

A ló a temerini út mellett fekszik, a Nylon-piacnál — dermedten, barnán és 
püffedten vicsorogva, még a bőrt se rántották le róla. Lehet hogy a körhintát 
húzta nemrég, lehet hogy tegnap d őlt ki a sorból, lehet az is, hogy épp ma 
reggel, valamivel ébredésed el őtt. Görcsbe rándult, porba ejtett pofája körül 
vértócsa. Most már totálisan közömbös a világ dolgai iránt, elment oda, ahol 
nem csattan az ostor. Szárazon, kicsin és inasan, mitikus farkával, amit nem 
szorongatnak többé ügyes kezek a fényképez őgépek előtt, valahol Dániában, 
ahol az ilyenből színes füzetecskéket csinálnak, s képe bejárja a világot. Döm-
ping. Egy délután érkezik meg a kofferben, tíz doboz Rothmans és egy Red 
Label társaságában, hogy megr őkönyödésedre el őtted fitogtassa tudását. Sze-
med láttára m űveljen olyanokat, amilyet addig nem is láttál —köszönve egy 
rámenős, csimpaszkodó hölgy tiszteletre méltó befogadóképességének. A kiad- 386 



vány fürdőszobai fiókkönyvtárad szórakoztató, vizuális részlegének lesz becses 
darabjává, hogy onnét is elt űnjön egy nap, de te ne járj utána, mert már rég 
rá is untál. Most újra találkozol ezzel a négylábú Don Juannal a LEHETek 
egész sorát fűzögetve merészen, amelynek utolsó láncszeme: LEHET, HOGY 
ADÁNAK, A VILÁGKATASZTRÓFÁT MEGJÓSOLÓ SZOMNAMBULNAK A BA-
RÁTJA VOLT EGYKOR = (?) 

A Főszerkesztő  itt tud egy érdekes esetet, amit a halott ló bosszújának is ne-
vezhetnénk: a muzsiyai cigányt rúgta agyon. Az úgy esett meg, hogy aromák 
— pusztulása után —b őrére pályázva összekötötték égnek mered ő  lábait, jól 
összeszorították, de a szíj elszakadt és úgy homlokon találta egyiküket a dög, 
hogy az menten távozott. Eképp anekdotázva/gatyázva/körözve érkeztek a sza-
badkai állomásra, ahol egy b őröndöt és kopott aktatáskát szorongató, ala-
csony, egérszürke ruhás, kalapos, a busz tábláját összesz űkülő  szemmel elő re-
hajolva leolvasni igyekvő , görbe lábú öregben szegedi nagyapádra ismersz, 
a Kecskére, aki félmagasan ívelte a labdát a tizenhatosba — oly precízen talált, 
hogy igazán nehéz volt elvéteni! Nem is tálalás volt az, lepattanó lövés, biliárd 
vagy akármi. A pince-kocsmában, pálinka mellett, az els ő  világháború és Abadan 
közt feszülő  időben csapongva öregapa fényt vet a ló eltávolításának a mód-
jára: a dögöt, amire tegnap még megesküdött a kupec, hogy — amint mondta 

megyen ez mint a sivatag!, szóval, ezt a dögöt, ami tegnap még ügyesen 
megkezelt, halálosan beteg ló volt, valahogy ki kell vonszolni az istállóból. Ehhez 
egy másik ló szükségeltetik meg egy kötél. A kötelet a tetem nyakára hurkolod 
és csattintasz az ostorral. Nem marad utána más, csak egy széles és két 
keskeny csík az udvaron. 

Nagyapa nem akar egy pálinkánál többet, nehogy szégyen érje az úton. Vissza-
felé. Búcsúzóul még odaveted: 
— MEGYEN EZ MINT A SIVATAG! 

Útközben találkozol Sebestyénnel, a színésszel, aki ötletszer űen monodrámát 
szeretne csinálni amerikai naplódból, amit — minden ígéret ellenére — lapzártáig 
még nem adtak ki önálló füzetecske formájában. Nem is vet ődött fel benned 
eddig ilyesmi; megígéred, hogy gondolkodni fogsz... 

A Vér-tó a Palicsi-tó mellett fekszik, az út bal oldalán, jóval kisebb híresebb 
rokonánál. Dugóját kihúzták, vizének jó része elfolyt —elvérzett. A pocsolyából 
kiálló szigetecskéken madarak tanyáznak, vadásznak, halásznak. Vijjogásuk/ 
krákogásuk kihallatszik az útra, ami az elhagyatott épít őtáborba vezet: a barak-
kokelő re gyártott elemekb ől készültek, mint valami kulisszák, egy tágas üveg-
terem, tar sportpályák, amfiteátrum és birsalma. Birsalmát eszel a padon, míg 
a többiek lassan szállingóznak —érkeznek a fiatal írók hagyományos találko-
zójukra. A teremben brandy (borpárlat) és asztali bor. Rövid fogadtatás után 
— PALICS 1980 — ONE MAN Szervezőtök/Irányítótok megmutatja, ki hol fog 
aludni. Külön a nők, külön a férfiak. A szoba tágas, emeletes vaságyakkal, 
asztallal és az előttetek ittjártak nyomaival: repedt üveg, helyenként belyukasz-
tott, sebtapasszal és hasonlóval kijavított vékony fal, amit egyszer a f ővárosi 
duhaj úttörők berúgtak nem kis megbotránkózást váltva ki ezzel. 
OVDE JE LEŽAO NAJVEĆ I DRKADŽIJA SVIH VREMENA. 
A legnagyobb önfertőzőnek kijáró tisztelettel, pontosabban: egy percnyi hallga-
tással adózva a legnagyobb, el őtted ezen az ágyon fekv ő , ezen a tájon rosszal-
kodó maszturbáns maszturbatának, nyújtózol ki, hogy aztán focizni menj a többi-
ekkel. Kiskapuzás közben, senkit ő l sem zavartatva, a F őszerkesztő  bokája 
kibicsaklik, cipónyira dagad, hogy kés őbb, a színek árnyalataiban pompázva 
kényszerítse ki biceg ő  gazdájából a megfontolt következtetést, a már-már cinó-
ber descartes-i alaptételt: 

— Fáj, tehát gyógyul. 

A következtetés levonója ráadásul elveszíti egyik zokniját, s ez körülbelül ugyan-
olyan mulatságos mint az, hogy a Kala$ti Feri a következ ő  este bő röndjében 
haza visz egy lapát szemetet, amir ő l mit sem tud. 

De egyelő re még péntek este van, irodalmi est az iskolában, ahol rövid, rög- 
tönzött verseket olvas fel a költ ők egy része az összecs ődített gyerekseregnek 
— hosszabb prózaolvasásba kezdeni e több nyelv ű  közegben valószín ű leg nincs 
sok értelme, így tartózkodóan mosolyogšz: túlságosan prózai. Végül kocsmában 
kötsz ki, hogy lekésd a fontanai vacsorát, de ennek ellenére buzgón felönts 
még egy keveset a már rég nem üres garatodra. Illumináltságod tet őfokán, 
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akarsz kipróbálni, a magadra-rántás-átdobás technikáját, de úgy néz ki, hogy für-
geséged nem a régi már. Nem vagy megelégedve teljesítményeddel, mint ahogy 
nem leszel megelégedve a nagy rangadón sem az általad nyújtottakkal, az egész 
nagy büdös világgal. Ráadásul elveszítetted a pénztárcád, amit szerencsére 
— míg látod magad a bürokrata tolóablakok el őtt rostokolni elhagyott személy-
azonosságid érdekében —Pogány Imre észrevesz a magasból. Háládhoz nem 
fér kétség. A barakkban megismerkedsz Benkával, a nálatoknál is 'llumináltabb, 
a legnagyobb önkielégítő  módjára kizárólagos, tájainkon önmagát a legkima-
gaslóbb avantgardista költőnek tudó, a költői divináció legmagasabb fokán álló, 
lényegében szerényen tájékozott tollforgatóval, akit komolyabb incidens nélkül 
segítetek ki az éjszakába (segíti ki Szügyi). 

A reggeli beszélgetés másnapos, jelentéktelen, cseppet sem khorramshahri, 
annál tüzesebben kezd ődik a rangadó, amiről beidegződő  szokásodhoz híven 
tudósítanod kell (időközben a sympós lányok hátramaradt része is befutott és 
helyet foglalt apálya mellett). Tehát: az Új Symposion csapata a következ ő  
összeállításban lépett pályára: 
Kalapáti (a kapun) 
Fenyvesi 
Balázs 
Csorba 
Losoncz 
Sebők (Szügyi) 
helycserékkel sehol és mindenhol. 
Őszintén szólva megpróbáltál a játék irányítója lenni, de ez nem sikerült annyira, 
amennyire szeretted volna — mindegy, az eredmény meggy őző . A kezdeti bi- 
zonytalankodás után az Új Symposion rendezte sorait és támadásba lendült. 
Valahol a tizedik percben kezd ődött Losoncz rohamával, Csorba hathatós támo-
gatásával — a labda a meglepődött Vickó feje felett csattant a szemöldökfán, 
hogy kisvártatva egy hasonló támadásból gól szülessen. Csorba gyönyör űen 
futott 'el a jobbszélen és kapu elé ívelt labdáját Losoncz gondolkodás nélkül 
a hálóba vágta. Aztán Seb ők lövését védi Vickó, majd Zivlak kapását csak nagy 
üggyel-bajjal hárítja szögletre Kala$ti, aki a második félid őben már mint csatár 
jeleskedik, mindenek előtt emberfeletti küzdeni akarásával. Szó ami szó, az Új 
Symposion lehengerelte ellenfelét, a végeredmény 10:3, mégis marad valami 
nyugtalanító hiányérzeted — a derbi utáni fanyar birsalma tudatosítja benned: 
na, ez is megvolt. 

Az esti beszélgetés az 1970-es nemzedékr ő l némileg feszültebb légkörben foly-
tatódik, Zivlak és Podolszki párharca, melyben az utóbbi már-már a totális 
tagadás álláspontjára helyezkedik: még te egy-két, erovel kipréselt cseppr ő l 
tudsz halandzsálni, ő  keserűen vagdalkozik, amiért Danyi Magdolna megrovás-
ban részesíti. Az eszmecsere folyamán és utána a n ők/lányok távoznak, utánuk 
a fiúk is, s így lassan visszakerültök a kezdetére, maradtok megint ketten: 
a katonainges, dagadt lábú F őszerkesztđ  meg te. 

— Megyen ez mint  a...  — s kénytelen vagy még azt is megereszteni, hogy: 
ÖRÖKKÉ AZ ANYJA PICSÁJÁBA KÍVANKOZIK AZ EMBER VISSZA. 

Este, hogy a kizárólagos költ ő  molesztálásától megszabaduljatok, odahúzod 
a súlyos vaságyat az ajtó elé. Amíg cipekedsz, arra gondolsz, hogy Iám, pél-
dául először láttad Fenyvesit verekedésre készen, tegnap, amikor ez a Benka 
szidott benneteket: 

— Még lehet belő lünk valami. 
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légbő lkapott 
topográfia 

gömöri 
györgy „A desert country near the Sea" 

Shakespeare 

ahol a viceházmesterek és a vamzerek 
tanítanak filozófiát 
ott a filozófusok 
éjjeliőrök lesznek az állatkertben 
ahol az államnak félni kell 
Arisztotelésztől 
ott megszűnik az objektív valóság 
a poshadt mítosz ege alatt 
még a besúgók is farmerekben járnak 
az összevont szemöldök ege alatt 
a termesz-évek nyers jövőt zabálnak 

aki másnak vermet ás, 
avagy 
a forradalom exportja 
Iljics éppen a könyvtárba indult amikor 
Nagyezsda éppen befejezte a mosogatást amikor 
egy elvtárs berohant 
Ezután a meglehetősen felindult Iljics így szólt: 
„és mi lenne ha néma svédnek adnám ki magam?" 
„vagy ha beszereznék egy sötét parókát?" 
de a németeknek (vagy Martovnak) jobb ötletei voltak 
Két óra alatt fölszámolták a háztartást 
(a zűrichi könyvtár máig is keresi 
Jack London egyes műveit) 
majd leplombálták a vasúti kocsikat 
nem is volt semmi baj csak a kis Róbert 
egy négyéves kisfiú lépte át a krétavonalat 
„Macht nichts" mondták a német tisztek és mosolyogtak 
tudták hogy a kocsiban halkan ketyeg egy id őzített bomba 
néha vakaródzik vagy a szakállát simogatja 
föl-alá járkál a lyukas cip őben 
de holnap fölrobban tőle a pravoszláv Oroszország 
cárostól bojárostól hajlongó muzsikostól 
Róbert ha él még 67 éves 
ha él még ha nem veszett nyoma a tisztogatásnak 
nevezett iszonyú országos dzsugasviliben 
vagy később az imperialistából 
hirtelen igazságossá mosdatott háborúban 

1980 389 



dubravko 
detoni 

az 
ősbemutatók 
kommentárjaiból 

magamról 
és 
a 
„monos"-okról 

Itt-ott felbukkan egy hang a középszerűség áradó tengerébő l. 
A világ messze van, s a hang édeskés szemcséje becsapva, 
elfeledve tévelyeg a nagy űrben. Feljajdul, s tovább rothad, 
önmagát hallgatva. Aztán az apró hang lebiggyedt öregei gyüle- 
keznek; tömörülnek, sokasodnak mindenfel ő l, vihognak és nyü- 
szítenek. Mindez után hangtalan dörrenés és mindennek vége. 

carlo 

A ronda giccs bolondos világa meztelen és csúnya halott kis-
asszony csúfolódás káromkodás. 
Valamely reggelen Carlo előjött az álomból mérgezett rongyokkal 
törülgetve a zene nagy féregjá гta szekrényeit pókhálóval borítva, 
könnyezve boldogan. 

(„ ... und ich sich hinein ..." Carlo de Incontrera zenei jelenete 
zongorára és utcai zajokra, egy — Schumann irataiból vett idé-
zet által indíttatott —lélektani tanulmány. A zene belenövése 
a paramuzikális struktúrákba (beleértve az immanens zenei szoci-
ológiai kutatást is), a zene maradékai, cáfolása, új durva szono-
ritások párbeszéde a zenei romantika gyengéd tündérvilágából 
visszamaradt atomrészecskékkel, parafrázis, gúnyosan megsz ű rt 
idézet, zengzetes vizualizáció, optikai hangzatosság, happening, 
— de Inocontrera egész credója ebb ő l a traktátumból leselkedik 
a külvilágra. Megható: a csúnya, igazi világ mind szörny űbb zaja 
ketrec, melyben hiába panaszkodik a szép gy űjtögetője, a régi-
módi zongorista. 

„hommage 
a 
ives" 
S ekkor nyolc különböző  irányból elindulónak a városba. Üvöl-
tözve dübörögtek vagy halotti menetek szótlanságával haladtak, 
s a tér nyolcszarvú kalapja túlfeszülve és üresen várt. 
Berobbanónak egyszerre, iszonnyal és üvöltéssel közeledve, 
megfélemlítették a boltozatot s követ, megbolygatták a leveg őt, 
kettészelték a világot az őrült zaj és mozgás robajában. A vad 
és kegyetlen ütközésben mindenki megragadja ő rültsége szem-
cséjét. S e dobpergés teljében, a legnagyobb kínban s szörny ű -
ségben megjelent, mintha tengerb ő l merülne fel, a sátáni öreg, 
az elátkozott remete feje: fölemelkedik s lassan lehanyatlik, hang, 
panasz nélkül, mint valami egyszerű  dolog, melynek meg kellett 
történnie, de amely többé nincs. 

S ekkor ellankadt bennük is az erő , megtört a lendület, könnye-
dén szóródva szét elindulónak elődeik elveszett nyomán. Ürült 
a tér, s mélázott a színezett emlékezet. Még néhány elvétett 
ütés, a szétmarcangolt színek egy-egy sugara imitt-amott. Egy 
gyerek hallgatása, ugar, félelem. Es békesség. 

gíccs-variációk 

az a satnya elmerült gondolat megbukott keser űség rárogyva 
a cirkuszi lovak zuhanással fedőzött aranya mindig ugyanaz de 
más a nem-gondolat gyönyör űen besározott gondolata elször 
nyedve az órától a barnaméz kettévágott büszke gondolata 
verklikkel és tarkasötét dobozokkal körülvéve amelyek töredezve 
kötekednek és gondolatot sivítanak csúfolódás a tisztával hang-
jaikkal a kék visszhangban a rothadás és az édes kés ő i el-
olvadt gondolata a gyerek szagának gondolata felh ők fűrésze 
a gyanakvás csikorgása elkésett gondolat a könnyed füvében 
a madár gonoszságának kutyaszorítója szétszórva a kebel gon-
dolata a bekötött fej ű  gondolat domborúsága meztelen kancás 
álomgondolat pelyhek csillognak a halmozódásban selymesen 
gyásszal fertőzött félelem zabolátlan fehér lebiggyesztett s ű rű  
megfékezett könyörtelen virág 

mese 

Mézesmázos, tarka, gyengeelméj ű  meséje a szavak iszapos, 
poshadt haszontalan halmazának, melyekb ől férgek módjára 
hemperednek elő  a szavak. Alakjuk megcsonkított, szétmarcan- 390 



е) 

ravi 
shankar 
zenekút, az arc egy felhólyagzott része, kör az anyajegy körül. 
a felgyorsulás kérdése és az örök ív. a ritmus tekintete az el-
hajlásba. hibák? még a kép is, a n ő  mozdulatlan körvonala, 
melódia, kiegyenlítés 

goltak, vakok s útjukra vannak engedve, hogy szerteússzanak 
a térben, súly és jelentés nélkül. Másznak, kúsznak, b űzt hagy-
nak maguk után mindenfelé. Majd a tarka hang apró-éles tárgyai, 
sokélű  kristályok morzsái a csend sz űzi palástjába burkolva. 
S á kínos álom aszóról, az értelem letargiája, mely megrekedt 
a nyálkás, áthatolhatatlan tömeg keverékében, mely szétfeszíti, 
elnyomorítja a létet. S még az azonosság végtelene, a keringés 
refrénje, a kiürültség jeleként, a szavak mormolása a sorban. 
Majd a hang mérgező  virágainak hízelgő  remegése, a szép szóra 
emlékezés lobogása. Az őshang eltévedt jelei, az érthetetlen 
rokkája, félelem. Az elmúlt beszéd hangba öntött jelentésének 
paranoia-villanása, az utolsó számyalás a lény homlokzata men-
tén, a vissza nem térésbe vetett hit. S végül: az utolsó szószá-
tyár és valószínűtlen, korhadt és érvénytelen jel, amely csak 
segítségére van a nem létez ő  fekete körvonalainak, abban, hogy 
kikezdjék és. végezzenek vele. Ebben a folyamatban maguk is 
tönkremennek. 

(Ha a „Mese" lírai részletek kollázsa, a „Taboo" epikai-drámai 
dokumentuma egy időszaknak és állapotnak. A „Mese" témája 
a minden állandó költői életre keltése, a „Taboo" témája gyilkos-
ság, a megszüntetés, a durvaság és a rossz.) 

tér 
ivica 
és 
danijel 
számára 
(„Environnement spirale b") 

Ez egy bekerített, zárt t$r; minden a paravánok mögött történik. 
Alkalomadtán egy hatalmas láb áttöri a kerítés egy részét, zajosan 
rúg fel mindent maga körül, őrülten hadonászik, mint egy meg-
vadult ormány, esetlenül forgolódik. Néhány pillanat alatt meg-
zabolázzák és visszaküldik korlátai közé. Ekkor minden újra 
kezdődik. 
Így ismétődik ez a végtelenségig, apró, jelentéktelen dolgok so-
rával kísérve, melyek fokozatosan növekednek, egyre szélesítve 
a kört. Végül mindez görbékben halmozódik fel, egyenetlen 
hangzatok rugdalódznak, s a láb szörny ű  dobogása visszhangzik 
az egész térben. 

radák 
xénia-király 
ernő : 
„ACEZANTEZ" 

... Betű . Csak egy kérdést Ern ő  mester... Ѕzегеtnёі , szeretnél 
egy, szeretnél egy bet űt, szeretnél egy betűt nyerni, szeretnél 
egy betűt nyerni hang által? De, de miért, de miért bet űt? De, 
miért hanggal? Kép... A hang előtt, vagy után van-e a kép? 
A hangban van-e, alatta, felette? Sokkal biztosabban nyerhetsz 
betűt mozdulattal! Képet hanggal, s az üres fényben elhelyezni 
a zajt. 
Ekkor oltsd el a sötétséget. Vágd pofon a hangot, t űzd tegez- 
lándzsára a neszt... 
Xénia kézzel keveri a színeket, hangtüskék szúrják, izzanak 
a fények, ő  pislog és pörkölődik. Kivonja a kompozíciót, a zene 
hatókörén kívülre. Árnyékban marad és néz. Feketélik a fehér 
betű : hogyan elérni a hang negatívját? És még a grafika másik 
nagy dilemmája. Xénia megkérdi ACEZANTEZtőI: A fekete üvölt-e 
vagy a fehér? Tombol-e az őrült csönd, vagy: paralitikusan nyug-
szik-e a habzó üvöltés? .. . 

ACEZANTEZ suttogja: önmagukból kihúzni őket. A padló alá 
esni és felnézni vásznukra egy új tekintettel, új szögb ő l. (A szó-
szerintiség sivár.) Hangra bírni csendjüket, meglengetni síkjukat, 
elnémítani hangjukat. A pontot körrel, a vonalat porral, a gömböt 
egyenessel értelmezni. Az aranymetszést a világ ű r fejetlen mé-
lyébe vetni. Ezután mint egy kinagyított álarcot pofába nyomni 
és belemeredni az űrbe. Zenélni. A vasat fával, a n őt trombitá-
val, a rövidet hosszúval igazolni... És végül: elcsúfítani a szépet, 
értelmetlenné tenni az ésszerűt, értelmezni a messzit, az abszur- 
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hommage 
a 
cage (1) 

a) mit 
mond 
nekem 
john 
igen, épp úgy lesz, és akkor olyan zenével majd mindenki 
foglalkozhat és kissé szörnyű  kissé nevetséges kissé szomorú 
kissé értéktelen értékes lenne de sohasem unalmas és rossz 
miért követtek bénnünket szüntelenül 
a zene legyen fordított 

b.) 
I. jelenet 

... A tér kitöltése, egyre nagyobb mennyiségek felsorakozása 
egészen a: távollétig a térben. Lázadás vagy a dolgok tébolyult 
gyakorlatozása. Kis zeneállatok versenye, a tuba esése fentr ő l. 
Az egész tér gyű rődik és darabjaira hull. Valami fekete húz el 
a hallgatók feje felett. Kinyílik a nagy kaktuszvirág, odaszalad 
a kutya, a sarok mögül lófej les ki, holdként úszik oda egy nagy 
nđi nemiszerv. Szagok és por bombája robban, bábuk vonulnak 
fel, valami kialszik a történésen kívül a fájdalomtól. Minden 
virágszirmokkal, szögekkel, egerekkel borítva. Hintázik a faló. 
Összegyű lnek minden oldalról a rekvizitumok, hangtalanul moz-
gatva testüket. A bölcsőben halfejű  idióta ring. 

C) 
az 
én 
zeném 
Mindenki védi a saját részesedését a pokolból. Egy sajnálatosan 
korlátolt gondolkozású szegény ördög gyönyör ű , mérgezett dalla-
mok dobozait dobálja szerte, egy rugdalódzó fiúcska kutyán ze-
nél. Én hallom zenémet. Nem való semmire, és mégis, akkor 
a legveszélyesebb, ha nincs. Elhanyagolt és korhadt, gyanakvás-
sal fertőzött, reggel hamuval hintett, érthetetlen és szürke, este 
erőtlen, szenvedély nélkül süllyed a sárba. Benne a haldokló 
káromlása, a nem létez ő  csobogása, a szerelmesek félelme 
hangzik, a megállapíthatatlan szárnycsapásai az id ő  piszkos-
szürke bálájának szétbomlásában, és még sok minden, ami 
különben tökéletesen nem jelent senkinek semmit. Én azonban, 
görcsbe rándulva, hallgatódzok és várok. S egy éjjel zeném meg-
fojt engem édességével mint 

d) 
II. 
jelenet 

... Intermediális félzenék: a zene szüntelen várásának stresszje 
(jóval vagy közvetlen el őtte), a végtelen beletalálásé, az abszurd 
nem létezés benne (hulladékok, fölöslegessége, hibák), megrá-
zottság közvetlenül a „teli” zene lejátszása után (takarítás, el-
menetel). A megjövés és eltávozás ceremóniájának tanulmánya. 
Játékok a hangszerekkel és körülöttük .. . 



f) 
III. 
jelenet 

.. Valcer és valami gyönyör ű  dolgok, acél-állatok ketrece, 
éles, hold, kutyák ... Mély ő rlődés, harangtornyok százának 
éneke, pornohívás ... Dallam a cseppköveken, törpék, verkli .. . 

g) 
a 
száműzött 
Már háromszáz napja teng ődöm, mint a koraszülött, tubusba 
tekerve. Röfögésének kövér rögeit nyelem, valami rozsdás csö-
vek hegyei szúrnak át. Időnként szárnyrakelek lefelé, s ű rűn haj-
lított belső  korlátainak zománca útján. Arcomról gyanús eredet ű  
váladék csöpög. A türelemtő l szárnyaim nőnek. Elsatnyult láb-
csökevények patkánygrimaszok mancsaivá görbülnek. Naphosz-
szat az üres eget nézem a sárgarézkéményen át és siránkozva, 
halkan énekelem saját siratómat. Kora reggel apró madarak lé-
zengenek fejem felett. Esteledve néha átcikázik rajtam valami 
iszony s ekkor már tudom: a zene csodájának boldogsága az 
enyém. 

h) 
IV. 	 . 
jelenet 

. Hangok körben, a magasba dobva, szétterülve mindenfelé, 
elföldelve ... Zenélni, mint az álom, áthelyezés, figuráció, az 
idézet sű rítése ... Befagyasztani a frekvenciákat, áttérni a valódi 
felszínezésre. Sejteni, épp csak elérni az információk töredékeit, 
túlzsúfolt lenni ... Nagy merevedettség ... Lendület, megtorpa-
nás a hanggal... Majd nagy csönd, mindenfelé csak képek 
csapkodnak a sötétben .. . 

I) 

kontrapunkt 
Van azonban olyan eset is, amikor néhány zenedarab lekopo-
gását később kezdi el, de a tér egyazon tornyában ta rt  létük, 
mindegyik saját időszorítójában, és mindegyik saját kopogó po-
rával kikészítve. Ezek az úgynevezett sáros esetek, de ragacsos 
túlzsúfoltságukban létezik valamilyen szomorító rendszeressége 
az elferdített ismétlésnek, létezik valami rothadt széthullása az 
„igazi és egyetlen" rendnek. 

j) 
V. jelenet 
... Óriási operaszínpad az el őadók tömegével és zenekarral, 
nagy lebontás folyamatban: minden hang elektronikusan torzított, 
s hörgésbe fullad, az abszurdul felnagyított tárgyakat és hang-
szereket fokozatosan szétszedik. Trükkök alkalmazásával embe-
rek tűnnek el és jelennek meg más helyen sokszorozott kiadás-
ban. A természetes zörejek jelenete marad meg, természetelle-
nes akciókkal követve. A nulla-blokkok crescendója... A szex 
parafrázisa: dobok hangja, majmok visítása és valamilyen csodá-
latos varázsszavak keverednek, melyeket a színészek vagy túl 
titokzatosan vagy kissé komikusan ejtenek ki ... Hulladék, mint 
zene és zene, mint hulladék. Egyszerre hallani az egész világ 
zaját .. . 

k) 
fesztivál 
Az erdő  felett klarinét repül és a nedves mélyben nevetve vison-
ganak a gékulcsok madárseregei. A vékony ágakon énekesma-
darak himbálódznak farkukra akasztva sokszín ű , lerongyolódott, 
selymes csonkjai az elfelejtett dallamoknak, és a trágyával bete-
metett föld alatti akolban mélyen hegedül a boldog operamalac. 
Éjjelente az égrő l a démoni strucczongora tojásai gördülnek le. 
Csengetty űk hegyezik fülecskéiket. 
Ki gondolkozik még itt? Talán, talán egyedül, talán egyedül a víz, 
a víz basszusban süllyed a sánta szél messzi, tiltott robajára 
gondolva. 

„Tíz kezdet szkercós szonátakadencák-
kal/intermédiumokkal korálikus-passa-
caglikus rondó formában" 

A „Tíz kezdet'-et kilenc gondtalan éve jegyeztem fel, halálosan 
komoly arccal. Nemrégiben, epével telve, 900 év zsákjával a há-
tamon, de kópésan baszkolódó, féliglibegő  toiíal a kalapom 
mellett, elgondolkodtam, paradox módon hozzátoldva „szkercós 
szonáta kadencák/intermédiumok korális-passacaglikus rondó 
formában". Kitű nően megértett a zseniális kisfiúszínész, akinek 
azonban néhány nappal el őtte tilos önmagának lennie, mivel a zág 
rábi zenében hazudni kell, mivel a zágrábi zenében komoly-
nak kell lenni, mert a zágrábi zenében véres kínok után híresen 
kell meghalni. A kislány viszont egy fásult krapinai liba volt gitár-
ral, alice a csodák nélküli országban, amikor rondán elbrekegte 
szertartásos doremifaszóját. Bután elszörnyedve személyemt ő l, 
meg sem akart mozdulni kísérleteim (és kísér őnőm kísérletei) 
alkalmával, mikor mentségképpen megkíséreltük kikényszeríteni 
belő le önmagát. Így a dolgot végül is a jó öreg nevetségesen 
téves személy, a hivatásos, mentette meg. 
Mennyi hiba esett, suttogta a klarinét; a trombon rárontott a har-
monikásra, Zlatkóval meg végül kitolt a gong. 

Rövid giccs-pasztorális el őszó 
a „Belles musiquettes vertes"-hez 

és ha körülöttem mindenki valóban a süket vízb ő l kapaszkodott 
ki, egy rég múlt napon, én a halk, zöld hanggal teli erd őbő l jöt-
tem elő , az erdő  egy jólelkű , mogorva emberke, kinek szárnyai 
alá bújva valaki még megtalálhatná az utolsó fennmaradt nyugal-
mat. 
Elgondoltam, hogy az erdő  egy nagy zöld delta-bet űje, mint egy 
végtelenül kiterjedt spirális alapcsavarmenete, apró, láthatatlan, 
hangzások forráscsoportjaival legyen kitöltve, melyek egymásig 
küldik hullámaikat, vibrálva fészkel ődnek be átrepülnek és kitá-
gulnak, hogy az egész, hosszú utat egy könnyed körben téve 
meg, újrafogantassák az egészet, kezdett ő l fogva. Az őserdei 
tam-tam mély jele szabályos ütésekkel jelzi a hang spirálisának 
újbóli indulását, mely a tér felett körözve, a fák között, az ágak 
körül inkább csillámló elektronikus füstként, szagos erdei el őjet- 
ként lebeg, semmint elborult, vastag és komor hangzat-lepelként 
fenyeget a zöld szél elviselt kalapja felett. Nem állt szándékom-
ban semmiféleképpen sem, hogy másképp, rikítóan színezzek ki, 
raboljak ei egy ismert tájképet, önmagának hagyom meg, vál-
tozatlannak hagyom, épp hogy diszkréten, alig észrevehet ően 
világítom meg azzal a szándékkal, hogy azt a titkos élénkséget, 
melyet a természetben csak némelyek észlelnek, hangmikrosz-
kóp alatt tegyem világossá, s így, valamivel felnagyítva, lehet ő-
leg minél nagyobb létszámhoz hozzam közel. 
s így megálmodtam, hogy egy egész szakadékrengeteg hegyek, 
völgyek és füves hágók, egy egész berek, bozót és borzas er-
dőség, egy egész kontárul lézeng ő  sziklatömeg, a levél egy 
egész tüskeszólítása, egy egész farkasvölgyi szurdokfészek át-
változva zöldgúnyú madárrá, cserregve perel ő  szarkává, a bölcs 
bagoly baljós tekintetével, örökmozgó békacsáppá 
Süket tér halad át önmagán egy teljes délután folyamán, üveg-
bottal kopogva halkan. 392 



zlatko 
tanodi: 
„echolalia" 

. A dal nőnemű , Echolalia nevezet ű  és betegség, az ő rültség 
betegsége; vagy a nyugodtság világa, betegségtehén, mely ön-
magát és saját dalát rágja, a harag betegsége, amelyik mindent 
ismétel, amelyik mindent ismétel, mindent ismétel .. . 

. A művecske bölcs, ezért nem gyönyörködik, hanem csúfo-
lódik. Irónia rejlik már a kezdetben is: a szerzemény, szegényke, 
egymaga zenél, gavana-zenészek nélkül, kínálkozik, elđbukkan 
a habból, tévedésbő l, durva tréfából keletkezve, csupán a va-
rázserejű  tárgy puszta belehelyezése által az emberietlenül értel-
mes szerkezet alattomos szövevényébe. Így születnek a véletlen 
vad, de tiszta hangjai, melyek mint a zene sötét, éji kertje ébre-
désének hajnalhasadási vásznára festett virágok sziporkáznak. 
Lebegnek s elragadják a leveg őt a csendtő l, ritmikus sztaniol-
hólyagokká rögösödnek, golyóznak és rugdosnak, forognak, mint 
a madarak a dallam elektronikus kötelei körül, koitálnak az 

őrültség halvány és önállótlan, mindegyre hevesebb harmóniái-
ba. Ez egy nagy átejtés, a játék édes komolytalansága, zenei 
biblia, a szentek kínzásának, a csontváz rugdosó jajszavának, 
a vérpornak, az iszonyatosan kicsi, járkáló japán fákon hangta-
lanul kinőtt, épp csak hogy kivájt, frissen befestett szemeknek 
a paródiája. 

Echolalia, a műanyagszúz, hirtelen függve marad, magasan fenn, 
a zene tarka sátorának ege alatt, gyerek- és állathangok imbé-
cillis füttyeivel szólongatva, túl komoly csoportmotívumok három-
féle csikorgásával szakítva meg, melyek egymásnak hazudnak. 
De, a szavak szűkek, és a jelentések egyre rövidebbek. Ekkor 
meghajlással elő lép kifestett gúnyos bohóca a romantikus nagy 
giccsmotívumoknak, melyek mint a bálnák, békésen úsznak 
a mélyen kitátott óceán békés, átlátszatlan vizein, a cselszöv ő  utcai 
dalocskák piszkosan apró falkáitól, zöld, insztrumentálisan-
czerny-s előjegyzésektđ l idióták számára, szürke elektronikus 
csalások szúrásrándulásaitól, a fehérzaj kristályosan hószer ű  
rögeitő l kísérve. A vége táján még a tagjaira szedett folklórem-
berke is ott tolakszik: az a szegrő l-végrő li. Mint egy borzalmas 
vicc visszhangzik a duplasípú dudák látszólag valódi hangjának 
nagy kádenciája, mely valójában az elektronika belsejének leg-
bonyolultabb tereibő l származik, ott főzték ki őket. Úgy a folklór, 
mint az elektronika minden hamisításának öreges gúnyolása ez. 
A mű  köre végül tükör-kimenetellel végz ődik az első  bemenetbe. 
A véget a kezdet pecsételi meg csak abban van nagy bölcses-
ség, mi azonnal készen áll önmaga megtagadására. Általános 
kétely, empirikusan bölcs gúnyolódása mindennek maga körül, 
s végül önmagának is, hangzatos, végtelen tengerek hullámain 
veszik bele a messzibe, az elérhetetlenbe. Semmi: a hangzatok 
látszata megvalósult, megszolgáltan nyeri jutalmul a halált, mely 
csendtérségeinek rémséges gazdaságával új fogantatást ígér. 

pogány imre forditása 
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kalapáti 
ferenc 

fa, 
mely 
vagyok: 
egy 
eredeti 
csontváry 
reprodukció 
(l.) 

„Ez az irónia a törékenység önkorrekciója: 
az inadekvát vonatkozások, félreértések és 
egymás-mellett-elmenések fantasztikus és 
jól rendezett körtáncává alakulhatnak, ahol 
minden sokféleképpen látható: mint elszi-
getelt és mint kapcsolatban lévő, mint ér-
tékhordozó és mint értéktelenség, mint el-
vont elkülönülés és mint a legkonkrétabb 
önálló élet, mint elcsökevényesedés és 
mint virágzás, mint szenvedés okozója és 
mint szenvedés. " 

(Lukács György: A regény elmélete) 

Kezdjük komolyan, ahogyan Thomka Beáta teszi 
a könyvrő l írott tanulmányában: „Magyar regény so-
ha még ennyi lehetőséget nem adott az olvasás-
nak, a különböző  olvasatoknak, a ki- és be/eolva-
satoknak, a fel- és bele-, az előre-hátra lapozásnak, 
mint Esterházy Péter Termelési-regénye." S való-
ban. Olyan regénnyel találja magát szembe az olva-
só „amilyent még nem látott." Amikor kezembe 
került a könyv (kezdem én is a történetet, ahogy 
K. Z., akinek olvasónaplójára majd írásom végén 
térek ki), afféle tájékozatlan, éppen „univerzitást" 
végző  diákként gondoltam: „nézzük csak!" És bele-
lapoztam. Rögtön szemet szúrt az a „kétszín űség", 
vagyis az a kettősség, amit a kétszín ű  könyvjelző  
jelent(het), s amit maga a könyv elolvasása után 
bizonyított, és amit a kritikusok azóta is — mint 
ahogy azt cikkeikbő l látom —egyre-másra bizony-
gatnak. Akkor még sejtelmem sem volt róla — kb. 
egy évvel ezelőtt —, hogy ez a könyv olvasmány-
élményeim azon csopo гtjába fog tartozni, amelyek 
mérföldkövet jelentenek olvasmányaim sorában, 
mint pl. Balázs A ttila regénye, amelyet akkor még 
szintén nem olvastam (nem is olvashattam, hiszen 
még meg sem jelent, éppen a kiadó bürokratikus 
rendszerében tekergett valamerre, a magának meg-
tartott kézirat pedig er ősen „megfoghíjasodott" 
a folyóiratoknak leadott „ízelít ők" következtében). 
„ A Termelési-regény a legradikálisabb lépés az új 
magyar regényforma megteremtésének, és egy 
olyan regénynyelv létrehozásának irányába, amely 
már nem idegen századunk nagy regénykísérletei-
től..." —írja Thomka Beáta. „Ahhoz, hogy egy re-
gény ilyesfajta szerepet tölthessen be mint a 
Termelési-regény, teljes mértékben át kell értelmez-
nie azokat a viszonyokat, melyek egy regény létre-
jöttét külső  és belső  vonatkozásban meghatároz-
zák. " És Esterházy átértékelt: „Én tudom, hogy 
a viszonyok megváltoztak — a termelési eszközök, 
a termelési viszonyok a termelő  erők kapcsolata 
stb." (324.) — mondja az író, s érti ezt nem csak 
a termelésre, hanem magára a világra is, amely ál-
landó változásban van; annak realitása állandóan 
változik. Következésképpen a tegnapi realitás nem 
egyenlő  a mai realitással, ez azonban nem azt je-
lenti, hogy a ma irreális, hanem azt, hogy a ma is 
realitás, ugyanúgy, mint a tegnap, csak a ma a ma 
realitása, a tegnap pedig a tegnapé. Igy kerülhetett 
sor arra, hogy Esterházy magát ugyanúgy realista 
írónak nevezi, mint Mikszáthot (328.), mégpedig 
abban az értelemben, amir ől ír, és igaza van (ám 
még véletlenül sem realista abban az éhelemben, 
ahogyan ír). 
Forgattam a könyvet, bele-belelapoztam, nézeget-
tem, elolvastam egy-egy fejezetcímet „II. fejezet, 
melyben megjelenik a hoes, Tomcsányi Imre, vala-
mint győz az igazság, a többi fejezetben is győz 
az igazság, de itt kü/önösen" — nem lehet rossz 
gondoltam. Szeretem ezt a közvetlen „rejtős" han-
got, hát még, ha okos is. 
Telt-múlt az id ő , és se könyv, se olvasás. 16 nap 
katonai gyakorlat, Párizs, egy vidéki kirándulás .. . 
(Tévedés ne essék, nem K. Z. hangján akarok be-
szélni, ez nem olvasónapló, esetleg olvasás utáni 
napló; közben ugyanis rájöttem „imádok mesélni" 
B. A.) 
Azt szeretném elmondani, hogy jutottam idáig, hogy 
ezeket a sorokat írom egy megírandó tanulmány 
helyett, írok, a már megírottak gondolatlüktetésében 
miközben a magam pár oldalas írását is becsempé- 394 



szem. Most úgy írok, ahogy az Esterházy-kritikusok 
(T. B.-t kivéve), akik miközben megfogalmazták a ma-
guk kisebb-nagyobb írását, maguk is az író kör-
körös csapdájába léptek. Mindannyiukat (akarva-
akaratlanul) magával ragadta az író s nem állhatták 
meg, hogy ne bukfencezzenek egyet-egyet szöve-
gükben, ne süssenek el legalább néhány szójátékot. 
Ezért „a kínált bonyodalmakért megfejtési nehéz-
ségekért, főként én, olykor pimasz fiatalságommal, 
máskor felszínes bölcselmeimmel s könnyed világ-
képemmel kárpót/om az olvasót" (139.). Időközben 
elutaztam egy vidéki városba és ajándékba kaptam 
a könyvet. No, nem masnival átkötve; mondták, 
véletlenül kettő  van belő le, ha kell, az egyiket elvi-
hetem. Így aztán zsebre vágtam és anélkül, hogy 
sejtettem volna ;  hogy egy kibiztosított gránátot Ve-
szek magamhoz, loholtam vele hazáig, hogy olva-
satlanul bibliám közé rejtsem. O tt  érlelődött másnap 
reggelig, amikoris úgy véltem, elérkezett az id ő : 
most vagy soha... 
Ez az olvasási futam döntően befolyásolta az ese-
mények további alakulását. Nevezetesen arra kész-
tetett, hogy könnyelm ű  és meggondolatlan ajánlatot 
tegyek egy kritika megírására a könyvvel kapcsola-
tosan. Írni egy olyan könyvrő l, amelyet „csak olvas-
ni lehet", olvasni érdemes. „ ... voltaképpen csak 
olyan könyvekből tanulunk, melyeket nem tudunk 
megítélni ... akinek könyvét megítélni tudnók, tő-
lünk tanulhatna." (320.) S megírhattam volna: „Es-
terházy töretlenül kihordott egy olyan új szemlélet-
módot, mely nélkül regénye nem lett volna képes 
újradefiniálni sem saját helyzetét, se nem vált volna 
egy önismereti folyamat — történelmi-társadalmi 
szempontból is erősen motivált — meggyőző, érett 
dokumentumává" (T. B.) Mert hogy az író szemlé-
letmódja új, ahhoz kétség nem fér. Ezt tanúsítja 
például az is, hogy el őtérbe helyez egy olyan néző -
pontot, ami mai irodalomfelfogásunkban igen szo-
katlan. Nevezetesen: az író mester, mégpedig a szó 
elsődleges értelmében; tehát olyan valaki, aki ismeri 
a mestersége csínját-bínját. Ha munkához Iát és 
nem „fél kézzel" dolgozik, nem kétséges: míves 
munka születik. Esterházy mester, ezt regénye is 
bizonyítja, ehhez kétség nem fér. Csakhogy igen 
fura, számunkra szokatlan míves munka született. 
A Mester (miközben „várát" építi, egy ironikus gesz-
tussal befalazza magát a mesterségét is, mint Kő -
míves Kelemen a feleségét, „várának" tartópillére 
legyen, rajta nyugodjék. És ami ebben a regényben 
szokatlan, az az indirekt hozzáállás. Az elméleti tu-
dás szinte egy az egyben való kijátszása, de nem 
vulgárisan, hanem az író felülemelkedésével: kritikus 
legyen a talpán, aki az összes utalásokat kibogozza 
(a Mester arcán kaján vigyor), azok ugyanis teljes 
egészében kibogozhatatlanok, nincs közös megfej-
tésük, egy szövegrészhez alkalomszerűen kapcso-
lódnak; alkalom szüli a tolvajt, a Mesternél a tolvaj 
az alkalmat. 
„ ...úgy tűnik, aTermelési-regény központi fontos-
ságú strukturáló elve az irónia" — folytatja T. B. és 
az irónia szinteződést a következő  viszonylatokban 
tárgyalja: 

elbeszélő/elbeszélt anyag 
elbeszélő/irodalmi forma 
elbeszélő/irodalmi nyelv 
elbeszélő/elbeszélő  
elbeszélő/m űegész 
elbeszélő/irónia 

és úgy véli: „ ... az iróniát az elbeszélő  önmagára 
395 is feltétel nélkül érvényesnek tartja", továbbá „Az  

irónia mindenkori megjelenése a beszédben, iro-
dalmi szövegben magával hozott egy meglehető-
sen határozott distanciá/ást  is. , '  Esterházy regénye 
„ironikusan uralt." S ezt az „ironikusan uraltságot" 
örömmel mondhatom el egy versrő l is, amely „ritka 
eső " a vajdasági költészetben (lásd Csorba Béla: 
Cs. B. úrnak, Magyar Szó, 1979. XII. 31.). 
De csitt. Most nem én beszélek, megszólal egy 
ötödfokú ének, kezdve egy lektori jelentéssel, amely 
leírja a könyvet: „Bonyolult mű: két (egy fehér, egy 
fekete) könyvjelzővel olvasható. Az egyik a címadó 
Termelési-regény (kisregény/hez tartozik, a másik 
az E. följegyzései című  részhez. "Továbbá: „E. föl-
jegyzéseinek tárgya: Esterházy Péter élete. Meg-
ismerhetjük a Mester családját: bájos feleségét 
(Reén Gitta, 303), Dongó Miticsnek hívott kis leá-
nyát, Dórát (a sok bájos gyerekszáj!), a regény 
írása közben született (316), ennélfogva még ki-
sebb fiát, továbbá szüleit: a remek háziasszony 
édesanyját és a mostanság „ ősz hírlapíró — négy 
lábon járó szótár (fordító) —édesapját, aki családja 
akkor már meglévő  tagjaival egyetemben az ötve-
nes években Palócföldön ette a kitelepített grófok 
kétkezi munkával megkeresett kenyerét, a Mester 
három öccsét: Mihály urat, aki valamin ő  módon 
Bécsbe keveredett, s így nem is ismerjük meg, 
aztán György urat, aki Budapest egy külkerületé-
ben kocsmáros, s Marci urat, aki a történet írásának 
idején a Ferencváros labdarúgócsapatában ette 
a tartalékok keserű  (?) kenyerét ... " „ E. följegyzései 
tehát szinte családregénynek is felfoghatók (meg-
van a három generáció!)". Mégsem az, hiszen 
a családregény a m űnek csak egy rétege, amely 
a többi réteggel szervesen egybeolvad. 
De folytassuk inkább a leírást, a két részre tagoló-
dott regényét, melyet lapozgatni kell oda-vissza, ha 
követni akarjuk az író utasításait. Es ahogy lapozga-
tok, mind idegesebb leszek, kirojtolóznak az ujjaim, 
összeragadnak a lapok, elfogy a nyál a nyelvemrő l. 
„Az idősíkok eltérése még jobban növeli a két rész 
közötti feszültséget: az els ő  mozzanatos és jelen 
idejű, a második befejezett és múlt idejű. " (Veres 
András) Az indulat Veres András kritikáját olvasva 
kulminál bennem: „Esterházy Péter új könyvéről írni 
nem csekély kockázattal jár. " Ekkor határoztam el 
végleg, hogy írni fogok. A kocka el van vetve. Annak 
ellenére — mint ahogy azt azóta N. Pétert ő l hallot-
tam —, hogy a Népszabadság írt Esterházyról, és 
ismét negatíve. (Ez határozottan alátámasztani lát-
szik azt a többek által gondolt, vagy ki is mondott 
véleményt, hogy ez a könyv remekm ű .) Minden-
esetre azt leszögezhetjük: „Stílusában a nyelv je-
lentésteremtő  képessége olyan szabadon bontako-
zik ki, melyhez foghatót az Esti Kornél szerz ője 
óta szinte egyetlen prózaírónknál sem találhatunk. " 
— írja Szegedy-Maszák Mihály és az analógiát 
Kosztolányival Szörényi László is osztja. 
Megszámlálhatatlan szójáték (pl. „Hát mit nem sza-
bad itten? Mindent." 69.), elferdítés (pl. „Elvtárs 
elvtárson nem maradt.". 57.) szövi át a regényt és 
az utalásokból a „hivatalos" irodalom mellett „ .. . 
nem hiányzik az ötvenes évek csasztuska-irodalma 
és a howardi légiósregény sem, sőt a könyv (ironi-
kus) fordulatainak megértéséhez nem kis jártasság 
szükségeltetik a tánczene, a lótenyésztés és minde-
nekelőtt a labdarúgás művelésének rejtelmeiben. " 
(V. A.) Mindez egy Termelési-regényben! Hát még-
ha hozzákapcsoljuk a főhősök neveit: Grego ry  Peck, 
Merylin Monroe, mintha egy az ötvenes években 
forgatott film peregne el őttönk. „A termelési-regény" 



paródiája inkább a m űfajnak: e regényből éppen 
a termelés hiányzik." (V. A.) Nem véletlenül. Az író, 
amikor elérkezik az id ő , hogy a tegnapról szabadon 
beszélhet, akkor ezt csak egyféleképpen teheti: 
felülemelkedve az elmúltakon. Amikor mesél, akkor 
nemcsak mesét mond, hanem valamit el is mond, 
s ehhez az elmondáshoz különféle eszközökre van 
szüksége (kiemelésekre, homályosításokra), melyek 
eltorzítják ugyan az események eredeti menetét 
annak érdekében, hogy kiemeljék „igazságát". Ilyen 
eszköz Esterházynál a vállalat filmcsillagokkal való 
benépesítése, abszurd világgá sarkítása, mely úgy 
hordozza magában az iróniát, mint önmaga meg-
valósulását. S teszi mindezt olyképp, hogy közben 
a mát mondja el, — olyan sikerrel, hogy Bojtár 
Endre a következőket írja róla: „ ...ennél a minden 
ízében irodalmi regénynél nem ismerek valóságo-
sabb, a valóságot pontosabban megörökítő  köny-
vet a magyar irodalomban." 
Ahogy igyekszem nekikezdeni, mind kevésbé és ke-
vésbé találok szavakat, félek, hogy mesélni fogok 
és csak szaporodnak a történetek. Mint mesél ő  
szikla, falusi táltos görgetem a megtörténteket, hogy 
egy váratlan mozdulattal mint t űzijátékgránátokat 
fellőjem őket az égre, hogy ott (Kínában használa-
tos módszer) egy pillanatra felvillanjon a kép, annak 
a mesefának a körvonala, ami vagyok: egy valódi 
Csontvárt'-reprodukció (A két cédrus). Ebben rejlik 
kettősségem. 
Keresni kezdem tanulmányomat, amely már meg-
íródott. De hát van olyan tanulmány, amelyen nem 
lehetne még javítani? 
Így adódik az a groteszk helyzet, hogy az író szem-
besül a tanulmánnyal, saját tanulmányával, még mi-
előtt elkezdhetné a regényt. S az univezitást végz ő  
intellektuális vágya utat szab a gondolatnak. Allj! 
Még egyszer nem ugyanabba a hibába esni. A sza-
badjára engedett regényfolyam állandó helyreigazí-
tást igényel. A mesél ő  az elmondott történeten ál-
landó helyreigazítást kénytelen végezni (ha nem 
akar tévedni). Es ezt Esterházy a pillanat meglepe-
tésével teszi. Egyrészt az elmondottakat rögtön 
korrigálja (ebbő l az aranymetszetből is adódik szi-
porkázó selymes iróniája) pl. „Mennyi látnivaló, 
mennyi érdekes és kitűnő  ember! Itt van rögtön két 
roppant érdekes személyiség, Giacomo és Beverly 
pajtás, a két gazdasági tanácsadó a Peck elvtárs-
nál, a két aranyhöresőg. Fazékban tartják őket, me-
lyet újságpapírral béleltek, rendszerint Népszabad-
sággal; nem is bírt a két kis hörcsög onnét nagyon 
kimászni (13.). 
Másrészt a lábjegyzetben (tanulmány!) mintegy ma-
gára öltve az író titkárának szerepét új megvilágí-
tásba helyezi, újraértelmezi az elmondottakat: „9. 
Ne aggódjék, mon ami, grammatikai bája van és 
kész. És egyáltalán: mit kushad maga mindig a dol-
gok mögé?! Tudja, cica, a legfőbb volna: belát-
ni azt, hogy minden tény már elmélet... Mit nem 
kell a jelenségek mögött keresnünk; ezek magukba 
véve a tanulságot jelentik. Ne sündörögjön hát." 
(154.) 
Az író egyfajta körülírást alkalmaz. Tudniillik az el-
mondottak külön-külön a maguk szövegkörnyezeté-
ben igazak, érvényesek, de ha egymás mellé he-
lyezzük őket, szembeállítjuk ugyanazon esemény 
két leírását, meggyőződhetünk: azok nem mindég 
vágnak egybe. A regény igazsága nem egyenl ő  
a külön-külön leírt igazságokkal, csak a kett őt egybe-
vetve, mint eredő  erő  (eredő  igazság) olvasható ki. 

b 

a kisregény igazsága 
E. följegyzéseinek igazsága 

C.  a regény igazsága 

A pontosság miatt meg kell jegyezni, hogy a re-
gényfolyamnak az író által élesen körülhatárolt két 
része (a kisregény és E. följegyzései) a regény 
előrehaladtával mind nagyobb felületen érintkezik 
egymással, hogy végül egybemosódjanak. Vagyis 
az egyes szegmentumokhoz kapcsolódó följegyzé-
sek mindinkább az egészre vonatkozó följegyzés 
jellegét öltik. Jórészt magának a burjánzó motívum-
világnak, oda-vissza és körbeutalásoknak a követ-
keztében. 

I. olvasás elolt 2_ olvasás közben 	 ~в  mire befejezzük 

„Tudja, barátom, bármely létező  minden létezőnek 
megfelelője; ezért a létet mindenkor egyidejűleg el-
különültnek és összekapcsoltnak látjuk. Es tudja, 
édesem, ha túlságosan követjük az analógiát, min-
den azonosként egybeesik; ha pedig azt kerüljük; 
minden szétszóródik a végtelenben. Mind a két 
esetben megakad a szemlélődés, egyrészt azért, 
mert túlontúl élénk, másrészt azért, mert megöltük. " 
(457.) S ez egyben a regény paradoxona is. Az 
olvasónak egyedül kell megtalálnia és megfognia 
azt a gyeplőt, amely kicsúszott az író kezéb ő l (ame-
lyet az író elengedett) és irányítani magát azon az 
úton, amely valójában nem is létezik, csak kies 
ösvények vannak, amelyeken ugyan sehová sem 
lehet eljutni, de be lehet rajtuk járni a terepet. 
Ezekbő l az ösvényekbő l áll össze a regény, melyek-
nek közös jellemzője az, hogy ösvények, (nem utak), 
így egy-egy ösvényen végigszaladhatunk anélkül, 
hogy az egész terepet be kellene járnunk (pl. a kis-
regény „ha én főnök lennék" fejezet-novelláját, 
vagy E. följegyzéseinek számtalan novella-szeg-
mentumát). 
A regény széttöredezett, nem tud, nem tudhat foly-
tonos képet adni, mert a regényen kívüli történések 
is széttöredeztek; meg-megszakítja a gondolatomat 
egy autócsikorgás, egy szirénaszó. Amit a regény-
író még megtehet, az az, hogy a töredékekbő l egy 
regényvilágot kreál megszerkesztett azonosságok 
alapján. „Miért nem képes megújulni a klasszikus 
művészet? Mert már nem tud a maga föltette kér-
désekre válaszolni. És nem is tudhat; egy évszázad 
alatt úgy elhúzott mellette a tudomány, hogy aki 
a lét titkaira kíváncsi, már nem az írótol, hanem 
a fizikustól vagy a biológustól vár útbaigazítást. Igaz 
persze, hogy a tudomány is érthetetlen, s őt, laikus 
ésszel föl sem fogható, mégis benne bízunk job- 396 



ban, mert még a maga érthetetlenségében is az 
összefüggések megismerése felé mozog ;  Az ábrá-
zoló irodalom már nem mozog semerre. Ugy beszél 
arról, amit egyre kevésbé ért, mintha még mindig 
értené." (Örkény István, Kortárs, 1980. 4.) 
„Tudja, barátom, filozófiailag az a helyzet, hogy 
kilőtték előlünk, kérem, a romantikus magatartás le-
hetőségeit." (146.). 
Mint hernyó a levelet, rágom a folyóiratokat, könyve-
ket, hogy kifürkésszem saját gondolataim igazát. 
Hogy amit gondolok, helyénvaló -e. Nem tévedtem-e. 
Ellenőrzöm, akár azt a matematikapéldát amely-
nek megoldása nincsen. 
Bebújok Kenyeres Zoltán olvasónaplójába ( hogy vé-
gül onnan is megszökjek), aki azt mondja, hogy 
a regény a „liberalizmus regénye. Ahelyett, hogy 
a demokratizmus regénye volna", és „A liberalizmus 
úgy aránylik a demokratizmushoz, mint a kiszólás 
a beleszóláshoz." Végs ő  konklúziója pedig az, hogy 
„Az irónia nem mosolyog, hanem elkomorodik... 
Az igazi irónia ezért nem vidám. " „A játék itt túl-
teng önmagán, és a tréfák konfettizuhatagában hi-
ányzik az, amit „uralt iróniának" neveznek (ellentét-
ben T. B. véleményével), hiányzik az átfordulási 
pont, ahol a szellem már mégis és újra a cselek-
véshez, a teremtő, változó cselekvéshez föllebbez. " 

Mintha egy novella befejezését várná. 
„Az „entellektüelek" egyik részének az a feladata, 
hogy bosszantsa azt a bizonyos másik részt. A 
fausti gondolat értelmében a dolgok ma már csak 
mint paródiák állhatnak össze. Más szóval: teljes 
komolysággal regényt nem lehet írni. Szükség van 
egy bizonyos distanciára a gondolkodó ember és 
a valóság között. Ez a distancia teremti meg az 
ironikus látásmódot, de mivel semmi sem tökéletes, 
Igy néha átcsúszunk a humorba, hogy ismét neki-
rugaszkodjunk a töredékekb ől összeállítani egy 
valóságot. Konkrétabban: a regényvalóságot. Ez 
a regényvalóság lesz a külső  világ paródiája." (Ba-
lázs Attila, Magyar Szó, 1980. IV. 26.) 

A kritikák lelőhelye: 

Ötödfokú enek: Bojtár Endre, Horváth Iván, Szegedy-Maszák Mihály, Szörényi 
László és Veres András kritikái Esterházy Péter regényér ő t 
(Mozgó Világ 1979 december) 

Thomka Beáta: Az irónia prózai min őségei 
(Híd, 1980 március) 

Kenyeres Zoltán: Jelentés egy pispeklila könyvr ő l, avagy kritika püspöklilában (olvasó-
napló) (Kortárs, 1980 április) 
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szabados 
györgy 

a 
hagyományról 
és 
a 
folytonosságról 

A folytonosság valamely jelenségnek térben és id ő -
ben való folyamatos létezését jelenti, mely létezés 
a jelenség különös természete szerint való. 
Lévén szó itt azonban a hagyományról, mely e gon-
dolatmenetben külön hangsúlyt kap, szükséges a je-
lenség tágabb köre, nevezetesen a hagyományt lé-
nyegében érintő , azt szinte megrendítő  hatások 
természete és a hatás mivolta felett is elt űnődni. 

Mindezt azért, hogy beigazolódjék, egy kultúra von-
zatában is belátható legyen a folyamatosság kény-
szere, mely folyamatosság a hagyományból ered, 
azon alapul, és minden hatásra a maga alkalmas 
válaszait adja. Ebbő l kitántorítani nem lehet, nem 
szabad. A fa, törzsben kettévágva, már csak bokros 
vadhajtásokat hoz, koronája pedig meg nem gyöke-
redzik. 

A mi kultúránkat az évezredek folyamán sokféle ha-
tás érte, de mint erős csírájú különösség, e hatá-
sokat mindig képes volt megemészteni és magába 
olvasztani. 
Az elmúlt sok évszázadban azonban az egyes né-
pek, az egyes kultúrák bizonyos távolságot tarthat-
tak. A hírcsere nehézkes, az utazás ritka és drága, 
az élettempó és az életforma lassúbb és körültekin-
tőbb volt. Volt ideje tehát a szellemnek is az emész-
tésre és a befogadásra. 
Az újkor technikai rohama; a két világháború; a forra-
dalmak, vesztések, változások; a mesterséges be-
folyásolás hatalmas vállalkozásai; a mostani béke-
idő  érdektelen jóléti gondolkodásmódja, és persze 
a népesség hallatlan szaporodása a világon, a kul-
túrákat olyan külső  és belső  nyomás közé vette, 
melynek következményei szinte beláthatatlanok, 
a kis lélekszámú népek kultúráját pedig különösen 
veszélyeztetik. 
E kultúrák, melyeknél a hagyományhoz való ragasz-
kodás egyben a léthez való társadalmi és politikai 
ragaszkodást is jelenti, korábban paradox módon 
sokkal idegesebben fogadták a t ő lük idegen hatáso-
kat, mint ma, mert ezek a hatások részben ismertek, 
de részben riasztóak,félelmet kelt őek voltak. A mai-
ak viszont a jellegtelenség hízelg ő  álarcában jelent-
keznek, a szellemi igénytelenség és az anyagi igé-
nyesség hamis humanizmusát árulják nemzetközi 
méretekben, egy „kozmikus divat" ajándékcsomag-
jaiként érkezve a fellazult és tétova közösségekhez. 

Ez alól a hatás alól, mely immár fél évszázada tele-
harsogja a világot, egyetlen új generáció sem tudja 
kivonni magát. A gyermek bizonyos adott körülmé-
nyekbe születik bele, s azokat szinte örökt ő l valónak 
veszi, szülein és a társakon át paradicsomi helyzet-
nek érzi. Mikor feln ő , meglepődve látja ugyan, hogy 
valami elveszett, hogy egyedül van, nincs lelki-szel-
lemi otthona, hogy senkiföldje már érzékeiben a vi-
lág — de legföljebb egy-egy nagyobb hatalmi hatás 
ellenzője lesz, a maga alkotóbb feladatáig nem jut 
el, hiszen nincsen már anyatejjel szívott érzéke 
hozzá. 

A kultúrákat ma sem kíméli a történelem. Mind 
újabb és újabb próbatétel elé kerülnek, és létükkel 
összecseng a népek történelmi helyzete is. 
A magyar kultúra is ennek a szövedéknek egyik 
csomója, a sok új küls ő  és belső  hatással, változás-
sal szintúgy meg kell birkóznia. Eredetibb és érté-
kesebb annál, minthogy kisz ű rődjön. 
Melyek azok az erők ma, miknek csomópontjában 
a hagyomány folytonossága feszül, milyen környe-
zetben és milyen állapotban él, növekszik a magyar 
kultúra évezredes fája? 

A hatások így csoportosíthatók: 

І. Külső  hatások, melyek részint 
a kor ipari civilizációjának gazdasági és technikai 

következményeiként, 
részint 

a kor világnézeti erő inek politikai és ideológiai 
következményeiként jelentkeznek. 

E két indíték specifikusan is jelentkezhet, s ennek 
megfelelően is áttekinthető , úgy mint: 

kozmopolita (gazdasági & nemzetközi) 
sematikus (politikai & nemzetközi) 
nacionalista (politikai & nemzeti) hatás, 

melyek mindegyike a két első , 1. és 2. manipuláci-
ója és befolyása formájául szolgálhat, akár a divat 
képében is. 
A tömegkielégítés és tömegmegnyerés szándéka 
viszont a legveszedelmesebb jelenséget, a kom-
merszialitást szüli, ami ma a kultúrák legpusztítóbb 
rákfenéje. 

ll. Belső  hatások. 
Ezek legfőbb motívumai: 1. a megélt és olvasott 
történelem összhatása, és 
2. a legújabb kor tartós világnézeti megrendülése, 
ill. annak a lelki-szellemi közérzetre gyakorolt hatá-
sa, az egyéni diszharmóniától a kis és nagyobb 
közösségek felbomlásáig. 
E legfőbb és legáltalánosabb hatásokra a korábbi-
hoz képest bizonyos „más"-jelleg, az ember lelki 
viszonyaira pedig silányabb és rendezetlenebb bel-
ső  állapot jellemző , mely réseken át magától értet ő -
dően talál egymásra újra egy már eltemetettnek t űnt 
ősibb közösségi nosztalgia és a mai, hidakat fel-
égetett ember. Mintha a történelem légtornász mu-
tatványát látnánk, ahogy hatalmas billenéssel ör-
vénybe fordul a test, ami alul volt, hirtelen felülkere-
kedik; más mércék, más distanciák kavarják fel le-
tisztult képzeletüket, és meg is zavarják, egészen 
a talajtalanság látszatáig. Pedig az ugró is a fogóra, 
a fogó a lengő  trapézra, és ez a tartószerkezeten 
át, amaz pedig a súlypontja révén a hatalmas gravi-
tációra támaszkodik. 
A kultúrák sorsa is kötések sorsa, amelyben: a leg- 398 
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tartósabb kötés a legfőbb elem, a jelenséget legin-
kább jellemző  és legtitkosabb h űség, mely csak 
akkor fogad magába más köt ődéseket, ha e szöve-
dék rendjét: létét ki nem oldja, fel nem szakítja a sok 
feszülés. 
A megtörtént dolgok kell ő  bizonyságot adnak a tör-
ténelemre, és a történelem sem más, mint a Gene-
zis története. 
A részletek a homályban maradnak, az események 
nyüzsgéseiből legtöbbször mit se tudunk meg, de 
a változások lényegét kövületekként őrzi a hagyo-
mány „ezer rovátka rajza". Szépségét és igazsá-
gát, a legfőbb kötést épp ez a lényegi természete 
adja, és a sorsa maga — hogy átvészelte az id őt. 

De vajon átvészeli-e ma, s ha mégis, hát minek 
köszönhetően? Mi lesz a külső  és belső  hatások 
eredője egy olyan hajnalon, amikor a min őségekrő l 
kell számot adni a kérdezőnek; magunknak, idegen-
nek?! 

Kultúránk új, nagy próbatételét vizsgázza öntudat-
lanul. Egy nép, mely felkészületlen, mert elaltatott 
volt, amikor megrendítő  változások jöttek — ma bel-
ső  szétszóródással válaszol. Voltaképp utolsó 
bástyáját feladva teszi ezt, hiszen a gyakran csak 
vegetáló korábbi életében, sokszor — és legtöbb-
ször — a konok, közös passzivitás volt egyetlen vég-
ső  fegyvere. Várni, várni az id őben bízva — az óva-
tosság ösztön-parancsára hallgatott, hogy riadtan 
és betemetetten is meg őrizhesse önmagát. 

Ám mindez felszakadt. Az ember — egy scarabeus 
hitével — a fenyeget ő  közös halálnak küszöbén, ma 
Életre kíván berendezkedni. 
És ez az Élet, amit éltetünk, megéltet minket is, de 
immár a maga módján: nincs sem tér, sem id ő  
a várakozásra. 

Zrinyfalvi Gábor 



cs. simon istvánnak 

szügyi 
zoltán 

ki 
viszi 
hírül 

A te hatalmas mellkasodba 
beszorul temetőnk is. 

Bennem csak az a poros 
tekintet 
marad meg, abból 
a félig kihúzva felejtett fiókból, 
tudod: 
József Attiláé. 

- emlékszel arra a padlásán galambcsontvázat 
rejtő  iskola talán még ma is olaj-szagos osz-
tályára ahová mint fájdalomban egyformán osz-
tozó lelkek egyszerre érkeztünk a kéményt 
birtokló gólyával 
vagy mikor 
karomba markolva megálltál és a velünk együtt 
a tarlón öregedő  varjak felé mutatva lehúnytad 
szemed azt montad: 
még virágoznak a cseresznyefák? - 

Tudom. 
Virágoznak még a cseresznyefák. 
Virágoznak. Ott. 
Valahol a gerinc körül. 
Benned. 
A szív tájékán. 

De előttem már csak az üres 
csésze áll. 

És a dohányt nézzük. 
A kékfüstű t. 

- az eső  nyeste egykori árkok-beli 
békés levélégetésekről akartál szólni 
a nem hozzánk illő  gondolatokról a tenyér-
nyi pisztolykáró! végül az asztalra 
csaptál: 
tegyünk számadást! - 

Nézed a sarokban, 
a falnak fordított bőgő t. 
Ennyit szólsz csak: 
Szik. 
Nád. 
S a pallóhídon át 
a sötétszobába viszed a madarakat. 

Mondd! 
Ki viszi hát hírül, mégis: 
osztozunk a poklon, 
ha te nem szólsz 
én, 
szólni nem tudok? 400 
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fenyvesi 
Ottб  

anya szült 
bennünket 
nem 
tintatartó!  

A sugárúton az áruház el őtt (városunk legvilágvá-
rosibb részében) találkoztunk. Beszálltam hozzád. 
Aztán a KAFE BULEVAR-nál az útkeresztez ődésnél 
(ahol akkor életünk, utunk immár végérvényesen 
jobbra fordult) a firenzei lányt pillantottam meg. 
A firenzei szerelmemet, az életet és a káoszt. Mint-
ha a sors még egyszer figyelmeztetni akart volna: 
a költészet örökre a fens őbb-dirigálás stílusában 
alakuló, csúcsosodó formáé, nem csak az életé. 
A lét szelíden szétömlik, mint a palacsintapép, me-
lyet, ha nem teszünk serpeny őbe tűz fölé csöpög ő , 
jellegtelen és jeltelen massza marad. A szerkeszt ő -
ségek épülete előtt, míg jelzett, úgymond szabályos 
parkolóhely után kutattunk, _beért bennünket a firen-
zei lány. Ez az asztalsarki lány az irodából firenzei 
álmokkal és napsütéssel, persze toscanai kuriozum-
ként és költő i egészségként, mert ez az idei gyö-
nyörű  napsütéses nyár volt, jól szolgálta nyugat-
európai csavargásunkat. Remélhet őleg nem nagyon 
szórtuk szét költő i és testi egészségünket Lapáttal 
a hilversumi aluljáróban, a Hyde Parkban, a lensi 
híd alatt, a Saint-Lazare pályaudvaron és a verduni 
kőrengetegben. Hála a mindennapos jövevénynek 
fenn az égen, hogy íme, ide, erre az asztalsarokra 
is jutatott fényözönébő l testünk legősibb tűzei, lázai 
szítására. A firenzei lány különben néhány hónapja 
ülhet az asztalsarkon, hisz a nyári csavargás el őtt 
nem fixáltam jelenlétét. Vagy csak újabban tenném? 
Egyre gyakrabban azon kapom magam, hogy míg 
hétrő l-hétre ott megyek el az üvegajtó el őtt, oda-
oda nézek. Egyre többet forgolódok a lépcs őház-
ban. S még hazudnom sem kell szerelmet hódítás 
vagy unalomkergetés céljából, olyan ártatlan ügy. 
Hasonlóan örökzöldfül ű  korszakom plátói szenzá-
cióihoz. Hát így értünk fel hármasban a firenzei lány 
irodájáig, ahol ketten maradtunk, és innen tovább 
folytattuk emelkedésünket a szerkeszt őségbe, a har-
madik emeletnyi légnyomás és suttogás közé, 
mert magasabb szintre kerültünk a kultúrélet rafiná-
lódó szervezettsége folytán, bepatinázva bennünket 
is a tudatos kompozíciókba, a túlintézményesítés 
nonszensz-díszeibe, mint nullszériába. Újra nullásra 
nyírva, mi a kísérleti prototípusok, a sorozatgyártás 
első  példányai a metszés nélküli metszett drága-
kövek idejébő l. Az elsőkötetes körösztöl ők és 
a körösztölést gyalázó rug-súgdosások és kardcsör-
rentések meg-megújuló szólamával ért célba két 
MÁSODIK KÖTET (utólag még címnek sem lenne 
rossz első  könyveinken, ezzel is zavart keltve az 
irodalomtörténet kamarás menetrendjébe). Nem vé-
letlenül jeleztem mindkett őt audiovizuális médiu-
munk (időközben hivatalos munkahelyem) könyv-
ismertetőjében. Bálint kapcsos-könyvérő l és a tiéd-
rő l van szó, Zoli, melyet épp aznap kaptunk ke-
zünkbe, mikor a sugárúton fölvettél Renault-dba és 
a KAFE-nál jobbra forduláskor megláttam a firenzei 
lányt .. . 
Bálint kötetérő l többek között így szóltam, színes-
technikában és Benes Jóska Tiszapartjával a hát-
térben, valamint a Klárától kapott pszichodélikus tri-
kómban (ezt csak ezért írom le ilyen részletesen 
mert elektromos kamerával vettük fel az egészet 
és azóta a kazettaszalagjáról régen letörölték): 

... A 21 SZÁMOZOTT ESETBEN EMBEREK TES-
TI-LELKI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TEHETETLEN-
SÉGÉT TÜKRÖZIK A SZÖVEGCSONKOK. OLYAS-
MIT OLVASUNK, AMIRŐL VALAMENNYIEN TU-
DUNK, CSAK SOKFÉLE MEGFONTOLÁSBÓL 
NEM SZOKTUNK RÓLA BESZÉLNI: ITT VAN EZ 



A HALOM SZERENCSÉTLEN, FÉLRESIKERÜLT 
ÉLET EZEKBEN A PONTATLAN, SZOCIOLÓGIAI-
LAG, PSZICHOLÓGIAILAG ELNAGYOLT ÚJSÁG-
HÍRNYI INFORMÁCIÓKBAN. A VALÓSÁGBÓL KI-
RAGADT TRAGÉDIÁK PÓZOLNAK. MINDEZ MÉG 
NYOMATÉKOSABBAN ÉRVÉNYES A BÚCSÚLE-
VELEKRE, AMELYEK AZ ONGYILKOSJELOL-
TEK UTOLSÓ ÜZENETEIBŐL ÁLLNAK OSSZE. 
A HARMADIK FEJEZET PEDIG A GYERMEKKORI, 
ELEMI ISKOLÁS SZINTŰ  ROVID KIS FOGALMA-
ZÁSOKAT TARTALMAZZA. MÍG AZ ELŐBBI KÉT 
FEJEZETBEN AZ ÉLET ÉS HALÁL KOZOTT IN-
GADOZIK A LÉT, ADDIG ITT A GYERMEKVILÁG 
GONDTALAN BOLDOGSÁGA VILLAN FEL. KI  
NEM ISMERNE RÁ KISISKOLÁS-KORI OROMEI-
RE, ROMLATLANSÁGÁRA A HÁZI FELADATRA 
KIADOTT ÉLMÉNYBESZÁMOLÓKBAN, MINT AMI-
LYEN A NÉGYES SZÁMÚ ÍRÁS: 
Néma a táj, minden fehér. Kint a mez őn csak fekete 
varjak krákogását lehet hallani. Az utcán vidám 
gyermeksereg kiáltásait lehet hallani. Az emberek 
csak bent a meleg szobában piszmegnek. Néha 
kimennek havat söpörni. A szántóföldeket fehér 
dunna takarja. Néhol foltos a föld, mert nem takarta 
be a hó. A nagymama télire keszty űt köt. A nagy-
tata újságot olvas. Ilyen a tél. 
SZOMBATHY ALKOTÓMÓDSZERE KERÜL MIN-
DEN TETSZETŐS, ATTRAKTÍV ÍRÓI ELJÁRÁST, 
HAGYOMÁNYOS ÉRTELEMBEN VETT STÍLUST. 
DOKUMENTUMOKAT SORAKOZTAT FEL, S NÁ-
LA NINCS NYELVI-IRODALMI KÖRÍTÉS, A HÁT-
TÉR, A KOZEG SEMLEGES ÉS PURITÁN. MINDE-
NEKELŐTT TÁVOLSÁGTEREMTÉSRE TOREK-
SZIK AZZAL, HOGY KIKÜSZOBOL KONYVÉBŐL 
MINDENT, AMI ELŐSEGÍTHETNÉ AZ ÉRZELMI 
AZONOSULÁST. ÚGY TEREMT TÁVOLSÁGOT, 
HOGY ELVONJA ÉS VISSZAFOGJA MÉG AZT IS, 
AMI MINTEGY AUTOMATIKUSAN EBBE AZ IRÁNY-
BA HATNA: AZ IRODALMISÁGOT ÉS A MEGÍRT-
SÁGOT. NEM TALÁLHATUNK ITT SEMMIFÉLE 
ÍRÓI KOMMENTÁRT VAGY ÍRÓI LELEMÉNYES-
SÉGET. EGYSZERŰEN CSAK SZOVEGEKET TA-
LÁLUNK,, AMIT A KOZREADÓ OSSZEGY ŰJTOTT 
ÉS ÍME, ATMINŐSÍTVE VISSZAADJA, HA ÉPP ÚGY 
TETSZIK, HÁT AZ IRODALOMNAK. AZ ÁTMIN Ő -
SÜLÉS AZ EGYMÁS MELLÉ RENDEZÉS RÉVÉN 
TÖRTÉNIK, A RÉSZLETEK TEMATIKAI BLOK-
KOKKÁ ALAKULNAK. 
SZOMBATHY SZÖVEGEINEK KATARZISA A 
MECHANIKUSSÁGBÓL SZÁRMAZIK, A MÉRSÉK-
LETB ŐL ÉS NEM VALAMI MESTERSÉGES IZGA-
LOMBÓL, AMILYENNEL A MEGÍRTSÁG MANIPU-
LÁL. A SZÖVEGÁTMINŐSÍTÉSEK ÉRZÉSVILÁGA 
TULAJDONKÉPPEN A FORMA ÜZENETE: AZ 
EGYSZERŰSÉGÉRT, A TISZTASÁGÉRT. A TAR-
TALOM TEHÁT AZ AZONOSULÁST MEGHIÚSÍTÓ 
FORMÁN KERESZTÜL VÁLIK NYILVÁNVALÓVÁ. 
AZ „ÉN IS ÉLTEM" HŐSEIRE OLVASHATJUK 
RÁ MINTEGY FELMONDANDÓ LECKEKÉNT SU-
SAN SONTAG MEGLÁTÁSÁT: „VANNAK NEHÉZ 
LELKEK, VANNAK KONNYŰEK, VANNAK AKIK 
MEGSZABADULNAK VAGY KÉPESEK ARRA, 
HOGY MEGSZABADULJONAK, S VANNAK AKIK 
NEM. AZ EMBER CSAK EGYET TEHET: TÜREL-
MES ÉS ÜRES AMENNYIRE CSAK LEHETSÉ-
GES". 

ülő , á11ó és fekvő  ládázókhoz és kihúztam Susan 
Sontag ráolvasását (az ürességrő l és a türelemrő l), 
mert ez mégiscsak kellemetlen dolog és sok is lett 
volna, ugyanis időben túlléptem volna a megszabott 
pár percet, meg hagyjuk békén a szombat esti mo-
rált, nem kell bántani, úgyis segíteni kellene a sza-
porulatot. Legyél csak kedvcsináló, népszer űsítő  is-
mertető . Blá-blá-blá-blá-blááá-blll ő  
Könyvedrő l az ismertető , Zoli, fekete-fehér filmen 
készült, tehát ez megmarad az elraktározással. Hát-
térnek megint Benes Jóska festményét akasztották, 
ezt az elmaradhatatlan egyedi rekvizitumot, mintha 
csak ez az egy lenne tulajdonukban, az is lehet, 
hogy közben elfelejtették újítani a m űalkotás-állo-
mányukat, ami nincs is. A bevezet ő  részt ugyanúgy 
mint a Bálinténál elhagyom, tehát mindjárt a lényeg-
re térek: 

. ÚGY TARTJÁK, HOGY AZ ELS Ő  KOTETET 
KONNYŰ  MEGÍRNI, VISZONT A MÁSODIKNÁL 
MERÜLNEK FEL CSAK IGAZÁN A VERSVILÁG 
TOVÁBBÍRÁSÁNAK, ÁRNYALÁSÁNAK PROBLÉ-
MÁI. SZŰGYI ZOLTÁN TOVÁBBLÉPÉSÉBEN MÁR 
PONTOSÍTJA LÍRATARTOMÁNYÁNAK HATÁRÁT, 
ÉS A HANGULATI INDÍTÉKAI GONDOLATISÁG-
GAL ITATÓSODNAK ÁT. MONDATAI LEROVIDÜL-
NEK, KIÉLEZETT FOSZTOTT KARÉJÚ ZÁRT 
FORMAVILÁG JON LÉTRE, ÉPPEN EZÉRT SOK 
MINDEN AZ OLVASÓRA HABUL, A TOVÁBBGON-
DOLÁSRA, A KIEGÉSZÍTÉSRE. SZ ŰGYI KÖLTÉ-
SZETE AZ EMBERI FOGALMAK ÚJRAÉRTÉKE-
LÉSÉT CÉLOZZA. RÁCSODÁLKOZTAT A VIRÁG-
RA, A MADARAKRA, A VIDÉK FLÓRÁJÁRA ÉS 
FAUNÁJÁRA. KOZPONTI KATEGÓRIÁJÁNAK ÉR-
ZEM A TERMÉSZETET, MELYBŐL GAZDÁLKO-
DIK, S VETÍTI KI ONMAGÁBÓL A TERMÉSZET-
CSODÁLÓ MIKROKÉPEIT. DE MIELŐTT EZ A 
SZORONGÁSSAL TERHELT SZEMLÉLŐDÉS ÁL-
LAPOTTÁ MEREVEDNE SZŰGYI ZOLTÁN ELJU-
TOTT A FELISMERT FÉLELEMIG, A FOLDÉGÉ-
SIG ÉS INNEN VEZETHET TOVÁBB KOLT Ő I FEJ-
LŐDÉSE A VOX HUMANA CSELEKVŐ  SORSÁ-
NAK KIMONDÁSÁHOZ, VÁLLALÁSÁHOZ. ÉLMÉNY 
EZ A KÖLTÉSZET A JOBBITÓ SZÁNDÉKHOZ. 
SZŰGYI KORTÁRSAITÓL ABBAN KÜLONBOZIK, 
HOGY IGAZSÁGKÉNT VÁLLALJA A SZÉPSÉGET: 
SZINTE KIHÍVÓAN VERSELI MEG A TERMÉSZET 
SZÉPSÉGÉT A MAGA ANYAGISÁGÁBAN ÉS 
KONKRÉTSÁGÁBAN. AZ Ő  KLASSZICIZÁLÁS FE-
LÉ HAJLÓ MODERNSÉGE NEM LÁZADÁS, NEM 
A DISSZHARMÓNIÁT TARTJA KIFEJEZÉSRE JUT-
TATANDÓ FELADATNAK A KÖLTÉSZETBEN, HA-
NEM A RENDET. 
KÖLTÉSZETÉNEK ÉRZÉKLETES TÖLTETÉT, 
JELZÉSEIT A REND ÉS AZ OSSZHANG TÉTELES 
KIFEJEZÉSRE JUTTATÁSÁVAL VÉLI FORMÁL-
HATÓNAK, S FELCSILLANÓ ÉRTÉKEI ENNEK A 
LÍRAI VERSBESZÉDNEK A MÉRTÉK TISZTELE-
TE, A BELS Ő  FEGYELEM ÉS A MÍVES BIZTON-
SÁG ARÁNYÉRZÉKE. 

Uram 
te 
hé 
költészet! 

Persze, azért egy kicsit kímélettel voltam a szombat Mi a sorsunk és a természet igazsága? Hol a meg- 
esti örömök és egyéb kellemetességek elé néz ő , írtsága? Hová a világ totális szándéktalanságával 402 



vagy szándékával? Honnan határa szavunknak, ér-
telmünknek? Merre a virág humanizálásával, az 
ember florizálásával? 
Vágóhíd itt minden Elízium és Parnasszus 
ég a föld, föld az ég, föld ég és költészet, földön 
és égben, föld és kék, föld-ég és költészet, földég-
és és költészet, fölégő  testünk legősibb tüzeit áll-
juk körül, fellángoltak a szavak sebességükben, az 
elszórt sistergésben t űzre kapott a papír, a toll, a 
költészet, a mi petefészkes ifjúságunk lángba borult, 
szent egzaltáció, ropognak-pukkannak az ötágú 
herelevelek, az életet hangos szájjal kell szeretni, 
hogy énekünk közben torkunkból vér cseppenjen, 
mert boldogtalanok még a békességek és csendes-
ségek, vágóhíd itt az Elízium és csak a vér gyó-
gyítja a vakok tekintetét, szem-tubusainkat nyom-
kodjuk, nyomvessző ink hegyezzük, nagyvárosi gra-
phitti-k, földköltészet, virágköltészet, falköltészet ifjú-
ságunk egy nagy darabját vakargatjuk, a helikopte-
rek levegővé semmisítik berreg ő  lapátjaikat és cigo-
nya fürjeit 
nullásra nyírt fejünk, mint döglött hal púposodó sze- 
me, s masíroznak felettük az égi angyalok, ők a 

púderozott szellemek, az aszalt-absztrakt lelkek, 
a reklám erények és a fingnyi logikák, kik a Para-
dicsom vulvája nélkül elvesztették létük egyetlen ér-
telmét —egészségügyi értelemben — szervezetüket 
merészebben nézni a nehézkésen szirmosodó csil-
lagokra 
a sugárúton az áruház el őtt (városunk legvilágváro-
sibb részében) 
kiáltoznak: TÜZET FOGOTT A FÖLD 
én rohanok az útkeresztez ődésre a firenzei hold-
világba 

Van-e bolygónknak nemi élete? 
A Washington államban (USA) lev ő  Mount St. He-
lens tűzhányó csütörtökön éjjel ismét hamut lövellt 
ki 19000 méter magasba. A kitörést egy sorozat 
földlökés előzte meg a tűzhányó tövében. A tudósok 
véleménye szerint a kitörést a Hold vonzóerejének 
erősödése okozta. A Hold ugyanis május 18-a óta, 
amikor a tűzhányó először kitört, a legkisebb távol-
ságra volt a Földtő l. 

(újsághír, 1980. június 14.) 

Katharina sieverding 
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kötetéhez 

Ex ungue leonem — szól a szentencia, s állapította 
meg néhány évvel ezel őtt az irodalomkritika Szügyi 
Zoltán első  kötetének kapcsán. Ugyanezt el ő legezi 
a mostani, az elsőt meglehetősen gyors ütemben 
követő  Ég a föld cím ű  karcsú verseskönyve. Per-
sze, a költő  attitűdje korántsem „oroszlános". Miért 
is lenne az? Az impressziókból építkez ő  intellektus 
már-már szokásossá vált ironikus-rezignált magas-
latáról szemlélődik környezetében, ám ez koránt-
sem jelent kizárólagosságot, mert nála még felfe-
dezhetjük a benyomásokra való tudatosan naiv ref-
lektálást is. 

Az Ég a föld cím ű  kötetnyitó vers egy sajátos köl-
tő i attitűd megvilágítója. A verselemek/szimbólumok 
sorozatos oppozíciója, majd ezen jelentésbeli lát-
szateltérések kiegyenlítése az elemek egymásra 
látása során nyeri el jelentését. A dichotómiák ilyen 
megléte mellett lehetséges a „lesben állva/tetten 
érve" egyidejű  élménye, s igazolt a kés őbbi vakon 
álmodás szerepköre. A költ ő  miszticizmusra való 
természetes hajlandóságáról bizonyosodhatunk 
meg; ha észrevesszük versbeli mondataiban a gya-
kori alany- és állítmánynélküliséget, megfigyelhet-
jük az arra való tudatos törekvést is. 

Szügyi Zoltán költészetében kimutathatók azok az 
érintkezési pontok/felületek, melyek fiatal költ ő ink 
versvilágában is megtalálhatók. Az egyik ilyen 
a versrő l, a versírás értelméről való gondolkodás, 
mely szükségszerű  momentumként lép fel, akár 
ebben az esetben, már a költ ő i út kezdeti fázisá-
ban is. A Mert nem vagyok más című  versben köz-
vetlen élményként hangzik fel: „Mert ablakom hi-
deg/mert asztalom hideg/mert a szó is nagyon 
hideg", vagy másutt: „S a hang a hideg Hang 
/Szépen /Mind/Kis halálok". A költő  ebben az eset-
ben sem tud beletörődni jel és jelölendő  kettősségé-
be, a közöttük fellépő  fáziseltérés gondolatába. A le-
írás abszurditása képezi a (Vers)ha/ál izotópiás 
láncolatát, ez teszi, hogy a látszólag egymástól el-
térő  grammatikai nyelvréteg esetlegesen egymás 
mellé került szavai poétikai struktúrává állnak össze. 
A megnevezés képtelenségének tudatából táplálko-
zik verse, s ez utolsó két sorában világosodik meg: 
„Leírtam/megérintettem//Ki ölte meg/versem?" 
A Nemrég alig tudtam még címűben pedig a vers 
immanens jellemző it taglalva állapítja meg, hogy 
„és én nemrég alig tudtam még/a vers olyan, mint 
az üveg". Törékeny, fényesítéshez szoktatott, me-
lyen át nemcsak a külvilág leshet be, de a halál is. 
„Ismerjük meg ismét: a földet, vizet,/levelet" —
olvashatjuk a Megérkezni című  versben. Költőnk 
tehát újraértékelné az elemeket, abból építené fel 
önmaga valóságát, lépésrő l lépésre. Az elementáris 
lét utáni igény másutt is megjelenik nála: „Aztán fát 
vágni, tüzet rakni, vessz őt/faragni, törni, és akkor 
megmelegedni". Az újrakezdés kényszere azonban 
nem öncélúan jelenik meg. Eppen ezért mondható 
sajátságosnak Szügyi magatartása. Nem minden-
napi vers-etikát választ sajátjául, hanem olyant, 
mely kizárja a kutátás önkényességét: „Mert nem el-
indulni, mert nem elmenni,/tudjuk, megérkezni 
a lényeg". Megérkezni „Valahová, ami az/s nem 
más". Vagy akár Csorba szavait is idézhetnénk ro-
kon gondolatként: „Az önmagát jelentő  egyetlen 
jelig" 
A tehetetlenségélmény, mely sz űkebb értelemben, 
ez esetben versírásra is vonatkoztatható, maradan- 
dó nyomot hagy Szügyi Zoltán verséiben. Egyik 404 



lírai önfeltárásában imígyen szól: „Mozdulatlansá-
gomban fáradok el./Fulladok ki." Vagy másutt: 
„Távollét kényszerében/A gondolatok". Eppen 
ezét rezignációja, iróniája akkor hág a tet őfokára, 
amikor az írás lehetőségeit ecseteli: „Mert hangunk 
mintha fogytán./Ködös papíron bánón matatunk." 
Kiábrándult ugyan, mégsem passzivitást hirdet, ha-
nem a folytonos önvizsgálat és önvallomás, a to-
vábblépés tudatosan vállalt kényszer űségét: „Lá-
tom, ott a pad./Fáradtan lépdelek tovább". 

A kötet legjobb darabjai mindenképpen az Add 
nekem pásztor éneked című  ciklusban találhatók. 
Ezekben a versekben folyamatos dialógus valósul 
meg a világgal, folyamatos dialógus a költészettel, 
s itt jelenik meg ama korábban felemlített naivitás 
is. A látszólagos pásztoridill impresszionista hangu-
latú tájfelvételei mögött ugyanis allegorikus-szimbo-
likus rejtőzködésben mutatkoznak meg valós tartal-
mai, melyek erőterében sejlik fel e versvilág egyik 
központi kategóriája, az idegenség. Ez vonzza ma-
gához azután az elmúlás ingerét, s a tökély kere-
sését. 
Az Elmenőben című  vers tiszta képekben vázolja fel 
előttünk készülődését: „Csomagolok. Földet./Fo-
lyót. /Furulyát. /Asszonyt. Gyereket." Ám ismét kéte-
lyei keletkeznek: „A nyelvvel van még csak baj. 
/Sebes." S itt kell megemlítenünk a Szügyi Zoltán-i 
többélelm űséget. A sebes ugyanis jelenthet gyor-
sat, gyors folyásút, de sebhelyekt ő l borítottat is. 
Költőnk igencsak kedveli az azonos alakú, többje- 

lentésű  szavakat. Ám ezzel korántsem homályosít-
ja mondanivalóját, jóllehet szélesebb skálán helyezi 
el, inkább egy-egy szó jelentését többféle változa-
tával a szövegek jelentésének körét tágítja, kon-
centrikus körökben haladva annak középpontja felé. 

Ebbő l következik verse nyitottsága is, hiszen a 
parafrazálási kísérletek is csak részeredménnyel 
járhatnak. Külön kiemelhetjük a Pásztorok furulya-
dala mikor a nap lemenőben című  versét, kifejezés-
módjának meglehetős tömörsége, töménysége mi-
att. A lemenő  nap képe elsődlegesen az elmúlást 
vetíti elénk, a költő-pásztor iránytalan ballagása, 
mitikussá stilizálása tovább fokozza a hiábavalóság, 
a bizonytalanság érzését, melyben a hallgatás lehet 
az egyedül indokolt magatatás. Szügyi verseiben 
tehát a tájköltészet és gondolati költészet átt űnése 
jelenik meg. 

Szövegei rögzítik a lét veszélyeztetettségét, a mai 
ember félelmeit, űzöttségét, riadalmát. A félelem, a 
szorongás oka viszont igen gyakran bizonytalan, 
csak annyit tudni róla, hogy emberen túli, irracioná-
lis, gyakorlatilag befolyásolhatatlan. Védekezni elle-
ne talán az ontikus rácsodálkozások tartósításával 
lehetne. E metafizikai szférák felkutatására világfel-
fedező  magatatással rugaszkodik el. 

A sorozatos rádöbbenések költészete Szügyié. S 
éppen a felismerések feletti rezignációja teszi, hogy 
a Titkok keresésében nem juthat el abszolútumokig. 

 

Robert Morris 

405 



Hajas Tibor munkája 

hajas 
tibor 

1977. 
március 12.* 

A modern Európa, pontosabban a speng/er által 
„fausti"-nak nevezett nyugati civilizáció az élet 
önkéntes gettójából bojkottálja a halálélményt. A ra-
cionális kultúra a globális racionalizmust, mellyel 
a fajta egésze rendelkezik, felosztja az egyedek 
között; hihetetlenül megnöveli azok értékét és saját 
értéktudatukba zárja őket. 

Ez a civilizáció é/etcentrikus, a puszta változás he-
lyett a fejlődés értelmes és elfogadható képzetén 
alapul, és nem tolerál semmit, ami saját fogalmai 
szerint nem értelmes és nem elfogadható. A túlvilág 
— mely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak 
— I/kvídá/ása után a halál racionalizálódott, tehát 
értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált. 

A halál a személyiség aspektusából végletesen Ir-
racionális állapot. A meghalás m űveletét mégis 
kénytelen végrehajtani; és mivel az irracionalitás 
szférájáról eleve lemondott, hogy életének euklidé-
szi realitású értékét növelhesse, nem maradt lehe- 

tősége arra, hogy kapcsolatot építsen ki vele, fami-
liarizá/ja, hatalmat nyerjen fölötte. A halál abszolút 
másság; a totalitás fogalmát kiötlő  szellem számára 
a fogalom valódi és rémítő  megjelenése. Minden 
későeurópai kísérlet, mely megpróbálta a halált 
integrálni, meg kellett, hogy álljon vagy a biológiai 
magyarázkodás ízetlenségénél, vagy az „éhe/mes 
halál" puszta társadalmi demagógiájánál. 

Európa — szemközt más kultúrákkal, Tibettel, Egyip-
tommal, az azték és maja civilizációkkal — kezdet-
től fogva a halálélmény kiiktatására, vagy legalább-
is elszegényítésére, semlegesítésére törekedett. Ezt 
saját primitív szintjeként letudott dolognak érezte; 
a dionüszoszi orgiák és a korai görögség néhány 
egyéb vallási cselekménye volt itt talán az utolsó 
céltudatos halálkultusz. A kereszténység már nem 
sok említést tesz a halál fizikai élményéről, mert 
a halál utáni élet érdekli. A halál maga ellenséggé 
válik, a civilizáció valódi karakterével ellenkez ő  
rémképpé, mely időről-időre átmenetileg megrom-
lott idegállapotának tükre lehet, de folyamatos 
szublimálása nem beépítésére, hanem távolta гtásá-
ra és elkendőzésére szolgál. 

Az utolsó ősszeurópai halálélmény, a második vi-
lágháború a halálnak olyan elképzelhetetlenül in-
tenzív és európaellenes látványát nyújtotta, hogy 
a halálkultusz végképp tabuvá lett, érinthetetlenné 
és értelmezhetetlenné; a civilizáció jól lepecsételt 
tudatalattijába lett visszanyomva. Azóta a halál fel-
foghatatlan absztrakció; a médiumok által közvetí-
tett háborúk, természeti csapások, szerencsétlen-
ségek az élmény szintjét e/ nem érő  lefokozott 
információk, melyek legfeljebb egy laposan morális 406 
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szinten mozgósítanak; az egyedi, partikuláris halál-
élmények pedig kommunikálhatatlanok, mert &'ró-
pának erre már nincs nyelve. 

Ugyanakkor a létezés fizikai, továbbá vallásos és 
esztétikai alapélményeinek egyikéről van szó, mely 
nem engedi, hogy negligálják. Ha a fizikai szükség-
szerűség nem, akkor a képzelet ürügyet teremt ar-
ra, hogy a szenvedés, a pusztulás és pusztítás, 
a lidércnyomás, a halálfélelem puszta esztétikai 
öröme kedvéért realizálja ennek képeit és onániás 
fantazmagóriákba, a halálkultusz pótlékaiba, a m ű-
vészetbe és a bűnözés művészetnek is tekinthető  
irracionális jelenségeibe (Manson-család) vissza-
szorulva hozzászoktassa az ember szemét ahhoz, 
amit lélektanilag képtelen elviselni; mintegy tréning-
ben tartja, hogy a várakozás ideje alatt el ne felejt-
sék; a borzalom cinkosaként alapfokú kiképzést 
nyújt. 

Mivel a halálhoz kapcsolódó képzetek lényegüknél 
fogva elsősorban nem intellektuális, hanem élmény-
jel/egűek, a fogyasztónak, a közönségnek élmény- 
szerűen kell megélni saját vagy más halálát, ha/ál-
félelmét és ennek különböző  közvetett fajtáit. Annyi-
ra élményszerűen, annyira közvetlenül, hogy erről 
leszakadhasson az intellektuális és morális értelme-
zés; a művi iszonyat nem értékorientáló, hanem ön-
magában és ónmagáért szóló üzenet a közönség-
nek, aki ezt passiójátékként, saját passiójátékaként 
fogyasztja, olyan alapélmény pótlékaként, mely a ci-
vilizáció egészébбl hiányzik, de intenzitásával és 
ismeretlen ismerősségével egyszerre vonzza és 
ijeszti, mely nagyobb szabású, semhogy akár 
közvetlenül megélni merje, akár megfeledkezzen 
róla. 

A képzetszféra lassú aktualizálódásában, a mind 
nyilvánvalóbb naturalizmus- és sokk-igényben, úgy 
tűnik, a konkrét fenyegetettség — egy termonukle-
áris háború eshetősége, a környezetszennyeződés, 
energia- és élelmiszer-problémák stb. — mellé egy 
spirituálisabb elem is felzárkózott; a civilizáció rossz 
közérzete saját globalizálódása miatt. Ebb ől a szem-
pontból nem a társadalmi rendszerek egyéb-
ként lényeges különbsége a döntő, hanem az azo-
nos termelőeszközök hasonló konklúziói — a civilizá-
ció, mely technikai, kommunikációs és mentális 
követelményeivel és következményeivel gyors ütem-
ben csukódik össze a földgolyón. E civilizáció ki-
zárólagossága tabuinak az egész emberiségre tör-
ténő  kiterjesztését is jelenti. A természettől annyira 
idegennek látszó tudat miatt viselt .szorongás az 
embernek különben is a sajátja — és a legidege-
nebb, a racionális európai vág el most minden 
visszavezető  utat. 

A médiumokon keresztül érzékelt halálélmény emlé-
keztet_ az eredetire; de spirituális és irracionális tar-
talma nélkül; a halál makettje, játék, immunizáció. 
A halál a másodlagos valóság szférájába kerül, el-
idegeníthetővé válik; és ha a halál elidegeníthető, 
akkor az élet is az. 

*in 
memoriam 
hajas 
tibor 
1980. július 24-én, 34 éves korában közlekedési szerencsétlenségben életét 
vesztette Hajas Tibor, az új m űvésneti törekvések egyik legelementárisabb tehet-
ségű  és európai hírnev ű  magyarországi képvisel ője. Reá való megemlékezésünk 
jeléül közöljük a Ganz-MAVAG M űvelödési Központban megtartott el őadđssoro-
zatának bevezető  szövegét. 



Hajas Tibor munkája 

ladik 
katalin 

nature 
morte 
1980 

hajas 
tibor 
emlékének 

Megérinti a csillogó, vörhenyes blúzokat 
hol a naplemente csorog egy eljövendő  borzalmas tablóból 
sóban a víz ég, selyemhúrokon az olaj, 
fehér apró teste 
köteleken kifeszítve lángol, 
feje helyén még ott csillog a nyár 
oda húzza a véres tükröt, 
mert mást nézünk és mást látunk 
mi akik menetjegy nélkül lángoló háztet őn toporgunk 
és csodáljuk őt, ki könnyedén egy égi villamosba ugrik. 408 
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Nicholas Pope 

csikós 
tibor 

aesopus 
meséi 

Jelenetek egy régiségkereskedő  panoptikumából 
SZABÓ VLADIMIR festőművész kiállítása 
Műcsarnok, Budapest, Hősök tere 
1980. 09. 19.-10. 26.  

Kék türemlés. Vízalatti-vízfeletti. Fogatlan, bibiresó-
kos, vén banyák lubickolnak, vasorrú bábák fiata-
lodnak kristálytiszta vízben, pezsg ő  forrásnál. Go-
molygó aktszövedék ódon enteri ő rben. Bizarr, fülledt 
misztika. 
Élénken emlékszem erre a tiszta csengés ű , szürre-
alisztikus festményre. Egy kis rész a kiállításra kerü-
lő , grandiózus életm űbő l. Ezen a gy űjteményes tár-
laton szám szerint is sok (mintegy 180 olajkép és 
jó néhány ceruzarajz) alkotás szerepelt. Ilyen gyógy-
fürdő  témájú képet festett még, és van egy gyönyö-
rű  ceruzarajza is erre a tárgykörre(Legendaa meg-
ifjító forrásról), mégis ez a 74-ben festett kép t űnt 
a legszuptilisebbnek; szerencsésen magába foglalja 
Szabó Vladimir törekvéseit. 
„Művészetének egyik elsődleges pontja a fantáziá-
ja, alapállása pedig tulajdonképpen a romantika: 
nosztalgia valamilyen elérhetetlen egyensúly, har-
mónia után, a világ által szépnek és jónak mondott 
dolgok iránt..." (Frank János: Szabó Vladimir, 
Budapest 1976.) Azt hiszem, éppen a szuggesztív 
erővel megjelenített sugárzó nyugalom volt legna-
gyobb hatással rám. 
A kiállított anyag összképéb ő l két szélsőséges pont 
rajzolódik ki. Az egyiket történelmi sorozata (Vadá-
szó társaság, Szórakozó fiatalok, Túri György párvi-
adala stb.) képviseli, a másikat önarcképei. Ez 
utóbbiakon reális, klasszikus szabályok szerint kom-
ponál, a „nagy akadémia" szellemében nyújt elem-
ző  képet önmagáról. Önvizsgálatának szigorúságá-
ból fakadhat ez. 
Más művein is érezhető  erős kötődése a klasszikus 
formanyelvhez. Maga is beszámol errő l Emlékezés 



Albrecht Dürerre c. szimbolikus szürrealista rajzán. 
A kispolgári „szépet" is kamatoztatja vásznain. 
Azonban úgy nyúl a lejáratott motívumokhoz (mint 
pl. macska, liba, szarka, zölderd őben a patak pa rt -
ján), hogy azok álomszövedékekké válnak, látomá-
sokká nemesednek. 
Életm űvének szinte gerincét képezik mese-m űvei 
(Kőfaragó kertje, Fagalamb, Hoffmann meséi stb.), 
amelyek nem hozhatók párhuzamba a kortárs ma-
gyar m űvekkel. A meseelem tesz különbséget köz-
te, és az elbeszélő  festészet más mesterei között. 
Egy életen át idézi gyermekkora világát. A vajdasá-
giak közül talán a lírikus Mirjana Šipoš munkássá-
gában találunk hasonlóságot, azonban Szabó Vladi-
mir széles mesél ő  kedve, gazdagon áradó motívu-
mai éles különbséget tesznek közöttük. 
„Szabó Vladimir olyan iskolába tartozik, amelynek 
egyetlen tagja ő  maga", mondja találóan Frank 
János. Valóban, a hangsúlyozott saját út az els ő  
benyomás, amely a kiállítás látogatóját éri. Hosszú 
éveken át (most 75 éves) következetes maradt saját 
világához, minden külső  benyomástól függetlenül 
alkotott. Korának irányzatai jóformán hidegen hagy-
ták. 
Kiállított tanulmányain és pályája kezdeti, útkeres ő  
szakaszán mesterei, Rudnai és Aba-Novák hatása 
érezhető . Az utóbbit szerintem túlszárnyalta szen-
zualitásában. 
Álomvilága néha polgári idillt idéz, alaposabban el-
mélyedve azonban a gyötrő  álmok jelenléte is kit ű -
nik. „Az ő  képeinek logikája mesevarázslatra, bizarr 
kettősségre épül: elb űvöl a tartalom tündéri jellegé-
vel, majd megdöbbent borzadájosságával. A szép 
és a rút, a jó és a gonosz viadala felébreszti a ben-
nünk szunnyadó romantikus érzületet" (Supka 
Magdolna: Szabó Vladimir, Budapest, 1974.) 
Rengeteg motívuma között vannak visszatérő  ele-
mek, amelyeket különösen szívesen fest. Emléke-
zetének, festő i univerzumának hangsúlyos elemei 
ezek. Ilyenek a gótikus katedrálisok, agarak, a ro-
mantika nagy korszakát idéző  szobrok a tihanyi 
apátság tornyai, comedia dell'arte figurái, huszárok, 
manók és még sorolhatnám. Élete során visszatér ő  
témája még a fest ő iskola. Médiumához fűződő  vi-
szonyát vizsgálja. A m űvészettörténetbe mélyen 
visszanyúló szálakat vesz fel, amikor a fest ő rő l és 
modelljérő l, a festő iskoláról a századfordulón stb. 
meditál. Gondoljunk Dürer, Ensor, Vermer Caspard 
David-Friedrich hasonló témájú m űveire. 
Fürdőző  nő i pedig a cezanne-ilhagyomány tovább-
élését jelentik. Emberi magatartása külön figyelmet 
érdemlő  attitűd művészetében. Befejezésül hadd 
idézzem Zolnai Lászlót: „Jobban elmélyedve Sza-
bó Vladimir alkotásaiban, sok ezerre men ő  vázlatá-
ban, átlapozgatva studiumai tengerét -úgy érzem 
nem csupán egy mindenre kiterjedő  festői figye-
lemről van itt szó, hanem az emberszeretetnek egy 
olyan pantheista ízű  áradásáról, amely egy-egy 
jelenséget, jelenetet megragadva, azon át magát 
az életet űnnepli. A fa, a virág, a víz, a táj, a ház, 
a tűzhely, az edény, a rengeteg állat, s a még 
több ember -köztük szépek és csúfak, ifjak és 
vének, gyengék és erősek, hősök és nyomorékok, 
szentek és bohócok - a természet s az ember 
megannyi alkotása mind jelen való, e nemegyszer 
minden kort átkaroló - festői kozmoszban csakúgy, 
mint ahogyan a nagy természet bölcs rendjén min-
dennek létjogosultsága van a nap alatt..." 

 

Bogdan Bogdanović  

Slavko Tihec 

 

410 



fekete 
1• 
józsef 

fotográfia 
és 
különösség 

A fotográfia egy demokratizált, popularizált vizuális 
művészet, melynek bizonyos vonatkozásokban ar-
chetípusa a festészet. (Ez a viszony ma is újabb 
értelmezéseket nyer.) Populáris, hiszen technikája 
könnyen elsajátítható, egy olcsóbb felszerelés is 
már kielégítő  eredményeket nyújthat, a felvételek 
számtalanszor megismételhet őek és számtalan pél-
dányban sokszorosíthatóak, valamint bizonyos ese-
mények azon nyomban rögzíthetők. Mi sem bizonyít-
ja jobban a fényképészet közkedveltségét, mint az 
az adat, hogy a világon évente 2,2 billió amatő r-
fénykép készül, azaz másodpercenként kb. kilenc-
ven kamera csattan. (Mellékesen legyen megje-
gyezve, a statisztikusok azt is megállapították, hogy 
az amatőrfotók a következ ő  tíz kategória között 
oszlanak meg: gyermekfelvételek, csoportképek, 
tájképek, ünnepségek, építészeti és technológiai 
felvételek, portrék, családi kör, állatok, virágok és 
elenyésző  számú különféle.) 
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„A megformálások csak akkor értékesek, 
ha új, eddig ismeretlen viszonylatokat hoz-
nak létre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a reprodukció (már meglevő  viszonylatok 
ismétlése), ha híján van valamiféle újabb 
gazdagító mozzanatnak, az alkotó megfor-
málás sajátos szemszögéb ől nézve a leg-
jobb esetben is csak virtuózok ágyének 
tekinthető. Minthogy elsősorban a pro-
dukció (produktív megformálás) szolgálja 
az ember továbbfejlődését, meg kell kísé-
relnünk, hogy az eddig csupán reproduká-
lás céljaira használt készálékeket (eszkö-
zöket) a produktív alakítás céljaira is alkal-
massá tegyük. " 
MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ 

A másodpercenkénti kilencven felvétel ténye igen 
erős argumentum azon szakírók véleménye mellett, 
kik szerint (a fényképészeti népszer űsítő  kiadvá-
nyokban) a fotográfia lényege abban áll, hogy meg-
állapítja az id őt, megörökít egy kiválasztott pillanatot. 
Magam részérő l az idő  dimenziója mellett kimondot-
tan fontosnak tartom a tér dimenzióját. (Szemléle-
tem nem értelmezi pejoratívan az amat őrizmust, se 
nem törekszik valamiféle „szalon-fotográfia" idea-
lisztikus elvének kialakítására.) 

A fotográfus a képsíkkal kiemel egy részt a látó-
térbő l, s kerettel lezárja, a passepartout-val el őtérbe 
helyezi és látásmódjával, technikájával újrastruktu-
rálja azt. Tehát a fotó alkalmazza a racionális kom-
pozíció elvét. Ennek mibenléte természetesen a 
képmező  struktúrájával magyarázható. A kubisták 
mondták ki tételszer űen, hogy a természet kúpokra, 
körökre, négyszögekre bontható, azaz mértani alak-
zatokból épül fel. A képmező  lebontása is nagyjából 
mértani alakzatok segítségével történik, azzal, hogy 
egyenrangú funkcióval szerepel a pont, a vonal, a 
folt, a perspektíva stb. A color fotográfiánál magától 
értetődően más járulékos elemek is jelentkeznek. 

A vonalrabontás esztétikai-kompozíciós kérdés. 
A fotó azonban generalizált közlemény és ezért 
komplett kódrendszerrel operál. Tulajdonképpen ez 
a kódrendszer képezi a fotográfia mélystruktúráját. 

A szóban forgó kódrendszert három szintre bonthat-
juk az általuk kifejezett funkciók szerint: 

PROJEKCIÓS SZINT 
Ide tartozik a vizuális-észlelési kód. 

INTEGRÁCIÓS SZINT 
Ikonikus kód. 

Tárgyi szimbolizmusok kódja. 
Kinezikus kód. 
Proxemikus kód. 
Írott nyelvi kód. 

KOGNITÍV-REPREZENTÁCIÓS SZINT 
Ikonografikus kód. 
és a 
Szelektív kódok rendszere. 



A fotográfia mélystruktúrájának tárgyalását hagyjuk 
más alkalomra. Addigi vizsgálódásainknak kit űnő  
támaszt adhat Horányi Özséb könyve, a Jel, jelen-
tés, információ (Magvető , Bp. 1975), mely elmélyül-
ten taglalja ezt a témát. 

A különféle kódokat a fotográfus, természetesen, 
gondolkodás nélkül is alkalmazza, hiszen az ábrá-
zolandó világ szerves részei azok, úgyhogy most 
inkább azt a kérdést boncolgatnánk, hogy mennyire 
fontos eleme a fényképnek az általa közölt híranyag. 
Egymondatos válaszom e kérdésre: Egy bizonyos 
hеlyen/eseménynél való „ottlét" puszta regisztrá-
lása sohasem elég egy jó fotóhoz. A jó riportfotó-
hoz azonban szinte nem is kell más. 

Mint látjuk, a kérdés kifejtéséhez két különböz ő  
kategóriára van szükség: a riportfotóra és az (eszté-
tikailag hiteles) m űvészfotóra. A kett ő  szintetizálá-
sának kísérletét láthatjuk az illusztrációként közölt 
Varga-Somogyi Tibor által készített képen. 

A riport-, vagy sajtófotó kritériumai a tárgyilagosság, 
a tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érvelés, azaz vala-
mi információ közlése — ezt nevezem az „ottlét" 
regisztrálásának. Tehát a fotóriporteri ügyködés el-
engedhetetlen tartozéka a híranyag, aminek a köz-
lésekor el kell tekintenünk a technikai bravúroktól 
— nemcsak az esemény pillanatnyi időtartama és 
megismételhetetlensége miatt (ezt nevezik kemény 
híranyagnak), hanem mert a különböz ő  technikai 
fogások elterelnék magáról a közlend ő rő l a figyel-
met. Egy-egy ilyen felvételnek az a feladata, hogy 
dokumentáljon, megdöbbentsen vagy megállapítson 
valamit: Születnek ebben a m űfajban nagyon is 
káprázatos felvételek, de missziójuk az, hogy minél 
több ember lássa őket, tehát a lapok hasábjaira 

kívánkoznak egy fotóm űvész megánkiállításán nem 
sok keresnivalójuk van. A külön e zsáner bemutatá-
sát szolgáló kiállítás, a World Press Photo hívatott 
értékítéletet mondani ezekrő l a felvételekrő l, de nem 
a fotóm űvészet, hanem a zsurnalisztika elveit és 
szabályait szem előtt tartva. 

Semmi különösebb okunk nem lenne tehát az itt 
reprodukált fotót egy fotókiállítás képei közé helyez-
ni, noha érdekes a maszkok mögé rejt őzött egyen-
ruhás emberek zenés felvonulása, de az alkotó, 
a m űvész mondanivalóját nem tudjuk kiérezni bél ő le 
— hacsak azt nem, hogy a környezetvédelem jeles 
pártfogója. Ez számunkra még akkor sem túlzottan 
érdekes, ha egy ciklus több darabja is tükrözi. 

Valamelyest más megvilágítást nyer képünk, ha 
tudjuk róla, hogy nem egyedülálló darab, hogy az 
alkotó erre a témára egy képtriptichont készített 
— amit sajnos itt nem tudunk bemutatni. Az els ő  
két kép két különböző  maszkot ábrázol, a harma-
dik pedig az egész csoportot. Ez az ábrázolásmód 
már valamelyest dokumentálja az alkotói látás-ész-
lelés folyamatát, ám így is az az érzésünk, csupán 
az érdekesség izgalma, a látvány bizarrsága ragad-
ta meg a fotóst, s igen kevés alkotói fantáziát 
tükröz. Magát a különöst, a hírt, az öncélú közlési 
szándékot pedig nem tekinthetjük elegend ő  művészi 
érvnek ilyen fotók kiállításához. Az ábrázolt ese-
mény érdekessége, bizarrsága nem tud egy m űal-
kotást esztétikailag értékesebbé tenni, tehát a külö-
nösség (hír) nem szerves eleme a fényképnek, de 
különös eseményrő l is lehet jó és értékes felvételt 
készíteni. 

25. IX. 1980. 
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Magdalena Abakanowicz 

helyreigazítás: 

Lapunk 185. számában, Losoncz Alpár A szubjekti-
vitás lehetősége című  írásába sajnálatos módon 
hiba csúszott. A 304. oldalon levő  szöveg második 
bekezdése helyesen így hangzik: „Az esszé ítélke-
zés, de a fontos és értéket meghatározó benne 
—mint rendszerben — nem az ítélet, hanem a meg-
ítélés folyamata." (Lukács György) 

Kérjük a szerző  és olvasóink szíves elnézését. 

a szerkesztőség 
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Fizessen elő  az ÚJ SYMPOSIONra! 

Ez a legmegbízhatóbb módja annak, hogy rendszeresen hozzájuthasson folyó-
iratunkhoz. 

Az Új Symposion irodalmi, m űvészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 
1981-ben ünnepli megjelenésének 20. évfordulóját. 

Egy évi előfizetés ára 100 dinár (külföldre 200 dinár). 

A megrendelésekre csekklapot küldünk, amellyel az el őfizetési díjat postán vagy 
bank útján kell befizetni. (Külföldi olvasóink a megfelel ő  intézmények — Magyar-
országon a Posta Központi Hírlap Iroda — közvetítésével fizethetnek el ő .) 

A folyóiratot — amely évente 10 alkalommal jelenik meg — a megrendelés id ő-
pontjától szállítjuk. 

MEGRENDEL Ő LAP 
A FORUM KÉPES IFJÚSÁG TMASZ-nál, a 
65700-603-6137 — folyószámlára, el őfizetek az 
Új Symposion folyóiratra. 
Megrendelte 	  
Cím 	  
Kelt 	  

Aláírás 	  
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decemberi 
számunk 
tartalmából 

alain ginsberg és peter orlovsky versei 
fehér istván és dedinszky erika novellái 
vajda gábor és szigeti csaba tanulmánya 
bike lászló és sebők zoltán képzőművészeti esszéi 
pogány imre írása a szabadkai táncdalfesztiválról 
forgács béla jazz jegyzete 

Szerkesztik: 

Ч  
s 

Balázs Attila 
Csányi Erzsébet 
Csorba Béla 
Faragó Kornélia 
Fekete J. József 
Fenyvesi Ottó 
Kalapáti Ferenc 
Losoncz Alpár 
Mák Ferenc 
Pogány Imre 
Sebők Zoltán 
Sziveri János (fő- és felelős szerkesztő) 

Grafikai szerkesztő : Maurits 
Szerkesztőségi titkár: Lórik 

Kiadói Tanács: 

Balázs Attila 
Csorba Béla 
Danyi Magdolna 
Fehér István 
Fenyvesi Ottó 
Gyarmati József 
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