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domonkos 
stván 

TITO 
(részlet) 

most minden most minden csendre int 
versekre szavakra a lét legyint 
mel lékes ezúttal a rím a forma 
a napba nézzünk ne a porba 

90 éve született Tito elvtárs 



vojisla v 
despoto v 

szemétkosár 

Szemétkosár. Szemétkosár szemét. Szemét 
bűz. Bűz gázálarc. Gázálarc álarcosbál. 
Álarcosbál színház. Színház opera. Opera 
zene. Zene gramofon. Gramofon áram. Áram 
égő. Égő  gyertya. Gyertya viasz. Viasz méz. 
Méz méh. Méh mező. Mező  széna. Széna 
kaszás. Kaszás izzadtság. Izzadtság fáradtság. Fáradtság 
pihenés. Pihenés ebéd. Ebéd konyha. Konyha szoba. 
Szoba ágy. Ágy nő. Nő . 

írógép 

Írógép. Írógép levél. Levél 
beszámoló. Beszámoló mesék. Mesék regények. Regények 
Dosztojevszkij. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés. Bűn 
és bűnhődés gyilkosság. Gyilkosság revolver. Revolver 
puska. Puska háború. Háború Egyiptom. Egyiptom Izrael 
Izrael Amerika. Amerika Charly Chaplin. Charly 
Chaplin film. Film mozi. Mozi színház. 
Színház függöny. Függyöny rongy. Rongy ruha. 
Ruha szoknya. Szoknya bugyi. Bugyi nő. Nő. 

moziba 
megyek 

Moziba megyek. Öltözködöm. Moziba megyek. 
Fölteszem a szemüveget. Moziba megyek. Jegyet váltok. 
Moziba megyek. Az első  sorban ülök. Moziba 
megyek. Figyelek. Moziba megyek. 
Kijövök. Moziba megyek. Cigarettára gyújtok. Moziba 
megyek. Megyek hazafelé. Moziba megyek. 

161 	Alszom. Moziba megyek. 



nem 
vagyunk 
már 
gyerekek 

Magasság : 175. 
Mellbőség: 94. 
A karok fesztávolsága: 155. 
Derékbőség: 80. 
Testsúly: 70. 
Talphosszúság: 35. 
Karakter: 150. 

ferde 
nyelv 

Lassan megyek el a mészárszék mellett 
és 
lassan gyilkolódom. 
Állok az akasztottak terén, 
de lógok. 
Teknőtelen-béka gyárban dolgozom, 
törött üveget termelek. 
Ki nevet a faliszekrényben? 
Csak egy ferde nyelv, 
mely leomlik a síkságról. 
Ah, a műanyag sem az már 
ami volt... 

a 
lélek 
segge 

Ha az utolsó kilégzés pillanatában 
kondenzáljuk a lélegzetet és a fagyasztóban 
nyomás alatt tároljuk, 
fluidum annimae immortale-t kapunk, 
latin havat, a lélek seggét. 

nyugszik 
a 
fáradt 
daganat 

Megfeneklett bárkán hajózunk 
a szindrómákon át, 
mik becézgetik 
tenger, tenger, tenger... 
Lassú hattyú, parti bolond, 
fehér tagokkal 
arcunkba 
integet, 
s mi, elkényeztetett képzeletű  munkások, 
ügyesen hajlítjuk vasedzett testünket 
és röpülünk, a vállalatok 
természetes magasságában röpülünk, 
a mocskos levegőben 
szeretve el a madarat. 
Nyugszik a fáradt daganat. 
Az első  váltás 
csoport-Lédáinak libidója 
őrjíti a hattyút, ébreszti az emlékeket. 
Nap. Ének. 
Amatőrizmus. 162 
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vastagon 
hull 
a 
hó 

Vastagon hull új 
ingemre a hó. 
Este 
minderről tv-riportot nézek. 
Rákot szeretnék kapni, 
mert tudni akarom 
meddig élek. 
Mert megszólott vagyok a szélben, 
sánta a huzatban. 
Lányom agyának szeszélye 
kataklizmára váltott jegyet 
az éjszakai kiárusításon! 
Vastagon hull új 
ingemre a hó. 
Egykoron beteg fél Tüdőmet reggeltől 
vigyorgó vírus 
támadja, nyugati orosz. 
Éljen a két félteke, éljen a tömbök kábele! 
~, én a szélben megszállott vagyok, 
sánta a huzatban, 
a gondolkodás egere egyaránt elősegít 
fényességet s nyomort. 
Mama, kertünkből valaki 
végképp elhordott minden kártevő t, 
a riportból kiolvasztotta a havat. 



kinyújtózva 
kedélyesen 
a 
hátamon 

Kinyújtózva kedélyesen a hátamon, 
őrzöm a dolgokat. 
Kedélyesen és fölugrok 
minden veszélyes zajra. 
Dolgok! 
Ne féljetek... 

lám, 
idő  
érkezett 
ben 

Lám, idő  érkezett ben! 
Megyek a munkába 
éjjel nappal. 
hivatásosan eszem a szart, 
hogy ne kelljen 
énekelnem. 
Fehér prérifarkason esem kómába 
és megyek megyek 
új feladatokra: 
barátom, mától a pszichiáter albérlője vagyok! 
Lám, idő  érkezett ben! 
Minek az óra e sanyarú korban. 
Minek a költő, ki születik 
hogy újjászülessen? 
Tönkre soha nem megy az isteni arcú 
s író gyilkos. 
Lám, idő  
pontos érkezett ben! 
Folydogálok a lefolyóban, 
az egykori folyóba, 
mely Herakleitosznak kétszer is alibit 
szolgáltatott Zénon cseszegetéséhez. 
Eszem a szart hivatásosan 
mert akkor nem kell tisztítanom. 
Lehúzom a torancipőt. 
Járkálok könnyedén 
a használt vizeken. 

sziveri jános fordítása 
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domány 
zoltán 

nagyvárosi 
őrdőktáncok 
magába forraszt a város 
papírok 
cédulák 
ittlétemért nem fizetek vámot 

felsír éjszaka a város 

angyalhangon hangdobozból hív 
Thália 
tömjénfüstből formált bársonyszék 
otthona 

ne csak nézd aszót 
valami megfoghatót 
okádjon selymes torka 

soha, soha, soha...? 

öledben ülök Thália 
meleg és puha 
fenekem remeg 
türelmetlen lehetek 
mert Villon után 
felszínes lehetsz 
de azért simogatlak 
nem mehetsz 

soha, soha, soha 

a Duna-parton állok 
pisálok 
szemben a parlament 
szemezünk 
csorgatom magamat 
kevés kell, kiapad 

belém szúr a kupola 
s a színésznő  mosolya 
felettünk térdelt 
folytak könnyei, hivatásának verejtékei 
átcsapott rajtam a hideghullám 
minden szőröm felállt 

165 	majd újabb ernyedés 



verejtéke csorog szeméből 
mit mondhatnék; 
remegés, csak remegés 

elsápad a színpadi fény 
kosztpénz csappanóban 
éjszaka van 
a Dunánál állok 
pisálok 
a parlamentnek hátat fordítottam 
immár a hóban 

a 
korongról 

gyémánttű  fokáról 
sejlik a hangulat 
megnyomhatom 
kikapcsolom 
bekapcsolom 
borzongásait szabályozhatom 

nem jó ez így 
mindenhol, mindenű tt 

a 
kiégés 

elhalkul bennem 
elúszik 
meghal a monoton percekben 

gondolkodni már késő  
az eszme temető  
sírhantjain csontok 
(csontjaim) 

még füstölögnek, s utoljára lobbannak a verssorok 
hallgathatok 

a 
versről 

cél nélkül ha elengedem a tollat 
borzongástól ájulásig szűletik a gondolat 

így írok verset 
üreset 

nem szenvedhetem ha barangolunk a kövezeten 
bele a semmibe 
(mondják) 
ez kapcsolataink születésének 
fontos feltétele 

szerelem 

letőrö/öm verejtékcseppnyi szerelmed 
megitatom szomjas fagyöngyeimet 
azután szép sorban felvágom ereimet 
sivatagi vörös eső  
rideg hajnal 
szomjas jólakottság 
dobra feszített hajszálgyökér 
megremeg késem alatt 
eszméletvesztésem határán megcirógatom hajadat 166 



kerekes 
lászló versei 
. 
Napjaink jó formában vannak. 
Amikor leeresztetted az ülést, mindannyian csodálkoztunk; 
Milyen jó autód van; s mondtad, sokszor 
teljesen szabad emberek találkoznak egymással, 
csak egészen más képzetekkel a szabadságról. 
Kis pénz, kis zene —mondták a zenészek, 
akár te is e pillanatban. 
Közben magad sem tudod az érjegyzékek repertoárját 
visszacsinálhatatlan helyzetek kései vonzalmában. 
Az ütéstől az ajtó kicsapódott, s 
tested a/élten dőlt a föld felé. 
hajad ráhullott a fűre, 
pedig már rég egészen rövidre nyírtad. 

• 
Minden nélkül a tükör előtt 
kigomboltad ingedet, széthúztad szárnyait; 
volt mit látni. 
Képedre az asztalon 
tintát öntöttem, 
nem hiszem, hogy ez nem a tegnapi filmek egyike. 
Az utcán, ahonnan tűnni fogsz, 
ravasz emberek sétálgatnak. 
Röntgen-szemekkel pislognak 
szívük felett, nyakukat fogdossák. 
Gyerünk, húzz el magaddal még egy italra, 
veled úgysem érdemes beszélni 
tévedéseink újabb gyöngyszemeiről. 

• 
Közös fényképünknek a térben nagyszer ű  szerkezete van. 
Árnyad állandó áramlásban halad át a képzelt b űnösök galériáján. 
Ha lakásunkban érkezel, hervadni indulnak 
cserepes virágaink, szóltak utánam. 
Világítógolyókkal teli zsebekkel buszüléseken; 
betört metszettüveges ajtószárny; 
Szemtelen ábrák a falon, feliratok. 
Komoly emberek elfordított tekintetekkel 
haladnak keresztül az üres folyosón. 
Már napok óta döglött macska merevedik a lejáratban. 
Rajta színárnyalat-sugarak, 
akár tested érdekes részletein, 
festve képeiden. • 
Érzékenységed szünetein, kint a mez őn, 
vadászok segítenek át, készségesen fogdosva 
prémed. 
Semmi közöm ezekhez az emberekhez, 
simogatod a szétlőtt állatfejek véres szőrzetét. 
Gyerekek csuszkálnak le a korláton. 
Izgató volt, rohansz lefelé a lépcs őzeten, 
más képek, hallatszik a nagykapu. 
A kirakatban húsevő  virágok. 
Ismét London, kattan a gép; 
pornográf típusok zen-buddhista ábrázatokkal 
sietnek el sunyin a fal tövében Anatólia felé. 
Minden tapasztalatnak megvan az ára, 
az élet tömeges jelenség. 
Azok az emberek a szembeni ablakból már napközben is 
szüntelen idebámulnak a rángatódzó függöny mögül; 
az asszony állandóan nagylelk űségről áradozik, 

167 	közben másokért áldozatokra képtelen, írod a távolból. 



kovács lukács 
sziromeső  

Házunkat fél holdnyi kert vette körül; a rossz sz ő lősben volt a legétékesebb fák egy része : három cseresz-
nyefa , kétféle barack , szentivánalma , magvaváló szilva , korán és későn érő  köde . A ken másik felébe 
is jutottak nemesebb fák: kajszibarack és sárgacseresznye , mandulafák , valamint két tölgyfa nagyságú, 
pirosbél ű  köde . A sű rű , fekete föld nem a legalkalmasabb a gyümölcsészetre , ezért errefelé nemigen találsz 
nemes gyümölcsöt . Ezeknek a fáknak külön története van. Szüleim házasságának els ő  évében a környéket 
bejárta egy házaló ember . Nem volt ő  órát és különböz ő  női csecsebecsét áruló bosnyák , sem fazékfoltozó 
mester , sem hátán szekrényt cipel ő  üveges , melynek érkezését az üvegtáblák távoli villogásáról napokkal 
előbb tudni lehetett . Egyszerű  parasztembernek látszott , és facsemetéket árult. Ahol szóba álltak vele, onnan 
is elzavarták , mert senki nem ismerte , és rendelést csak fizetés ellenében volt hajlandó felvenni . Hozzánk 
már csak azért tért be , mert megszomjazott , s ha már ott volt, mellékesen a fákat is megemlítette . A szüleim 
megegyeztek vele vagy két tucat fácska árában . Később. megbánták , hogy lépre mentek , a szomszédok 
jóslata beigazolódott : a fák nem érkeztek sem tavaszra , sem őszre. Azonban évek múlva üzenet érkezett a 
bogarasi vasútállomásról . Apámnak hamarosan épp arra vitt az útja, így benézett . Kiderült, hogy 
nincs tévedés , nem épületanyagról , hanem a facsemetékrő l van szó , amiről már akkor rég megfeledkeztek. 
Hátul, a kerítés mentén és a ház mögött volt még egy-egy sor szilvafa , mely bő  levű , piros gyümölcsével 
bő  termés idején teljesen beborította a földet . A kert két sarkán , a kertben itt-ott, s a gyep mellett terebélyes 
diófák álltak . A gyep eperfákkal volt beültetve, eperfa állt a kiskonyha el őtt és mögött , s az udvar közepén. 
Gyümölcsből akadt még szilvafa : kökényszemű  szilva , sárga és bordó ringló , továbbá nyári habos almák, 
édes és savanyú meg kés őn érő , keményhúsú cigányalma. És számlálatlan meggyfa. Aprószem ű  és 
savanyú , mint az ecet , melyből egy szem is elvássa a fogat , nagyszem ű  oltott meggyek és h бІyagos meggy, 
valamit Oroszi nagyapa házától hozott kis törpefa, mely ap гószemű  volt, de lágy , s a ropogós cseresznyé-
vel egyidőben ért. 
A ház előtt télen is zöld , sudár jegenyeforma tujafákon kívül ugyanazok a fák n őttek , melyek a legtöbb 
tanyán megtalálhatók : ecetfa , akác -, bodza- és glédicsfa. 
A mesevilágból hajtott valamennyi , lombjuk a gyerekkor tündérkertjébő l bólogat . Éppoly valóságosak, mint 
ama titokzatos világ. Nemcsak gyümölcsük , kérgük ízét is, levelük simítását is ismerem , és emlékszem ágaik 
ölelésére . A szentivánalma ágai úgy n őttek , mint tenyérből az ujjak. Még ma is alszom néha a tenyérben, 
mint egykor Robinsont utánozva , aki az első  éjszaka fán keresett menedéket a vadak el ől az ismeretlen 
szigeten . A kajszibarack hatalmas , égre kígyózó ága selymes füvekb đl szőtt rigófészkével örökös viharral 
küszködik , bár az az ítéletid ő , az a vihar , mely lecsavarta , гégesrég elenyészett . S hogy dacol az idővel a tö г-
pemeggy karvastagságnál vékonyabb törzse! Talán még mindig azt a tavaszt várja , mely nem hozott szá-
mára rügyeket , talán a virágporfelhőt gomolygató szell őt , mely lágy simogatással virágtalan és lombtalan 
ágait letördelte. 
Házunk a sok -sok fától nem volt látható . A fák a tisztás területeken maguktól bokrosodtak , burjánoztak annyi-
ra, hogy a kiskonyha végét ő l a gyep melletti sáv , melybő l a három hatalmas diófa lombja az égre bodorodott, 
a különböző  nemű  hajtásoktól , kidöntött , ko гhadozó fatörzsektől és halomba gyű lt ágaktól , de leginkább a 
szúrós csalán , gilicetüsök , beléndek és mindenféle kúszó növény miatt járhatatlanná vált. Mégsem múlt 
tavasz sem ősz, hogy anya ne ültetett volna fákat . A diófahajtásokat is mind elültette, melyeket kuko-
ricakapáláskor találtunk. 
Miután a nagyapa házától származó törpemeggy kiszáradt (anya sokáig siratta , és évek múlva se engedte 
kivágni ), az azt követő  tavaszon telepítettük a legtöbb facsemetét . A ház jó háromszáz méterre van a nagy-
úttól; a hosszú kisút két oldalát ültettük be a meggyfákkal . Három napig ültettük őket . A harmadikon , a munka 
vége felé , ragyogó , szélcsendes időben heged űszót hallok . Fel se pillantottam , mert nem hittem a han-
goknak , de a heged ű  egyre csak sí rt, és látom , hogy egy hajlott ősz öregember — kabátja a bokájáig , szakálla 
az övig ért — húzogatja ki гojtolódott vonóját az ütött -kopott hangszeren. 
Az út gyöpére ültünk . Csöndben hallgattuk a heged ű  mély fájdalmát . Amikor zokogása hirtelen abbamaradt, 
riadtan fölpillantottam , nehogy eltűnjön az öreg a búzavetések villózó fényében , a napfényben fürdő  domb-
perem távoli rezgésében . Mi tovább ültünk mozdulatlanul , az öreg pedig tenyerébe vette anya kezét . Anya 168 



vallásos áhítattal leste az öreg minden jósszavát. Amikor azok elhangzottak, megragadta a szikkadt kezet. 
— Azt mondja meg, apó, felnevelem-e apró gyerekeimet. Tudni szeretném, meddig élek. 
Az öreg szabadkozott, hogy ilyet ő  nem tud, de anya mindkét kezével belekapaszkodott, engednie kellett. 
— Addig élsz lányom, míg itt, ezek a fák. 
Nővérem befutott a házba egy karéj kenyérért. A heged űs megköszönte, majd buksi fejünket megsimogatva 
elment. Később láttam, hogy Ocsi kenyeret majszol. Ugyanazt, amit a n ővérem a heged űsnek adott. 
Egy görbe fácskát ültettünk el el őször, hogy emlékeztessen bennünket a heged űsre. Mikor a földjét tapos-
tuk, anya a fejéhez kapott. 
— Nem kérdeztük, melyik fára érvényes a halálom. — Elgondolkozva hozzátette: —Tán jobb is, hogy nem tud-
juk. 
En úgy gondoltam, hogy egyikre se, vagyis általában, az összesre. De titkon mégis féltem, nehogy a görbe 
törzsű  legyen az. Aggódtam érte, naponta lestem, hajt-e már rügyeket. 
A fák kihajtottak, és bár örökélet űnek tűntek a gyermekkor éveli, évszakai, s őt napjai, észrevétlenül felcsepe-
redtek. Egyre dúsuló lombjuk alatt selymes f ű  nőtt és fehér, kék, lila, piros és sárga vadvirág. Már ezeket 
a fákat is mászni kellett: a meggyszüret hetekig tartott, végül nem érkeztünk minden fát megszedni. 
Ahogy ezek a fák beárnyékolták a kisutat, a nyüzsg ő , tarkállás lepke-ligeteket, a h űvös kert kéreghullató fái 
úgy csonkultak, vesztették el egy-egy szép águkat. Sok év alatt elaggott, kiveszett majdnem mind: a körte-, 
az alma- és barackfák (a kajszi kivételével, melynek szél hasogatta, korhadozó ágai helyett újak n őttek), 
a sárgacseresznye, majd a ropogós cseresznyék, mind a három egyetlen tavaszon. A két legnagyobb 
ecetfába — ezek voltak a ház legnagyobb fái — villám csapott, a régi, vastag törzs ű  akácok helyett 
senyvedő , sárga lombú fák n őttek, a bodzafák megkopaszodtak, fehér törzsükön alig maradt kéreg. A gyöp 
szép ege elsivatagosodott, vadhajtások n őnek az eperfák helyén. 
De a gyümölcserd ő  romjai még most is elég munkát adnak az agg szül őknek. Egész nyáron át szedegetik a 
földre hullt gyümölcsöt: az es őként hulló piros szilvát, a gyéren pottyanó, szétlottyanó pirosbél ű  körtét. 
A lehullott diót is szorgosan zsákokba gy űjtik és a padlásra hordják. Ám a meggyfák termése, csaknem mind 
kárba vész. 
Mondom nekik, a testvéreim is: bizony haszontalanok ezek a fák. A földbő l a kisúttal, melyet nem használ-
nak, jó tizenöt méteres sávot é vesznek: árnyékuk, gyökerük a termést megrontja. Nem kellett volna ültetni 
őket; a legközelebbi búcsú alkalmával — ilyenkor jön össze a család — ki kéne darabolni valamennyit. 
Az a nap is elérkezik. A délibábos határban virágzó fák, tanyaromok úsznak. Ez lenne az ihletet adó er ő? Az 
elvadult gyöp, a kopár udvar a repedt, süllyedt falú disznóóllal, oldalra biccent kukoricagóréval? Vagy a ro-
mos kert gyér viráglombja? Ásóval, fejszével és f ű résszel fegyverkezünk, s ha már úgysem állhatjuk útját 
a pusztulásnak, valami értelmes dolgot kell véghezvinnünk, sürg ősen, hogy már ebben az órában némi lát-
szata legyen. Roppan az ásó, megszólal a f ű rész és fejsze. Ásóval dolgozom, később fejszével. A fejsze na-
gyon is szereti a virágba borult fák kissé megpuhult gyökerét. Öcséim ásnak, bátyám koronázza a kivágott fát, 
nővéreim a gyepig vonják, vonszolják a hófehér ágakat. Érzem a virágillatot, és orromba csap a fák sebeinek 
illata. Édeskés:fanyarkás, ebb ő l lett a virágok illata is. Hogy orrom telhetetlenül belekóstolt, egészen megré-
szegszem tő le. 

A szerszámok éle olykor beleszorul a nedvt ő l duzzadt gyökérbe, ágba. De új er őre kapunk: újabb fa rezzen 
a gyökérre mért fejszecsapás nyomán, hull a sziromes ő  kezünkre, hajunkba, behavazza a fekete földet, ned-
veibe finom aranypor szitál. N ővéreim viszik a fehér ágakat, s a fehér ágakkal a méhek szédült, elszóródó 
csapatát a gyep végén gy ű lő  fehér halmokba. 
Valami hang cseng a fülemben: távoli harangzúgás, mi egyéb lenne. 
— Itt muzsikált a heged űs — mondja a nővérem. Föl se pillantottam, de érzem, már jó ideje mögöttem állhat. 
Felegyenesedek. Homlokomon elsimítom az izzadtság gyöngyeit. Az ám, a heged űs. De miért épp itt? 
Ahogy szemügyre veszem, látom, a fa alacsony koronájú, tömzsi, hurkás törzs ű . Már emlékszem is. 
A görbe fácska! 
Fivéreim épp nekiveselkedve birkóznak, viaskodnak vele. Gyökere egyszer megroppan, ágai a földet meg-
érintik. Hideget érzek a homlokomon, az izzadtságcseppek helyén. És szédülök. Es tisztán hallom, amint az 
ősz szakállú a zöld vetés hátán elfutó fényhullámokban s a f бId peremén a leveg ő  vibrálásában halkan ríkatja 
heged űjét. De mintha valósan hallanám, úgy hallom, és látom, mintegy álomban, hogy a megd őlt fának el-
vágtam minden oldalgyökerét. 
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radnóti 
sándor 

a 
frusztrált 
férfi 
mitológiái 

(federico feilini: a n ők városa) 

Egy férfi - sok nő  
1959 óta, ha jól tudom, harmadszor szerepelteti Fel-
lini Marcello Mastroiannit: a filmek száma szerint 
tehát nem kellene e két névnek olyan szorosan ösz-
szekapcsolódnia. Mégis Mastroianni a par excellen-
ce Fellini-színész, nemcsak az Édes élet és a Nyolc 
és fél jelentősége miatt, hanem főképpen a Mastro-
ianni-figurák és a Fellini-életrajz nyílt és nyilvánvaló 
összefüggése miatt. Fellini az önéletrajznak a film-
ben mind ez ideig nem ismert jelent őséget adott. 
Gyaníthatólag az önéletrajzi történet bátorította az 
egységes (elejével, közepével, végével rendelkez ő ) 
történettel való szakításra, hiszen a fejünkben, kép-
zeletünkben jelenlévő  önéletrajznak nem sok köze 
van a hivatalos célra írott hasoncím ű  fogalmazvá-
nyok kerekded történetéhez (noha vége még az 
utóbbiaknak sincs). Inkább a látszólag rendezetlen 
és az id ő rendre mindenképpen fittyet hányó feltolu-
lása jellemző  eme életrajz darabjaira, töredékeire —
rendje csupán annyi, hogy egy ember az, aki erre 
emlékezik. Ez az egy ember lett Fellini számára 
Mastroianni. 

Az elbeszélés uralma alól való felszabadulásnak 
csak kezd ő lépése volt ez. A filmcsinálásnak a film 
középpontjába állítása, az emlék- és vágyképanyag 
egyre zabolátlanabb kezelése, az életrajzi motívu-
mok történetnélküli, és ezzel fikció és nem-fikció 
különbségét megszüntető  volta, az az új dokumenta-
rizmus, amely Fellini Rómáját, clownjait vagy gyer-
mekkori emlékeit mutatta meg — mindez szakítást 
jelentett a novella-szer ű  filmmel. A mesét is a lát-
vány, illetve a mindenekel őtt látványra épített anek-
dota váltotta fel. Fellini ezzel visszatalált a film-
csinálás naiv kezdeteihez, azokhoz az id őkhöz, ami-
kor annak a tiszta öröme töltötte ki a mozivásznat, 
hogy valami látható, s legföljebb arra tellett még, 
hogy rövid szkeccsekben jelenítsenek meg ötleteket. 
A látvány- és ötletfüzér azonban most egyetlen em-
ber emlék- és képzeletvilága. Nemcsak arról az álta-
lános igazságról van szó, hogy a jelent ős filmesek lá-
tásmódja jellegzetes, összetéveszthetetlen, hanem 
arról, hogy soha a film történetében látásmód nem 
utalt ilyennyire vissza annak személyére, aki így 
Iát, soha szem nem jellemezte ily plasztikusan, eny-
nyire mindenekel őtt, a látott világ által tulajdonosát. 
Ez a szem szünteti meg a hasonmás funkcióját. 

Hogy a látható ember helyét a nem látható szem vet-
te át, arra utal, hogy Fellini a Nyolc és félt követő  
korszakban saját életének mitológiáját alkotta meg. 
Azért lép ki a vászonról az a valaki, aki a rendez ővel 
azonosítható, mert világa mégis általánosabbá válik 
az individuálisnál. Ugyanezért sz űnik meg a történet, 
s válik minden — a mitológiákra jellemz ő  módon —
egyidej űvé. Nem azonos ez a leggyakrabban épp fil-
mes emberek körül kivirágzó mítoszokkal. Fellini 
nem értékeli fel saját életének s világának jelen-
tőségét, nem szenteli meg életmitológiáját, s őt, a rá 
mindig is jellemző  nonchalanceszal a szubjektívet, 
az egyedit, a véletlen-életrajzit hangsúlyozza. S ez-
által általánosít. Ahogy egy ember életének történe-
térő l életének képeire, váratlan képzettársításaira 
irányítja a figyelmet, azzal, mint említettem, azt 
utánozza, ahogyan mindannyiunkban jelen van az 
életrajzunk. Egy különbséggel. Mert ugyan az egész 
— tekintve, hogy életünk folyik — soha nem válik 
bennünk történetté, de felötl ő  emlékképeink mögött 170 



tudomással bírunk az eltelt id ő rő l, tudjuk, hogy egy 
részben ismeretlen történetet élünk (saját élettör-
ténetünket), melyben múlik az id ő . Fellini ettő l a ta-
pasztalattól tekint el, ezért van legszemélyesebb em-
lékeinek is személyfölötti általánossága, s ebb ő l 
származik az is, hogy az emlékezés érzelmes me-
lankóliája az emlékez ő  rendezőtő l — pedig valaha az 
Országútont forgatta! — tökéletesen idegen. Tör-
téneti idő  helyett mitológiai térben játszódnak filmjei. 
A látvány, amit Iát és megmutat— aszó leíró és érté-
kelő  értelmében egyaránt — halhatatlan. 

Fellini szellemi önarcképe ama mitikus, láthatatlan 
szem, amely Iát és issza a látványt. Lényegéhez tar-
tozik a térbeli kiterjeszkedés, a látványok szaporítá-
sa, a nézés habzsoló fáradhátatlansága. Csak Sa-
raghinára emlékeztetek, a Nyolc és fé /beli táncoló 
óriásn ő re. Hány meg hány debellában multiplikáló-
dott azóta Fellini filmjeiben! Ez a szem, amely elemi 
erővel akar még-nem-látottat látni, amelyet vonz a 
tömeg, a sokaság, a végtelen kiterjedés, nem ma-
radhatott meg az életrajzi motivikánál, nem korlá-
tozhatta magát saját életének emlékeire. Csakhogy 
mi légyen akkor a szemhatár, mi határolja és adjon 
így formát a szem m űködésének? Kézenfekvő  dolog 
szerző i film helyett idegen könyvet felhasználni. (Fel-
lini filmjeinek vannak ugyan forgatókönyvírói, de már 
a többesszám is azt jelzi, hogy szerepük nem sokkal 
több, mint a rendező  elméjében formálódó forgató-
könyv papírra vetése.) 

Fellini választásai rendkívül érdekesek. A múlt szá-
zadban kialakult novella- és regényformát megel ő -
ző  elbeszélő  formákhoz nyúl vissza, melyeknek id ő -
technikája oly laza, hogy a filmben megszüntethet ő . 
Az epizódok térbeli vándorlások. A Szatirikonnak 
nincs időbeli vége, hanem a f őhős mintegy kiúszik a 
képbő l — hajóra száll. A hasonlóképpen szerkesztett 
Casanova végén az agg Casanova epizódja a film 
egészének ellentmondó m űvészi tévedés. Másod 
szor rendkívül fontos, hogy Fellini kosztümös tör-
téneteket választott. A telhetetlen szemet a stilizálás 
kötelezettsége tartja kordában: a múlt világának, a 
császárkori Rómának, a rokokónak már kialakult az 
a mi szemünkben egységes, láttatható fiziognómiá-
ja, amelytő l saját korunk távol áll. A stilizálás kötele-
zettsége ugyanakkor szolgálja is a telhetetlenséget: 
az egységes stíluson belül fantasztikus, soha nem 
észlelt látványokat lehet fölidézni. A bábeli római la-
kóház-tornyot, a velencei karneválon a laguna vizé-
ben visszamerül ő  óriás szobor-fejet. Közelebbrő l is 
megmondható, hogy miért éppen ez a két kor jelent 
meg eddig Fellini vásznán. A nyitott, a nem-hagyo-
mányos életformák mindkét korban játékosan vagy 
legalábbis bens ő leg kételhető  módon ritualizáltak 
voltak. A ritualizáltság az egységes stílust szavatol-
ja, de a kétely, a játékosság, a pluralizmus mintegy a 
mi világunk irányába nyitott, amelyt ő l nem az idő , ha-
nem csak a távolság, a stílus, a jelmez, a drapéria, a 
különös szokások választják el. 

E „megfilmesítések" m űvészi-életrajzi indíttatása a 
falánk szem. A filmek maguk e szem kiterjeszkedé-
sei, elhatolásai ismeretlen földekre, s ennyiben az 
élet-mitológia folytatásai. De ugyanakkor a Szatíri-
kon és a Casanova világának mitológiája is. A két 
mitológiát, az Énét és a világét, a szem kapcsolja 
össze. Mert ez a tekintet, ez a látásmód, ez a látvány- 
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bóluma. A falás és falat ős mitológiája ez, a másik 
ember és a világ tárgyi elsajátításáé. (Részletesebb 
kifejtésért az olvasót a Casanováról írott tanulmány-
hoz kell igazítanom, az Új Symposion 1979. július-
augusztusi erotika-számában.) A Casanova ezen be-
lül a modern férfi-erotika mitológiája. Nagyon súlyos 
és az el őbbiekben röviden ismertetett okai voltak an-
nak, hogy a rendező  e modern mitológiához egy ro-
kokó életrajz anyagát választotta. 

A nők városában Fellini mégis megpróbálta a lehe-
tetlent: az egyetemes mitológiai teret a jelenben föl-
építeni. S ugyanebben a filmben, mintegy f őszerep-
pé váló önidézetként, újra megjelenik Marcello Ma-
stroianni. 
A valaha oly sugárzóan szép férfiarc simaságát 
vesztvén mozgékonyabb lett, keménységét és ható 
rozott körvonalait elvesztvén kissé öregasszonyos. 
Ezzel a színész a mimushoz, a bohóchoz hasonul. A 
régi Fellini-Mastroianni filmekt ő l való időbeli távol-
ság, melynek nyomait olvassuk az arcról, teljesség-
gel Fellini szellemében nem id őbeli, hanem funkcio-
nális távolsággá válik: a visszatér ő  hasonmás már 
nem személy, hanem a személynél általánosabb po-
jáca, noha lényét önéletrajzi vonatkozások, emlékek 
szövik át. (Tévedések elkerülése végett: közömbös 
már e filmben, hogy ezek tényszer űen azonosak-e 
egy Fellini Frigyes nevű  magánszemély életrajzá-
val.) Ez a figura lehetetlennél lehetetlenebb helyze-
tekbe kerül üzekedés és űzetés váltófutásában. Min-
dig fölsül, mindig póruljár, mindig megkergetik, min-
dig csak a mézesmadzagot húzzák el az orra el ő tt. 
A bohóctréfák sora egyetlen témát variál, az egy 
férfi, sok n ő  viszonyát. 
Az újra laza epizódokból és al-epizódokból szerkesz-
tett film n ő inek nagy csoportjai a feminista kongresz-
szuson összegy ű lt tömegek, a fallokrata dr. Katzone 
szerető inek tömege, a történelem híres asszony-
alakjai, kábítószeres punk-csitrik, egy n őuralom-vízió 
paramilitáris osztagai, a film asszonyai, „a n ő i nem 
egész tárháza" az amfiteátrum-jelenetben: „házi-
asszonyok, punkok, diáklányok, dajkák, ápolón ők, 
hosl:essek, izraeli jelleg ű  katonanők, pilótan ők sisak-
kal és kezeslábasban, munkásn ők, parasztnők, rizs-
hántolón ők, bányásznők, mindenféle típusú és korú 
kurvák, sísapkában bugyolált arcú terroristan ők." (A 
Fellini írta forgatókönyv-vázlat részletei a Filmkul-
túra 1980/6. számában jelentek meg Schéry András 
fordításában.) A tömegekb ő l néhány n ő  kiválik, a 
kucsmás hölgy a vonatból, akinek kegyeit a f őhős 
a vonat illemhelyén szeretné elnyerni, az öreged ő  te-
nyeres-talpas asszonyság, aki viszont a fő hős ke-
gyeit szeretné kicsikarni az üvegházban, a feleség, 
a szépfarú görlök, a szellemvasút emlékszellemei, 
a régi nő k. 

Az erotikus viszonyok lehetséges konfigurációi kö-
zül mindig is ez foglalkoztatta Fellinit, az egy férfi, 
sok nő , a n ő  mint tömeg a férfival szemben.  ‚re,  
a híres hárem-álom a Nyolc és fé /ben, a férfi életé-
ben megismert n ők békés koegzisztenciája, gyöngéd, 
de ha kell, korbács-suhogtató hím-uralom alatt. 
E szeretetreméltó, önironikus vágykép torz változata 
A nők városában a macho szentélye, a n ők gomb-
nyomásra kivilágosuló fényképei, s visszaforgatott, 
a kéj csúcspontján elhangzó szavai. A másik oldalon 
a nők fenyegetése. Az elemésztő  üreg, az összerop 
pantás, a szexuális próbatétel kudarca (Szatirikus, 
Casanova), melyet eddig a n ő i tömeg, a hatalmas 



idomú óriásnő  szimbolizált, most pedig a n ők töme-
ge. Magatartásuk e tömegben a férfival szemben (a 
férfi frusztrált képzeletében) a megvetés, a közöny, 
a kigúnyolás, a megszégyenítés, a megkínzás. A 
modern erotika mitológiája e modern köntösben is, 
éppúgy mint a Casanovában a dezortizáció mito-
lógiája. A sok n ő  kínálta férfimagatartás-lehet őség 
mindegyikének egyenlege negatív: a csábítóé épp-
úgy, mint a csábítotté, a díszhímé éppúgy, mint a 
férjé. S az álmok asszonya, az Egyetlen, az ideál —
egy villanásra maga a Madonna — nem más, mint ki-
pukkasztható léggömb. Futás vagy futamodás, ger-
jedés vagy lankadás, egyremegy: a bohóctréfák 
mindegyikének mottója Brecht (Vas István) sora le-
hetne: „Az asszony gödre néki sírgödör." 

A mitológiai tér 

Aligha lehet kétséges, hogy Fellini m űvészi szándé-
ka amitológia-teremtés. Nemcsak eddigi törekvései-
nek szerves folytatása vall erre, hanem az is, hogy 
erotikus katalógusából itt is, ahol pedig nem egy Ca-
sanova a fő hős, hiányzik a férfi és n ő  viszonyának 
bármifajta individuális formája. Pontosabban — és ez 
közvetett bizonyíték alapvet ő  törekvésére az 
egyetlen viszony, ahol ilyesmirő l van szó, a férjé és 
feleségé, elképeszt ő  módon kilóg a filmb ő l. Ahol Fel-
lini megcsinálja a maga fejezetét egy házasság törté-
netébő l, ott leáll a film, és a rendez őnél szokatlan 
módon a dialógus veszi át az uralmat a látvány fölött. 
Ami pedig a párbeszéd tartalmát illeti, az oly lapos, 
hogy jobb szót sem ejteni róla. Férj és feleség viszo-
nyának látvány-sora sem több kommersz közhely-
nél. Az, hogy az éjszakai krémekkel kifent feleség 
durva tornásztatással akarja szerelemre hangolni a 
görlök után ácsingózó férjet, semmivel sincs maga-
sabb színvonalon, mint a szándékosan lapos paró-
diának elgondolt feminista pantomim a rabszolga-
feleségrő l. 

De ha eltekintünk ettő l a kisiklástól, amitő l végső  so-
ron persze majd nem lehet eltekinteni, fölvethető  a 
kérdés, hogy sikerült-e egységes mitológiai teret lét-
rehozni a modern közegben? S ez nem puszta elmé-
leti spekuláció, hiszen a m űvészi szándékot figye-
lembe véve egyet jelent azzal a kérdéssel, hogy 
van-e a filmnek az epizódokat egyesít ő  egységes lát-
ványtere, homogén stílusa? A kérdés megválaszolá-
sához a mitológiai anyagot kell számba vennünk. El ő -
ször is néhány ősi, de a modern életben is meg ő rzött 
motívumot kell említeni. Mindenekel őtt a clown alak-
ját és a bohóctréfát. Másodszor az arénát és egyik 
modernizált változatát, a ringet. Harmadszor a vurst-
lit s benne az újabb kelet ű , de a mutatványos világ 
auráját sugárzó szellemvasutat. Ezek a motívumok 
képezik a film egyik mitikus rétegét. 

Másik réteg az aktualitás mítoszainak rétege. Fontos 
a többes szám. Változékonyságuk, divatnak kitett 
voltuk lehetetlenné teszi egyesítésüket, ugyanakkor 
fölcserélhetők. Fölcserélhetőségükre lássunk példát 
a film tervezetéb ő l. Arról a jelenetrő l van szó, amikor 
a főhős felér a ringbe. Fellini így ír: „No és ki bírás-
kodik? Két bíró van, méghozzá két Stan és Pannak 
öltözött n ő ... Lehetnének hárman is, ez esetben a 
Marx testvéreknek öltözve; ha viszont négyen lenné-
nek, akkor a pekingi ,négyek bandájához' kellene 
hasonlítaniuk. De inkább maradok Stan és Pan mel- 

lett..." A példa nemcsak a felcserélhet őségre mutat, 
hanem feltárja az aktualitás mítoszainak két fontos 
forrásvidékét, a mozit és a politikát. Az éjben egy 
végtelen paplan alatt a régi idők moziját nézve egy 
ütemre ringó (onanizáló?) férfiseregletre emlékezte-
tek, valamint arra, hogy a léggömböt terrorista n ő  
találja el. Lehetnek társadalmi mozgalmak és ideoló-
giák is mitologikusak: a feminizmus is mitológiai 
anyag a filmben. 
Harmadik rétegként említem a mítosz modern paró-
diáját, melynek közege az ízléstelenség. Katzone 
beszélő  nevétő l villájáig („az ,art deco' és a fasiszta 
kincstári építészet zagyvaléka, melyet elburjánzott, 
grandiózus növénykompozícióktól lepett, nyirkos, 
obszcén és csillámló park vesz körül"), berendezé-
si tárgyaitól (nyelvét kiöltő  falilámpa, elektromos pör-
dülésű  phallosz) D'Annunzióig, az említett szentély-
tő l (apszisa padlóján Katzone mozaikból kirakott fe-
jével) édesanyja háziszentként tisztelt (az ízléstelen-
ség különös gondjával kiválaszott) szobráig, a hatal-
mas dán dogoktól a tízezredik nő  felavatási ünnep-
ségéig (tízezer gyertyás tortával, melynek elfújni 
már nem tudott gyertyáit Katzone vizeletsugarával 
— esetleg obszcén módon elrejtett pezsg ővel? — oltja 
ki), vagy a tízezredik n ő  mágikus képességéig (vagi-
nájával pénzdarabokat tud felszippantani a földr ő l), s 
végül Katzone öltözködésétő l (a választékos elegan-
č iából mindig ki kell göndörödnie a mell sz ő rzetének) 
gondosan mérlegelt testalkatáig („egy kicsit play-
boy, egy kicsit Tarzan, de egy kicsit ostiai úszómester 
is, kissé elhízott Apolló, elnehezült hajdani szépfiú") 
—: mindez együtt a díszkan, a numerabajnok, a 
skalpvadász — e Fellini által olyannyira megvetett faj-
zat — mítosza és mítoszának paródiája. 

E három nagy réteg mellett számos modern mítosz-
törmelékre bukkanhatunk a filmben: a természettu-
domány mítoszára, a kábítószeres élmény „színes-
ségének" mítoszára, a peniszirigység és a kasztrá-
ció komplexus freudi mítoszára, a leszboszi szere-
lem mítoszára, a kafkai Per és a Fahrenheit 451 femi-
nizált változatának mítoszára, és így tovább. De azt 
mondhatnám, minél jobb, annál rosszabb: a kiter-
jeszkedési vágynak semmi sem szabhat határt, hi-
szen a modern élet a törmelékmítoszok tenyészete. 
Fellini talán még soha nem élhette ki jobban m űvészi 
természetének legjellemzőbb sajátosságát, a túlhab-
zó mindent-akarást, mint most, amikor szándéka 
nem több s nem kevesebb volt, mint az, hogy „min-
dent” fölidézzen, ami a mai férfiban a N ő  fogalmához 
és képzetéhez kapcsolódik. E természet jellemzésére 
hadd idézzek egy pompás részletet újra a forgató-
könyv változatából: „Arra gondoltam, hogy a ver-
senybíróságban benne kellene lennie a történelem 
néhány nagy nőalakjának is, akiket kilógatott fest-
ményeken vagy viaszból megmintázva láthatnánk, 
vagy pedig hús-vér emberekként, úgy értve, hogy a 
figurákhoz hasonlóan öltöztetett és sminkelt statisz-
ták testesítenék meg őket; ezek például: Judit, Deli-
la, Jeanne d'Arc, a Sz űz Camilla, II. Katalin orosz 
cárnő , Caterina Sforza, Medici Katalin, Ponthesileia 
(sejtelmem sincs, ki lehet, de Zanzotto költ ő  javasol-
ta, aki mindent tud), Mária Terézia osztrák császár-
nő , Cordelia, Teodóra bizánci császárn ő , Galla Pla-
cidia, Kleopátra, Messalina, Kate Millet, Germaine 
Greer, Dacia Maraini s az alkalomra n őnek öltözött 
Moravia." 

A felsorolt mitikus rétegek egyike sem alkalmas arra, 
hogy az egész film homogén közegévé váljék. A bo- 172 



hóctréfa, bár a főhős bukásai révén majd minden je-
lenetben fölsejlik, transzparenciája, absztrakt stili-
záltsága okából alkalmatlan arra, hogy a képzettár-
sítások tömegét elrendezze. Az aktuális mítoszok-
nak csak funkcionális helyük van, tartalmuk s ezzel 
képük változékony — nem szilárdul meg. Noha talán 
éppen az volt a film eredeti ötlete, hogy kizárólag e 
téglákból építkezzék, Fellininek be kellett látnia ezen 
anyag túlságosan porózus voltát. A modern mítosz, 
mint paródia, kétségkívül a legegységesebb stílusú 
rész a filmben, de figyelemreméltó, hogy berende-
zéséhez a rendez őnek legalábbis félmúltra volt szük-
sége. Katzone marciális alakjában és egész világá-
ban van valami hajdani, s ez arra vall, hogy még az 
ízléstelenség egységéhez is szükség van holmi sti-
láris leülepedettségre. Végül a vurstli és az aréna 
képei is csak a film egy részének terét szervezik 
meg. 
A nők városa ugyanis három jól elkülönithet ő  rész-
bő l áll. Az első  a n őuralom, a második a férfiuralom 
paródiája: a feminista kongresszus és a Katzone-vil-
la tere. A legnagyobb és végül áthidalhatatlan ne-
hézséget a rendez ő  számára a két tér egyesítése 
okozta. Lássuk ehhez a cselekmény rövid vázlatát. 
A főhős egy kihívóan viselkedő  nő  nyomán valami is-
meretlen állomáson leszáll a vonatról. A n ő  fakép-
nél hagyja, ő  követi és egy feminista kongresszus-
ra téved. Megkergetik, megcsúfolják, megalázzák, s 
végül a szálloda kazánját f ű tő  asszony vállalja, hogy 
kimenekíti az állomásra. Ehelyett azonban üveghá-
zába csalja s leteperi. Meglepik őket. Az asszonyt el 
kergetik, a férfit egy fruskára bízzák, hogy vezetné el 
az állomásra. A lányka autós társaihoz viszi, de a 
punk-csitrik növekvő  kábítószeres mámorában szó 
sincs már az állomásról. Végül a lányok is fenyege-
tően lépnek föl, s a h ős Katzone villájába menekül. 
Ez a villa is ostromlott vár. El őbb úgy t űnik, hogy a 
punkok fenyegetik, de kés őbb, amikor az estélyt —
melyen a fő hős összetalálkozik feleségével — félbe-
szakítják, kiderül, hogy a villán kívül n ő -diktatúra 
van, s a tulajdonost háza, szentélye lebontására szó-
1 ítják fel. A vendégek és a katonan ők — köztük a most 
katonaruhás f ű tőnő  — elvonulnak, s a házigazda fi-
gyelmességeképpen két görl jelenik meg, aki táncol 
a fő hőssel, majd a személyzet segédletével ágyba 
bújtatja. Amikor azonban h ősünk hevesen marasz-
talná őket, elt űnnek s megjelneik a feleség. Ő  az 
említett közjáték után elalszik, s a férfi a görlök hang-
ját vélve hallani az ágy alá bújik, ahol egy mélységre 
nyíló lyukat talál. Itt kezd ődik a film harmadik része. 

Láthatók az er őfeszítések, hogy a f ő hős vándorlá-
sai, folytonos megkergetései egységes térbe kerül-
jenek. De ez általános értelemben is lehetetlen, hi-
szen a nőuralom és a férfiuralom modernmítoszai 
nem egyesíthet ők, s magában a filmben is lehetet-
lennek bizonyul: Az átvezetések er ő ltetettek, s az 
egyes epizódok realitásszintje között olyan motivá-
latlan különbségek vannak, hogy végül is Fellininek 
az egész filmet álomnak kell min ősítenie az utolsó 
jelenetben, ahol is a f őhős felébred ugyanazon a 
vonaton, s ugyanazon a helyen, amely az els ő  film-
kockákon volt látható. Annál is fájdalmasabb e köz-
hely alkalmazása, mert a film harmadik része valódi 
álom. 

mintegy az álom vizébe merülés, fenékre érés, és 
újra felszínre bukkanás jelképeként. A lefelé szálló 
ág központi képe a szellemvasút, pontosabban szel-
lemcsúszda. Mert az ágy alatti lyukból tekervé-
nyes, meredek csúszda nyílik, mely az éjben s egy 
vurstli-csillagvilágban vezet alá. A közbe-közbe meg-
világosuló képek, szellemjelenetek a régi n őket 
és a mozi n ő it mutatják, azt az emlékvilágot, mely-
bő l egy férfi képe a n őkrő l, s nőkkel szembeni maga-
tartása ered. Ebben a jelenetben jut Fellini a legkö-
zelebb saját m űvészetének emlékez ő  hagyományá-
hoz, az élet-mitológiához. A fölfelé szálló ág tere 
aréna, telidesteli n őkkel, s benne egy rettent ő  magas 
emelvényen szorító van. Ide kell fölhágnia a h ősnek, 
hogy betöltse az ítéletet, amit a n ők hoztak. Az ítélet 
az, hogy találkozzék álmai asszonyával, de hogy ez 
a találkozás áldozati pusztulást, véres viadalt vagy 
csodás eljövetelt tartogat, nem tudható. Az emelvény 
tetején, a szorítóban — közel már az ébrenlét felszí-
néhez — Katzone öreg szolgálója ül. S fölélebeg a je-
lenés, az asszonyformájú léggömb, távolról, s egy 
pillanatra holmi vásári Sz űz Mária, közelebbrő l az 
óriásnők csiricsáré luftballon-változata. Az álom-tér-
beli mélypont, a fenék — ahol csapdába ejtik s vala-
mifajta nő i különbíróság elé vonszolják a h őst — és a 
fölfelé vezet ő  út a férfiak n őkkel kapcsolatos b űntu-
datainak, félelmeinek víziója, mely Feilini nagy, miti-
kus világ-látomásainak, leginkább a Szatirikon labi-
rintus- és aréna-jelenetének örököse. 
A harmadik rész egyesíti a n őuralom tézisét és a 
férfiuralom antitézisét — ne feledjük, mindkett ő  egy 
férfi szemszögéb ő l volt látható — a férfi-frusztráció 
mítoszában. Az amfiteátrum néz őközönsége közt 
ott vannak a feminista világ és a Katzone-világ n ő i. 
Az egyesítés azonban Fellininél kivételes módon va-
lóban tézisek és nem látványok szintetizálása. Mert 
a harmadik rész gyönyörtéli lecsúszásának és kín-
teli felkapaszkodásának egységes látvány-teréhez 
bizonyos értelemben szükséges a megel őző  részek-
rő l való tudás, de az ágy alatt a képvilág tekinteté 
ben új film kezd ődik, melybe a főhős fehér hálóingjén 
és fekete harisnyáján kívül viszonylag kevés látvány 
kerül át a megel őző  részekbő l. A három nagy rész 
három különböző  stilizáció, az átvezet ő  részek és 
betétek újabb különféle stilizációk, és Fellini filmjei-
nek igazi nagysága, a különféle stilizációk eredeti 
egysége nem valósul meg. A harmadik rész, amely 
a maga heterogén stilizációit nagyszer űen egyesí-
ti és egyesíti Feilini filmjeinek azt a két tendenciáját 
is, amelyet önéletrajzi mitológiának és világ-mitoló-
giának neveztem, nem egyesíti az egész filmet. 
Az előző  részek is nagyszer ű ek persze önmagukban 
és a maguk nemében. Az els ő  nagy rész, melynek 
anyaga a feminizmus mítosza, egy fantasztikus rit-
musú képtelen komédia ujjgyakorlata, amely egyre 
gyorsuló iramban ott ér véget, ahol a görkoresolyá-
zásra kényszerített f ő hős kilódul a terembő l és fel-
nyalja a kazánba vezet ő  lépcsőt. A fallokrata-rész 
pedig nemcsak témájában, de stílusában is a Casa-
nova-film kamara-változata: ugyanaz a stiláris per-
fekció jellemzi, mely Fellininél sosem gátja a féktelen 
ötleteknek. A két részt összeköt ő  epizódok, illetve az 
utólagos összekapcsolást szolgáló betétek céljukat 
nem töltik be s önmagukban is kevésbé sikerültek. 
Az üvegházi jelenet a vérb ő  nápolyi komédiákból 
pattant ide, a házastársi párbeszéd a neorealizmus 
legromlandóbb gesztusának örököse, a punk-jelenet 
csodás, de szervetlen látványa az Easy Rider illetve 
Woodstock-féle amerikai filmek színes kábítószer-
látomásainak Fellini-féle, tehát az eredetinél maga- 

A harmadik részt nem lehet olyan egyszer űen el- 
mesélni, mint az el őzőeket. Viszont föl lehet térké- 
pezni azt a teret, amelyben történik. Lényegében egy 
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sabb színvonalú variációja, a fekete egyenruhás ka-
tona lányok fenyeget ő  jelenete pedig akárhány baljós 
utópiát tartalmazó sci-fi képi toposza. 
A /azaságok, melyek nem azonosak a Fellini-filmek 
ravasz lazaságaival, egyszer űen arra vezethet ők 
vissza, hogy a modern életanyag ellenáll az egyete-
mes mitológiateremtés m űvészi szándékának. A mo-
dern mitológiák nem gyúrhatók egységes mítosszá. 
Ebbő l a szempontból az az utolsó kísérlet is cs ődöt 
mond, amelyrő l most szólnék néhány szót. Van 
Ugyanis még egy mítosz-anyag a filmben a fölsorol-
tak mellett, mely az életrajzi mítosznak is része és 
egy világunk mítoszai közül is. A Fellini-film mítosza. 
A rendezőnek mindig fontos eszköze volt az önidé-
zet, de azt hiszem, semelyik filmjét nem szövi annyi-
ra át, hol nyíltan, hol leplezve, hol harsányan, hol fi-
noman, hol átalakítva, hol „egyenesben", mint A nők 
városát. Csak részletes filmikonológiai tanulmány 
tudná összeállítani a megközelít ően teljes listát. Én 
találomra említek néhányat. Az éjszakai kievezés a 
hatalmas tengerjáró hajóhoz az Amarcordban és a 
punk-epizód leszálló repül őgépe. A Szatlrlkon illetve 
a Katzone rész vagina-mágiája — ott a kicsapó láng, 
itt a földelejezett érem. A Casanova drezdai orgia-je-
lenetének összeseregl ő  nézői és a görlökkel való 
tánc néző i. A Szatirikon arénája és e filmé. A Casa-
nova-kép a falon. A mutatványos- és a clown-motí-
vum. Mastroianni. 
Itt Fellini-film születik — hirdetik az idézetek, melyek 
csak emblémái annak a valóban meglév ő  nagy egy-
ségnek, folyamatosságnak, mely ezt a filmet össze-
köti elődeivel. De a Fellini-film e m űbő l is pontosan 
értelmezhető  fogalma sem teremti meg a film egysé-
gét. A nők városa inkább a Fellini-formaproblémák 
szinte teljesnek mondható katalógusaként fogható 
föl, remek részekkel, melyeknek egyike-másika a 
művész legmagasabb színvonalán áll. De a részeket 
tézis kapcsolja össze, s ez az állítás talán általában 
is, Fellininél pedig bizonyosan, bírálat. 

A tézis 

Az európai férfi asszonyfaló tradíciójába vág sok 
nő  megszerzése, ismeretlen n ők megszerzése, má-
sok nő inek megszerzése. Mindezt tiltja a tradíció, de 
nem annyira, hogy a tiltás is ne növelné a vonzást. 
Az egy férfi, sok nő  konfigurációjának feltétele a 
férfi és n ő i szerepek szigorú elkülönítése. A támadó 
aktivitás az egyik oldalon, az alávetett-befogadó 
passzivitás a másikon. De a szerepek a modern élet-
ben felbomlottak. A vonaton hagyományos módon 
megkörnyékezett ismeretlen n ő  átveszi a kezdemé-
nyezést, mert nem gyakorolja a támadókedvet növe-
lő  látszatra aktív védekezést, és kétszeresen is 
aktív: ő  ad hosszú, erőszakos, magabiztos csókot, 
és ő  hagyja ott a férfit. Az aktivitás-passzivitás sze-
repmegosztása a keresztény hagyományban gyöke-
rezik. Fellini nem ezt a szerepmegosztást vonja két-
ségbe, sőt, megbomlását nagyon is keresztény szel-
lemben magyarázza — büntetésként s b űnhődés-
ként. A sok n ővel szemben föltámadó bírvágy b űné-
nek büntetése a modern mitológiában nem a pokol 
tüze, hanem a frusztráció, a Don Giovanni kései, 
démoniától megfosztott leszármazottjának, a Casa-
nova-Katzone típusnak rekordhajhászása is csak 
ennek egyik változata. Az egyetemes frusztrációból 
Fellini nem Iát más „kituat", mint a régit, a házasság 
szentségét, s'ugyanakkor vele szemben is rendívül 
szkeptikus. Mindekett őre vall a házastársak jele-
netének kiemelkedése a filmb ő l, a mondandó Felli-
ninél teljesen szokatlan megfoga/mazása, a szavak 
üres kongása és gyors képi visszavétele. Minden 
egyéb dezerotizált férfi-mitológia. E mitológiák közös 
tézise, hogy az asszonyfaló férfit fölfalják az asszo-
nyok. 
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Hegel óta állandóan napirenden szerepel a m űvé-
szet halála. A m űvészet egyre inkább felhagy a 
hagyományos megjelenítéssel, azonban ez még 
nem jelenti megsz űnését, elhalását, hanem azt a 
törekvést igazolja, amely szerint egy új valóságot kell 
felállítani és a m űvészet eszköztárával ontologiku-
san körülírni. Ez az új valóság a legmagasabb fokú 
emberi szükséglet, mert az adott valósággal soha-
sem lehetünk elégedettek. 
Még Hegel sem állította kategorikusan, hogy a 
m űvészet elhal, hanem szerinte annak elavult for-
mája nem elégíti ki az abszolút szellem szükség-
letét. És valóban, ha az abszolút szellem szükség-
lete a tudás, akkor a m űvészet nem tudja többé ki-
elégíteni, mert a látható világ dolgai minden aspek-
tusból feltárultak már. A valóságról a m űvészet ilyen-
formán nem sok újat tud már mondania Lehet őségei 
kimerültek, mégsem sz űnik meg, ugyanis következ ő  
nemzedékek feladata átgondolni az új világ kiépíté-
sének lehetőségeit. 
A modern m űvészet egyre inkább felhagy a tárgyi vi-
lág megjelenítésével s az új, az el nem mondott, a 
még példa nélküli meghódítására tesz er őfeszítése-
ket. A tárgy nélküli m űvészet is m űvészet. Termé-
szetesen különbözik az ábrázoló m űvészettő l, még-
pedig abban, hogy létének alapját nem ruházza át 
valami másra, hanem egyedül önmagában keresi, és 
saját erejével szabja meg törvényeit. 
A művészet léte és tökéletesedése legjobban a ha-
lálát várókat zavarja. Észlelik ugyan, hogy a m űvé-
szet nem hal el, ennek ellenére nem tudják elfogadni 
elő rehaladását a szépség új formáidak keresésében, 
s az esztétikum halálát látják minden olyan kísér-
letben mely tagadja a m űvészi kifejezés hagyomá-
nyos formáit. A modern m űvészet az új világ megte-
remtésének lehet őségeit vizsgálja és ezen az úton 
haladva nagyon sok problémát állít a mai ember elé. 
Ezért az esztétikum halálhírnökei a szépség sírbolt-
ját látják benne. Azt állítják, hogy a m űvészet nem 
halt el, de kihalt a szépség a m űvészetekbő l. 
Valójában a m űvészet csak a tárgyi világ ábrázolá-
sával hagyott fel. A modern m űvészet egyes alko-
tásaiban nyoma sincs a tárgyiasság ábrázolásának: 
a tárgyiasság elt űnt, s helyébe lépett a szépség. Az 
ilyen m űvészi alkotásokban a szépség az igazság 
fölé rendelt. A modern m űvészet nem az igazságot 
keresi, hanem a szépséget, ami a klasszikus m űvé-
szet tárgyiasságának csak kísér őjelensége volt. Az 
igazság már megtaláltatott, a szépség viszont ere-
dendő . Ezért nem kell túl könnyedén elfelejteni a 
szépség szerepét az ember életében. 
Igaz, a mai napig senkinek sem sikerült a szép ob-
jektív jellemző it meghatároznia, de sokan a termé-
szetes világ hiányosságai el ő l való egyetlen mene-
déknek tartják és legmagasabb fokú szükségleteik 
kielégítését várják t ő le. A szépség így támadófegy-
ver lett az adott valóság korlátozottsága és irritáló 
komolysága ellen. Valóságunk er ősen fogyatékos. 
A m űvészetnek kell megszabadítania bennünket 
korlátaitól. Ebbő l a szempontból a m űvészet mindig 
a természet el őtt jár. 
Arisztotelész ismerte fel a m űvészet valódi termé-
szetét és határozta meg a természethez való viszo-
nyát: véleménye szerint a m űvészet csak részben a 
természet utánzása, részben azonban olyant alkot, 
amit a természet nem tud. A természetben a dolgok 
nagy káoszban leledzenek, akadályozzák egymást, 
ezért le kell mondaniuk valamir ő l, ami kivételesen 
fontos növekedésüket, létüket illet ően, és sohasem 
nőhetik ki magukat azzá, amivé akadályok nélkül vál- 



hatnának. Ezért ferdül el többé-kevésbé minden do-
log a természetben. Nincs tökély. A nyelv tökélete-
sen kifejezi ezt a szituációt . Sohasem látunk egye-
nes vonalat, sohasem találhatunk ideális asszonyt, 
mert a természet nem képes a dolgok lényegének a 
lényegtelentő l való megtisztítására . A művészetnek 
ezért nem szabad a természet látható megnyilvánu-
lásainak utánzójává válnia, hanem meg kell találnia 
azt az utat, amelyen a lehet őség a valóságba torkol-
lik, az entelecheia a valódi formájába . Az igazi mű -
vész mindig idealizál, mert el őnyben részesíti a sze-
mei előtt lebegő  ideált. A m űvészet a magasabb for-
mák születésének helye , olyan formáké , amilyeneket 
a természet nem tud produkálni . A m űvészet a ter-
mészet fölött áll, mert nem veszik el a jelenségek 
lényegtelen részleteiben , ideális formájában adja 
vissza a természetet . A valós dolgok miatti elégedet-
lenség arra ösztönzi a m űvészt , hogy olyat alkosson, 
amit természetes úton soha nem lehetne létrehozni. 
Így teremti meg a m űvész a dolgok ideális képét, 
amely esztétikai jelleg ű  és esztétikusan hat. 
Ugyanebben az értelemben Sa гtre az emberi lehe-
tőségek ideális szférájába helyezi a szépet : a szép-
ség az esszencia és az egzisztencia eszményi 
egysége, amely szám űzi a magáért valót,létrehozva 
így lényében az alanyiság nemlétét. Ez a magán-
való vagy az érték mint transzcendencia . Ilyen érte-
lemben írja Sartre : „A szépség tehát a világ ideális 
állapota, a magáért való ideális megvalósulásának 
a korrelatívuma , amelyben a dolgok esszenciája és 
egzisztenciája a lény identitásaként mutatkozna 
meg, amely ebben a felfedezésben magáért valóban 
abszolút egységre lépne önmagával ... Éppen ezért 
vágyunk a szépségre, és ezért fogjuk úgy fel az uni-
verzumot , mint amibő l hiányzik a szépség , olyannyi-
ra, hogy önmagunkat is mint hiányt fogjuk fel." 
Ez Wilde híres tételének a bizonyítéka. mely a követ-
kezőképpen hangzik : „A természet utánozza a m ű -
vészetet." A természetnek utánoznia kell a m űvé-
szetet , mert hiányzik bel őle a szépség : az csak 
természetfölötti alakban ölthet testet. A természet 
alkotta dolgok lényegbevágó hiányosságai miatt él 

a szépség és a m űvészet igénylése . Ezek a hiá-
nyosságok tahósak , a szépség és a m űvészet iránti 
szükséglet pedig megszüntethetetlen. A m űvészet a 
dolgok természetadta formái mögött , s az ideális 
lehetőségek szférájában valódi igazságukat keresi. 
Ezen az úton találkozik a szépséggel , mely diaboli-
kus aspektusával megmutatja az eszményi utáni 
vágyunkat . Ezért a m űvészet és a szépség konver-
gáló tendenciát mutat. A m űvészet, természetébő l 
fakadóan , a szépségnek nevezett ideális érték felé 
közelít. Ebbő l szemszögbő l a művészet pofon, mely 
a valóságon csattan , mert megveti tolakodó rútságát 
az eszményi formák szépsége nevében. 
Kafka is hasonlóan vall, amikor ezt írja: „Az élet és a 
művészet álláspontja már magában a m űvészben 
különbözik." Az élet a hiányosság összessége. A 
m űvészetnek distanciát kell teremteni, hogy a való-
ságról valódi képet tudjon alkotni. Ezért lehetetlen 
nem gondolni a negativitásra , mert negativitás iga-
zolja az embernek a természettel szembeni elége-
detlenségét és eredend ő  vágyát az eszményire, 
mely meghaladja a természet lehet őségét. 
Az új valóság vágya a meglev ővel szembeni elége-
detlenségbő l származik . Az ember annyira elége-
detlen a meglevővel, hogy soha nem nyugodhat 
meg. Ez az elégedetlenség genetikai sajátossága. 
Sokan ezt az emberi többlet bizonyítékának tartják; 
nem biztos, hogy igazuk van. Meglehet, ez nem 
előny a többi élő lénnyel szemben, inkább kozmikus 
átok, de lényegi rendeltetés, ami nem t űnhet el, 
hacsak a m űvészet maga meg nem sz űnik . Ezzel el-
tűnne valami rendkívüli érték ami nélkül az ember 
nem lenne ember. Az embernek mindig lesznek ide-
áljai, amelyeket szépnek tart , mert bennük nincs 
semmi fölösleges, mint a természetben. A m űvészet 
továbbra is a legmegfelel őbb eszköz lesz a maga-
sabb formák kifejezésére, és mint ilyen, a szépség 
egyik legfontosabb megnyilvánulási formája. 
Megállapíthatjuk : ha az örökkévalóság emberi ka-
tegória, a szépség és a m űvészet igénylése is örök. 

fenyvesi ottó fordítása 
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Amennyiben kiindulási alapként elfogadjuk azt a 
leegyszer űsített meghatározást, hogy az ún. „anti-
m űvészet" a mindenkori társadalmi értékrend eszté-
tikai vetületeinek, illetve a társadalom esztétikai-
m űvészeti tudatának radikális kritikáját és program-
szerű  destruálását, valamint alternatív értékrendsze-
rének felmutatását jelenti, akkor — kiterjesztve ennek 
az alkalmi definíciónak az érvényét a társadalmi tu-
dat egészére —úgy kell kiegészítenünk meghatáro-
zásunkat, hogy az magába foglalja az antim űvésze-
ti mozgalmaknak a mindenkori társadalom fel ő l való 
megítélését is. Azaz a társadalom fel ő l nézve az an-
tim űvészet az adott társadalom anyagi és mentális 
„önfenntartásához" és m űködőképességének meg-
őrzéséhez elengedhetetlenül szükséges — és ezért 
a társadalom által maximálisan védelmezett — érték-
rendszereknek, magatartásmodelleknek, világszem-
léletnek az adott társadalom által még eltűrt kritikája: 
mely a m űvészi kreativitás területén realizálódik, 
ahelyett, hogy a társadalmi praxis egésze ellen való-
ságosan fellép ő  praktikus destrukcióvá válna. A min-
denkori társadalom a maga aktuális és fennálló ér-
tékrendje, érvényes magatartásmodelljei, ideológiái 
ellen irányuló radikális és frontális támadást — mely 
az antim űvészeti tendenciák legfontosabb alapmoz-
zanata —, önvédelemb ől az esztétikai-m űvészeti, il-
letve kulturális szféra határain belülre szorítja. Így a 
kiépített és szervezett, tehát ellen ő rzött m űvészeti 
intézményrendszeren keresztül megpróbálja az an-
timíívészetként jelentkez ő  oppozíció intenzitását 
csökkenteni, közömbösíteni, majd végül teljesen in-
tegrálni a fennálló társadalomba. Az antim űvészet 
így egy alapvetően kilátástalan választás elé kerül: 
választania kell a praxisban való felmorzsolódás, il-
letve az integráció által megvalósuló konszolidáció 
között. Miel őtt e két utat felvázolnánk, egyetlen moz-
zanatot t űnik szükségesnek kicsit részletesebben 
elemeznünk, ez pedig az antim űvészeti tendenciák 
alapvető  „művészi" termésrete. 

Fentebb úgy fogalmaztunk, hogy az antim űvészet 
a fennálló társadalom mentális rendszereinek az 
adott társadalom által még elt ű rt kritikája, illetve op-
pozíciója a művészi kreativitás területén. 
Eninek hangsúlyozása azért fontos, mert vélemé-
nyem szerint az antim űvészet legszélsőségesebb 
megnyilatkozási formái is alapvet ően és lényegüket 
tekintve m űvésziek, tehát esztétikai jelleg űek: min-
den erőfeszítés ellenére sem konkrét-praktikus ér-
vényességeket mobilizálnak, nem a hétköznapi-do-
logi-praktikus összefüggések szintjén mozognak, 
hanem elvont-szimbolikus, illetve metaforikus ér-
vényességekb ő l épülnek fel. Minden gesztus ily 
módon alapvetően konnotatív, mivel egyszerre irá-
nyul önmagára mint érték-egészre, s így izolálja ön-
magát a hétköznapi-praktikus viszonylatok direkt és 
célszer ű  meghatározottságaitól, ugyanakkor ezen 
az izoláción keresztül önmagán túlra vezet, és távoli 
utalások egész rendszerét vonja sz űkebb hatóköré-
be, teszi egy transzcendens összefüggésrendszer 
részévé. 

Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert úgy vélem, 
nem fogadható el az az — ebben a vonatkozásban 
naiv — felfogás, miszerint az antim űvészet „átlépi" a 
m űvészet határait (— hol vannak ezek a határok? —) 
és az élet (— hol kezd ődik az élet? —) aktív alakításá-
ban vesz részt. Véleményem szerint sohasem teszi 
ezt, mert minden expanziós szándéka ellenére esz-
té'likai, elvont-metaforikus mozzanatokat hordoz, és 177 



jelentései transzcendens vonatkozásokat hoznak 
kapcsolatba egymással. Tehát nem az antim űvészet 
alakítja direkt módon az életet, hanem az élet ala-
kítja át és szünteti meg az antim űvészetet azáltal, 
hogy vagy visszaszorítja a „m űvészet" birodalmába, 
vagy a gyakorlati konfrontációban nagyon is gyakor-
lati módon felmorzsolja oppozícióját. Ennek a lehető -
ségnek kifejtését szeretném itt megkísérelni. 

3. A mindenkori társadalomnak az antim űvészeti je-
lenségekkel szemben kialakított pozíciójából, azaz 
az „integrációs szándékból" következik, hogy a radi-
kális destrukció programján alapuló különböz ő  „anti-
tendenciák" tevékenységük permanens radikalizálá-
sával vélik elkerülhetőnek az integrációt, vagy ami 
azzal egyélelm ű : a konszolidációt. Ezt az utat ne-
veztem a „praktikus felmorzsolódás "útjának — vég-
eredmény fel ő l; s nevezhetjük „gerillatípusú" ak-
tivitásnak a szándékok fel ő l. Ekkor ugyanis az anti-
m űvészeti tendenciák számára az az út kínálkozik, 
hógy ne hagyják magukat közömbösíteni, lefegyve-
rezni és végs ő  fokon a teljes integráció által felszá-
molni: hogy az expanziós jelleg fokozásával és az 
oppozíció radikalizálásával egyre jobban az adott 
társadalom normarendje által meghatározott m űvé-
szeti intézményrendszerek széls ő  határára érkezzék 
el és újabb „küls ő " területeket hódítson meg saját 
céljai számára. Ez a folyamat egy ponton szükség-
képpen kivezet a m űvészeti intézményrendszerek 
határain kívülre és eljuthat a totális és frontális tá-
madás praktikus területére. Az underground m űvé-
szet számos formája az underground újságoktól és 
publikációktól a kislétszám ű  video-groupokig és 
kommunákig ezen a határon helyezkedik el, s alkal-
manként a teljes illegalitáshoz, azaz az adott társa-
dalom által már nem tolerálható akciókig érkezhet el 
(Abramowitz-Ulay akció). Ekkor azonban már el- 
veszti „m űvészi" jellegét is, mind szándékait, mind 
pedig társadalmi éhékelését tekintve, és, ha szabad 
így fogalmazni, „gyakorlati kérdéssé" válik. A fenn-
álló társadalom —saját biztonsága és m űködőképes-
ségének szavatolása érdekében — már gyakorlati 
akadálynak tekinti és megkísérel gyakorlatilag le-
számolni vele. Ez pedig a „gerillatípusú" aktivitás 
végét jelenti, s egyúttal magának az antim űvészet-
nek is a végét. 
Ekkor ugyanis az antim űvészeti tevékenység elve-
szíti azt a védettséget, melyet a m űvészeti intéz-
ményrendszerekben való megjelenési forma bizto-
sítszmára; azaz elveszti az „ez csak m űvészet" ér-
telmezés által biztosított viszonylagos alkotói moz-
gásteret és szabadságot, illetve a társadalom részé-
rő l megnyilvánuló toleranciát. Mivel a társadalmat, 
annak gazdasági-katonai-politikai szervezetét alap-
jaiban és praktikusan nem rendítheti meg a jól olajo-
zott, maximálisan szervezett és így ellenő rzött intéz-
ményrendszereken belül jelentkez ő  bármilyen radiká-
lis és szélsőséges kritika, ideológiai és esztétikai op-
pozíció, sem az antim űvészet által felkínált alterna-
tív érékrend és magatartásmodell, ezért az adott 
társadalom fintorogva-berzenkedve, avagy frivol ön-
elégültséggel, ső t éppenséggel mazochista pszicho-
logizálásból még eltűri ezeket a jelenségeket, mert 
tökéletesen tudatában van annak, hogy megenged-
heti magának ezt a fajta „m űvészeti lázadást", s ő t 
azt is megengedheti magának, hogy „megengedje" 
a m űvészeknek azt az illúziót, hogy ők „anti-m űvé-
szetet" vagy „már-nem-m űvészetet" csinálnak. Biz-
tonságának tudatában elviseli, hogy a m űvészet el- 

hitesse magával, hogy már nem m űvészet — de a 
társadalom továbbra is annak tagja, nagyon is m ű -
vészetként kezeli az „anti-tendenciák" legszéls ősé-
gesebb megnyilatkozásait is. De abban a pillanat-
ban, ahogy ez a — még legradikálisabb formáiban is 
alapvetően —esztétikai oppozíció átlépi a b űvös ha-
tárt, azaz már nem akar „csak m űvészet" maradni, 
nem akar beilleszkedni a m űvészeti intézményrend-
szerek által kijelölt lehet őségek közé, nem akarja 
elfogadni a számára felkínált, vagy kénytelen-kellet-
len biztosított helyet, és végleg szakít önmaga „m ű -
vészi" voltával, avagy azzal a képpel, mely őt magát 
„m űvészi oppozíció"-nak tekinti, s a még hatéko-
nyabb és még radikálisabb, most már valóban prakti-
kus támadás sikere érdekében az „esztétikai szférá-
hoz" kötődő  köldökzsinór végérvényesen elszakít-
ja, akkor a társadalom sem tekinti e jelenségeket töb-
bé veszélytelen lázadásnak, excentrikus játéknak, 
„m űvészi forradalomnak", melyre máskor oly büsz-
ke, hanem veszélyes gyakorlati ellenfélnek, mely el-
len immár a maga gyakorlati végrehajtó gépezeté-
vel, nagyon is praktikus eszközökkel lép fel — és vég-
ső  soron felszámolja ezeket a jelenségeket. Az un-
derground „gerillatípusú" aktivitás ekkor már a tár-
sadalom totális és valóságos, mondhatni praktikus 
destruálására törekszik, egyre jobban levetk őzi a 
„m űvészi" jelleget, és nyilvánvalóan önmaga mi-
litarizálásával saját korábbi énje, saját korábbi céljai 
és formái ellen is fordul. Esztétikumból praxissá 
válik. 
Ehhez egyetlen politikai analógiát kívánok hozzá-
fűzni. Horst Mahler börtöninterjújában, melyb ő l fon-
tos részleteket bevettek a rendezők a „Deutschland 
im Herbst" cím ű  filmbe, a németországi terrorizmus 
jelenségének egyik forrásaként a parlamenti és par-
lamenten kívüli oppozíció, valamint az oppozíció un-
dergrund formáinak a hatalom egész intézményé-
hez való viszonyát jelöli meg. Arról van szó, hogy ha 
egy ellenzéki programmal induló politikai csoport 
vagy pái pozícióinak erősítésére törekszik, fokoza-
tosan meg kell hódítania a modern polgári demokrá-
cia politikai intézményrendszere által meghatározott 
pozíciókat. Ehhez szükség van mindazon közvetí-
tőkkel rendelkeznie, melyekkel a hatalmon lév ő  cso-
portok rendelkeznek — azaz a legális politikai csator-
nákkal, az intézményesített tudatbefolyásoló eszkö-
zökkel, tömegtájékoztatási apparátussal, kiépített 
legális szervezettel, melynek m űködését az állam el-
lenő rzi, de ennek a fejében bizonyos keretek között 
támogatja, vagy legalábbis mozgásszabadságát 
szavatolja, valamint szüksége van pénzre és szava-
zatokra. Mindehhez a széls őséges programok ál-
landó konszolidációjára van szükség, míg ennek az 
önkonszolidáJб  folyamatnak az eredményeként meg-
szerzik a parlamenti helyeket, illetve az ország po-
litikai struktúrájában stabil pozíciókhoz jutnak. Azon-
ban ez az adott társadalom számára szükséges, 
vagy legalábbis a társadalom önfenntartását nem 
veszélyeztető  keretek akceptálását jelenti: részvételt 
egy olyan parlamentáris formációban, mely — Horst 
Mahler szerint — sohasem volt és nem is lesz képes 
megváltoztatni magát a gazdasági-katonai bázisát 
annak a társadalomnak, mely végs ő  fokon létrehozta 
és fenntartja. Ebb ő l következik, hogy a valóban radi-
kális oppozíció útja csakis a fokozatos parlamenten-
kivülivé válás. Ez viszont magával hozza az elszi-
getelődést, a tömegbázis elvesztését, vagy helyette-
sítését egy sz űk szimpatizáns réteg többé-kevésbé 
aktív támogatásával, ami viszont a szélesebb réte-
gek szemében tovább fokozza az ezoterikusságtól 178 



való elfordulást; majd pedig tovább vezet ez az út a 
teljes underground-formák felé, amelyek finanszí-
rozásához már illegális eszközök bevetésére is 
szükség van, ezen akciók indoklása viszont fokoza-
tosan leválasztja a szimpatizáns réteget is, mert az 
megriad az erőszak parttalanná válásától és az ille-
galitás kilátástalanságától — végül az ultraradikaliz-
mus szükségszer űen városi gerillaháborúhoz vezet. 
Horst Mahler széls őségesen éles megfogalmazá-
sával a selbstmord és a selbstverwirklichung egybe 
esik, hiszen csakis ebben a totális és praktikus 
gerillaháborúban valósulhat meg az intézményes 
eszközökkel megvalósíthatatlan radikális oppozíció 
— ez viszont szükségképpen öngyilkosság, mert a 
modern, totálisan szervezett társadalom felmorzsolja 
az elszigetelt terroristákat. 
A modell, úgy érzem, alapvet ően azonos a mi ese-
tünkben is, azzal a nem elhanyagolható különb-
séggel, hogy az antim űvészeti tendenciák esetében 
meggyőződésem szerint mindig és alapvetően esz-
tétikai önmegva/ósításról van szó; s ez azt is jelenti, 
hogy a selbstmord itt valóban lehet selbstverwirkli-
chung, nem úgy, mint a gyakorlati cselekvés eseté-
ben. 
4. A másik út ismét az antim űvészet végét jelenti, de 
„esztétikai kerül őúton". Ezt az utat nevezhetjük az 
esztétikai kreativitás útjának, a részleges önmegva-
lósítás útjának, vagy szkeptikusan és reálisan az in-
tegráció útjának. 

Ennek alapja az a törvényszer ű ség, hogy ha az anti-
m űvészetként kezelt, illetve „anti-programmal" in-
duló művészeti mozgalom önmaga kiteljesedésére, 
céljainak megvalósítására törekszik, esztétikai és fi-
lozófiai eszményeinek a lehet őségekhez képest „tö-
kéletes" realizálását t űzi ki célul, akkor szükség-
képpen igénybe kell vennie a m űvészeti intézmény-
rendszerek által nyújtott realizálási lehet őségeket, 
technikai és kommunikációs eszközöket — ez a mo-
dern ipari tömegtársadalmakban másképpen nem 
mehet. 

Ha viszont maga keresi kibontakozásának útját, az 
„esztétikai hatékonyság" fokozásának lehet őségeit, 
azaz azt, hogy —egyszer űen fogalmazva — szaba-
don kifejthesse tevékenységét, bemutathassa alko-
tásait, publikálhassa esztétikai és filozófiai, netán 
politikai programját és így, végső  soron, áthághassa 
a kezdetben vele szemben fennálló korlátozásokat, 
leküzdhesse az elutasító ellenállást és el ő ítéleteket, 
legalizálhassa önmagát mint „m űvészet" —még ha 
magát „antim űvészetnek" tartja is —, akkor, ha ez si-
kerül neki, fokozatosan áttöri a kirekesztés sorom-
póit, és végül diadalmasan vagy megfáradtan, de 
betör a m űvészeti intézményrendszerek által meg-
határozott m űvészeti piacra, a m űvészeti élet részé-
vé válik, kiállítások, tanulmányok, könyvek és legális 
publikációk témájává, s őt múzeumok anyagává vá-
lik, még ha mindvégig — lelke egyik felével — berzen-
kedik is ez ellen. De ha egyszer elfogadja az önmeg-
valósításnak ezt az útját, mondjuk „intézményes 
útját", akkor ennek minden konzekvenciájával is szá-
molni kell. 
Ez az expanziós törekvés programjának lényege, hi-
szen csakis így lehet társadalmi méretekben haté-
kony, csakis így lehet némi esélye arra, hogy tény-
legesen átformálja a társadalmat — valamilyen terü-
leten. Így törheti át a „fest őállvány-festészet", vagy 
„bizsu-plasztika" kereskedelmi korlátait, illetve az ál- 

179 	tata elutasított zárt m űalkotás-befogadó viszonyt, a 

közvéleményt lényegében közömbösen hagyó ga-
léria-kiállítások gépezetét. Az antim űvészet hatni 
akar, radikálisan változtatni, társadalmi méretekben 
alakítani. Ez az expanzió, a m ű terembő l való kilé-
pés, az individuális felelősségtő l egyfajta kollektív 
formálásig való eljutás vágya ugyanakkor az integrá-
ció kezdete is: az intézményrendszerek biztosította 
keretek tágítása alapvet ően e keretek akceptálásán 
alapul. 
A hatékonyság, a változtatás vágya itt nem a m ű -
vészeten „kívülre", az underground cselekvésformák 
gyakorlati területére, a valós társadalmi folyamatok 
és konfliktusok területére űzi az antim űvészetet —
ahol is hamarosan átlépi a tolerancia küszöbét és 
gerillaszer ű  oppozíciója gyakorlati ellenintézkedé-
seket vált ki a társadalomból —, hanem ellenkez ő leg, 
a m űvészeti élet legbelsejébe, az intézményrend-
szerek biztosította lehet őségek területére és az ezek 
által szavatolt védettség állapotába. 

Ez viszont egyértelm űen a fokozatos konszolidációt, 
az antim űvészeti tendenciák radikalizmusának meg-
szű ntét jelenti. 

Mindkét út végeredménye lényegében azonos az 
antim űvészet bels ő  programja szempontjából, hi-
szen egyik esetben sem képes meg ő rizni saját ere-
deti programját, nem képes megtartani az integrál-
hatatlanság különös képességét. s mindkét út újabb 
és újabb, egyre radikálisabb anti-tendenciákat hív 
életre, melyek megtagadva, reformistának, konfor-
mistának, konzervatívnak bélyegezve az el őttük le-
zajlott és már integrált tendenciákat, maguk is végig-
járják a két út valamelyikét. 
Változás a társadalmi tudatban csak e mindig ku-
darcra ítélt utak által kiváltott lassú és minimális 
hatások folyamatában ragadható meg: abban, ahogy 
a társadalom mint befogadó — ez természetesen 
éppoly fiktív, mint „társadalmi tudatról", valamilyen 
egységrő l beszélni — fokozatosan átvesz valamit az 
általa integrált anti-tendenciák eszmerendszeréb ő l, 
elsajátít bizonyos mozzanatokat ezek esztétikai gya-
korlatából. Így a kudarcok hosszú távon mégis bi-
zonyos hatást gyakorolnak, noha soha nem szink-
ronban a m űvészeti mozgásokkal. E hatásosság 
egyik alapja, úgy t űnik, éppen az adott kereteket túl-
lépő  radikalizmus, mely heves reakciót, vagy masz-
szív ellenállást vált ki a befogadóból, még az in-
tegráció esetében is, de egyúttal kiváltja a vele való 
intenzív foglalkozást, az általa felkínált alternatívák-
ra való reagálás szükségességét. 

Éppen ezért a fentebb említett „kudarc" valójában 
csak az egyes tendenciák közvetlen aktivitása fel ő l 
nézve kudarc, alapvet ően azonban ez az „önpusztí-
tó", vagy legalábbis „kockáztató" magatartás hozzá 
tartozik az antim űvészeti tendenciák társadalmi meg-
nyilatkozásához 

5. Az antim űvészeti tendenciák m űvészi-esztétikai 
megnyilatkozásaiban egyetlen lehet őség tűnik 
olyannak, mely képes áthidalni az integráció és a fel-
morzsolódás közötti ű rt a konkrét m űvészi megnyi-
latkozás szférájában: ez pedig annak a végtelen fi-
nom, de annál áthághatatlanabb határnak, vagy pon-
tosabban „köztes területnek", „senkiföldjének" pon-
tos és tévedhetetlen megsejtésén és megtartásán 
alapul, mely a társadalom elvárásait többé-kevésbé 
kielégítő  művszeti intézményrendszerbe való integ-
rálódás és a totális destrukció praxisában való felol- 



dódás között húzódik. Ez a „senki tö/dјé" magának a 
még lehetséges m űvészetnek a földje, mely minél 
közelebb kerül a már lehetetlenhez, annál közelebb 
jut a még lehetségeshez. Ahogy az antim űvészet- 
ben a selbstmord és a selbstverwirklichung egy-
másba csúszik, úgy itt a lehetetlen az egyetlen le-
hetségest tárja fel. Korunk autentikus m űalkotása 
önmaga képes meghatározni a „senkiföldje" hatá-
rait, képes megvédelmezni ezt a területet a mindkét 
irányból őt tendenciaszerűen fenyegető  bekebelezé-
si kísérletektő l. Metaforikusan kifejezve ezen a „sen-
kiföldjén" megjelen ő  m űalkotás maga teremt egy 
olyan szuggesztív-szenzibilis valóságot, mely ma-
gába foglalja a praxis fiktív-képzeleti kiterjesztésé-
nek lehetőségeit, az új, lehetetlent-kísér ő  elvárás-le- 

hetőségeket anélkül, hogy akár egy pillanatra is le-
mondana a konstitutív elv abszolút érvényességén 
alapuld poetikai autonómiájáról, a m űalkotás, illetve 
m űvészi gesztus poetikai individualitásként való lété-
rő l, s anélkül, hogy feladná a felfokozott szenzibilitá-
son alapuló többérte/műség különös képességét, 
mely a lebegés, a lehetetlen felé való permanens kö-
zeledés állapotát hozza létre. A poetikai individuali-
tás elve abszoluttá teszi az individuális felel ősség, 
valamint a választás mozzanatát, a m űvészeti gya-
korlat sokoldalú, racionális és célirányos meghatá-
rozottságát, melyb ő l az antim űvészet fentebb elem-
zett dilemmája is származik, a transzcendens ér-
vényességek szintjén oldja fel. 
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pogány 
tibor 

a konstruk- 
ciós alko- 
tásfolya- 
matok egyik 
lehetőségé- 
rő l  

Rayrnond Queneau szürrealista hagyományokra 
épülő  szójátékai, s ez esetben konkrétan, ösztönös 
(mondjuk kezdetleges), a szöveg (nyelvi egység) vál-
toztatására, változatainak kidolgozására irányuló kí-
sérletei érdekes kiindulópontul szolgálhatnak további 
alkotásmódszerek kidolgozásához. Ha megfigyeljük 
stílusgyakorlatai már meglévőbő l újat alakító techni-
káját, szótag- és szó-permutációit, szembet ű nik, 
hogy csak „vízszintes" irányban, jobbra-balra vitt 
végbe áthelyezéseket, de nem végzett permutáció-
kat vagy másféle meghatározásokat aszó szoros 
értelmében, az adott szöveg alapján. Mivel minden 
szó rendelkezik bizonyos konvenciók meghatározta 
jelentéssel, amit vagy ismerünk, vagy fogalmunk 
sincsen róla (ez nem zárja ki annak a lehet őségét, 
hogy az adott bet ű - vagy hangcsoport megnevez bi-
zonyos tárgyat, lényt, jelenséget, érzékletet, vagy 
valami egészen mást), képesek vagyunk a számunk-
ra ismert jelentéssel rendelkez ő  szavakból meghatá-
rozott jelentéssel rendelkez ő  (meghatározott infor-
mációt hordozó) szöveget összeállítani. Az már ki-
zárólag a statisztikai szándék függvénye, hogy nyel-
vi/irodalmi termékünk a korakeresztény zsoltárok, 
vagy a szürrealista hagyományok modorában lesz-e 
megalkotva, a m űvész pillanatnyi elképzeléseinek 
megfelelően. 

Mielőtt hozzálátnánk a már adott alapján kialakítan-
dó új szöveg módszerének leírásához, egy újfajta 
gondolkozási és alkotási mód alapszabályait kell 
meghatároznunk. Az új irodalmi (és információs) vi-
lágegyetembe való belépéskor le kell vetk őznünk a 
klasszikus, értsd: hagyományos gondolkodási és al-
kotási mód minden el ő ítéletét. Ez els ősorban a han-
gok (betűk) használatára vonatkozik, mint az új szó-
tagok, szavak, mondatok kialakítási alapjára, s ezzel 
együtt az egyének közti új megértési utakra is jelen 
világunkban. Ha tehát azt mondjuk (írjuk le), hogy 
„ARHKDIOLEJK", képesnek kell lennünk rá, hogy ezt 
elfogadjuk mint valaminek, ami létezik (közelebbi 
vagy távolabbi) környezetünkben, a fogalmi megje-
löléseként, s ami mindeddig elkerülte tudatunk háló-
ját, aminek megértésére eddig nem voltunk képesek 
agyunk korlátozott lehet őségei folytán, amit nem fog-
tunk fel a hullámok (részében a fény, részben a hang 
és egyéb) számunkra érzékelhet ő  igencsak korláto-
zott spektrumával. Valami olyannak mondjuk, mint 
a Veda-könyveket, melyek örökt ő l fogva léteznek, 
s elkerülik őket a világ ciklikus katasztrófái. S abban 
a pillanatban, mikor kimondjuk/leírjuk, hogy „ARHK-
DIOLEJK", mi vagyunk a „látók", akik felfogjuk léte-
zésüket, vagy ahogyan épp a Védak írják, a szertar-
tások helyes végzése kényszeríti rá az istenséget 
feladata teljesítésére: a helyes szó (bet ű -hanghal-
maz) megjelenésre kényszeríti azt, aminek jelenté-
se. A felállítandó új irodalmi/nyelvi makrokozmosz-
ban az „írógép" szó többé már nem jelenti a magyar 
(vagy bármilyen) ábécé bet ű inek (az egyre romló mi-
nőség ű ) papírra írására szolgáló gépet, hanem zsi-
ráfot, vagy esetleg egy brahman vándorló lélek ön-
rnagára-ismerését egy teve púpjában. De talán ma-
gyarázzuk meg az irodalmi makrokozmosz fogalmát 
is. Ha, tegyük fel, öt jellel rendelkez ő  betű renddel 
dolgozunk és az egy szónyi terjedelmet maximum 
Hz jelben állapítjuk meg, s feltételezzük, hogy egy 
:szóban háromnál többször nem jelenhet meg egy-
másután ugyanazon jel a feltételezett ábécéb ő l, 
megközelítő  számítással szókészletünk alsó hatá-
rát 2000000 körül állapíthatjuk meg. Ez nem is 
olyan sok, ha figyelembe vesszük azt, hogy az ábé- 



1952-ben a közönség köré 
ben sokkhatást váltott ki John 
Cage 433" cím ű  szerzemé- 
nyének bemutató el őadása 
Woodstockban. A zenem ű  
formájának minden elemét 
a „véletlen" határozta meg 
— a „véletlen" időtartam —, 
míg hanganyagát a környe 
zeti zajok, zörejek adták; a 
struktúra elemeit a szándé 
kos — és ezért idéz őjeles —
„véletlen" alkotta meg. 

Cage komponálási módszere 
a Változások könyvének al-
kalmazásán alapult, s értel-
mezhetnénk ezt az alkotói 
hozzáállást, s egyben mecha 
nizmust úgy is —, bár Cage 
csak a véletlen módszerét 
alkalmazta az ősi kínai jós-
latból —, ahogyan az I Ching 
értelmét fogjuk fel: bármilyen 
kérdésre csak akkor kapha-
tunk választ (s ez vonatkozna 
az esztétikai szándékot ma-
gba foglaló alkotói folyamat-
ra is), ha annak — ti. a válasz 
nak — legnagyobb része tu- 
datunkban van, azaz, helyes 
kérdést csak akkor tehetünk 
fel, ha ismerjük a válasz je 
lentős részét. L. Robe rt  
Sheckley novelláját a Kérde 
ző rő l, aki nem képes feltenni 
a helyes kérdést a Válaszoló-
nak, mivel kérdései az igazi 
kérdésének csak jelentékte 
len részei.) 182 

cé betű inek növelésével az el őbbi kritériumok meg-
tartásával nem lineárisan növekszik a lehetséges 
kombinációk száma. Az ábécé bet ű inek mindössze 
kilencre való növelésével, a lehetséges szavak szá-
ma 9000000000-ra  (kilencmilliárdra) növekszik. 
Lásd Arthur C. Clark: Az Isten kilencmilliárd neve.  El  
kell ismernünk, hogy ez igenis sokkal több, mint az 
a 600 szó, amelyet a mindennapi beszéd alkalmával 
a Föld lakosságának a többsége alkalmaz. És ekkor 
még nem is vettük figyelembe, hogy e feltételezett 
nyelv, lexikájában nem is tételeztünk fel jeleket, szá-
mokat, írásjeleket, logikai szimbólumokat. Igy hát 
valóban joggal beszélhetünk makrokozmoszról, ak-
kor is, amikor (a kiinduló nyelvt ő l függően) megköze-
lítő leg csak harminc hangot (jelet) használunk. Ilyen 
esetben a milliós terjedelem már nem is elég, s őt ne-
vetségesen kevés. 

Azonban határozzunk meg néhány fogalmat, a túl-
zott elmélkedés helyett, melyek alapján könnyebben 
meg fogjuk érteni, hogyan alakul és m ű ködik új iro-
dalmi felépítményünk. Jelöljük meg a szöveg átlóját. 
(Vegyük alapul a szöveget, amelyet éppen írunk.) 
A szöveg átlója lesz minden jel, az ábécé bet ű i és az 
írásjelek sora, melyeket az adott szövegb ő l emelünk 
ki, s folyamatosan írunk egymás után, az átlók men-
tén, hasonlóan, mint ahogyan azt a matrixszámítás-
nál végezzük. Tehát a D 11-es átló a következ ő  lenne: 

D 11=Rpnt 	 
D 12=аид  
D 13=y/dte 	 

pogány 
imre 

fehérzaj 
vagy 
akármi 

(mondhatnánk, 
a 
tudatosított 
véletlen, 
mint 
esztétikai 
szándék) 

Azok számára, akiknek a matrixszámolás kissé ide-
gen: D 11 a szöveg bal fels ő  eleme, D 12 az első  sor 
(fentrő l), balról számított második jele, D 65 a felülr ő l 
számolt hatodik sor ötödik eleme. Az átlókat termé-
szetesen úgy is meghatározhatjuk, hogy pl. a mellék-
átlókat véve: az els ő  elem a felső  jobb elem, s a szá-
mozást jobbról balra végezzük. Ha ilyen esetben a 
szöveg jobb oldala nem egyenletes tegyük fel, nem 
nyomtatott szöveggel van dolgunk, vagy vers eseté-
ben a hiányzó sorokat/elemeket mint szóközöket 
fogjuk fel, esetleg mint teljesérték ű  ű r-információkat 
építjük be a szövegbe, mint az információ szerves 
részét. És még egy lehetőség a szinte számtalan 
közül: D 56-ot a D 5б  — D 67 — D 78 — D 89... irány-
ban építjük fel, a szöveg végéig, majd a D  12—  D 23 
— D 34... gyel folytatjuk, ahol a szövegátló végz ődik. 
Megalkottuk az új szöveget! Elegendő  kiírni egymás 
alá az átlókat, és máris élvezhetjük a mindeddig rej-
tett, emberrő l, természetr ő l, igazságról alkotott, va-
lódi felismerésr ő l valló irodalmi tanúságot. A kapott 
szöveg sokkalta összetettebb, részletesebb és iga-
zabb leírása a valóságnak, mint bármelyik a világ-
történelem nagy irodalmárainak alkotása közül. Az 
egyáltalán nem lényeges, hogy az els ő  pillantásra 
nem fogjuk megérteni tartalmasságát. A tartalom le 
van írva az ábécé bet ű inek e soraiban, s az egész 
univerzum bele van foglalva ebbe a káoszba, mert a 
zaj minden információt magában foglal. 

példa: 

Az előbbiek folyamán leírt feldolgozási módszer 
alapján megalkotjuk az új szövegeket, kiindulópontul 
véve a következő  néhány verssort: 



Trj dana i trj nобi plakao je oguljeni krompir 
na vrhu bogorodjčne crkve 
dok smo ja i moja bra ća Abid, Rabid i Sabjd 
prebirali trulo grožde na zidu smrti. 

Mégis, hogy eredményként valamennyire állandó 
hosszúságú sorokat kapjunk, a vers következ ő  átlóit 
vesszük csak figyelembe: 

D jk, ahо l ј  k, j=1, j=1. 

Ezek az átlók a következ ők: 

D 11=Takb D 12=rj 
D 15=dhol D 16= аи  i 
D 19=0 r 	D 1,10=igiu 
D 1,13=r000 D 1,14=idj 
D 1,17=on6o D 1,18=čerž 
D 1,21=prae D 1,22=1k 

D 13=jvsr 
D 17=n ј 	D 18=abat 
D 1,11=o h D 1,12=trml 
D 1,15=Íag D 1,16=nc r 
D 1,19=i ад  D 1,20=ссј  
D 1,23=avAn D 1,24=keba 

Mivel a D 24,1 átlóval kimerítettük a második vers-
sort , a kapott átlókat átírjuk egymás alá: 

Ezekután megkezdhetjük az újonnan nyert vers át-
lóinak meghatározását. A már el őbb mehatározott fel-
tétel alapján, ebben az esetben D ik jak, k=1, A m űve-
let véghezvitelével megkapjuk a másodrend ű  verset. 
Az átlók kikeresésének tetsz ő legességét magyaráz-
hatjuk a költő i szabadság alkalmazásával. 

D 11=Tsa D21=rvml D31=ÍroÍ D41=h 
D51=dujt D61=aar D71=nbu D81=aojh 
D91=g1 D10,1=iomoD11,1=ro D12,1=tojg 
D 13, 1 =rdar D 14, 1 =iio D15,1= čbžD16,1=nnrd 
D 17, 1 =oeajD 18, 1=6 с5і  D19,1=ica D20,1=rn 

.,D 21,1= pkAa 

A másodrendű  vers tehát: 

T sa 
rvml 
jroj 
h 
dujt 
a an 

nb u 
aojh 
gl 
iono 
ro 
tojg 

rdar 
ÍÍo 
čbž 
nnrd 
Olaj 
ć  će 

јса  
rn 
pkAa 

Az alkalmazott eljárás továbbfolytatásával harmad-, 
negyed.. a-rend ű  verseket kaphatunk. A kiinduló-
szöveg heterogén volta miatt a versek mindegyike 
különböző  lesz, ami pedig azonnal felveti a vers 
szerkeztének konzekvens kérdését, mivel a szerke-
zet bizonyos számú transzlatáció és átlómegválasz-
tás után azonos lesz valamelyik kjjndulóverssel. Te-
hát, lehetséges-e olyan versgy ű jteményt szerkeszte-
ni, amelyik ciklikus, s ciklusa hosszabb (nagyobb) 
egynél. Elő re kizárjuk azt a lehet őséget, hogy azo-
nos tipográfiai jeleket használnak csak fel, mivel ez a 
közönséges eset nem más, mint egy és ugyanazon 
irodalmi alkotás végtelen ismétlése. (A ciklikus infor-
máció egyetlen ciklusa tartalmazza az információ-
anyag teljes tartalmát.) 
Az előbbi esetnél, mikor megalkottunk két új verset, 
természetesen nem beszélhetünk ciklusosságról 
még akkor sem, ha folytatjuk az elkezdett alkotási 
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Takb 
fi  
ivsr 
rma 
dhol 
aui 

nj 
abat 
or 
iglu 
oh 
ti-ml 

r000 
idj 
jag 
nč  r 
onbo 
čerž 

tad 
ссј  
prae 
ik  
avAn 
keba 

Az igaz, hogy Cage a későb-
biek folyamán a nehézkes 
technika helyett, melyet az I 
Ching használata feltételez, 
komputerprogramokkal dol-
gozott, de a számítógépprog-
ramok mindvégig a Változá-
sok könyvén alapultak. A vé-
letlen felhasználására, s f ő -
képp miután megismerte a 
számítógép technikai alapjait 
s lehetőségeit, jobb módsze-
reket nyújtottak volna az ún. 
véletlen számok táblázatai, 
melyeket a statisztika nagy-
ban alkalmaz. Főképp ezért 
lényeges, hogy Cage — ösz-
tönösen-e, vagy tudatosan, 
ez nem fontos — kizárólago-
san már létez ő  alkotások 
alapján alkotott újat. Szinte 
általános érvény űvé emelve 
ezt a módszert, nagyszámú 
m űvében használta tel a ze-
nei paraméterek meghatáro-
zására. A véletlen bevoná- 
sának elve fontos szerepet 
játszott többek között a Vízi 
zene (Water Music, 1952), a 
Változások zenéje (1951), a 
Képzelt tájkép 12 rádióve-
vőre és 24 zenészre (1951) 
c. alkotásaiban. 1952 és '56 
között Cage nagyszámú zon-
gorára írt zenedarabot alko-
tott, melyekben a véletlen 
módszerét a lejátszandó 
hangok számának meghatá-
rozására használta fel.  Min-
den  egyéb, mint a szerze-
mény időtartama, vagy az, 
hogy egy szerzemény ját-
szandó-e, esetleg több egy-
idej ű leg (akár az összes is), 
nem volt meghatározva. 
Ezek kizárólag az el őadók 
„véletlen" támadt ötleteit ő l 
függtek. Másrészt, több más 
szerzeményében az egyedül 
meghatározott elem az id ő -
ta rtam volt, amirő l azok cí-
mei is tanúskodnak, pl.: 
3157, 9864", stb. 

Az ismertetett matrixszámí-
tás módszer ű  irodalmi alko-
tásfolyamat ugyancsak meg-
tartja a már megalkotottból 
(tehát a fizikailag létez őbő l) 
való új kialakításának elvét, 
bár elvontabban szemlélve a 
dolgokat, minden alkotási fo-
lyamat eredménye már meg-
levő  (fizikai vagy szellemi sí-
kon létező) elemek össze-
kapcsolásának új változata, 
s így bármilyen módszerrel 
is ment az végbe, bizonyos 
alkotói-esztétikai értékkel kell 
rendelkeznie. A konkrét alko-
tási módszer eredményei-
nek anyagában a konvenciók 
meghatározta elemek (értsd: 
jelentések) esetleges el-
vagy felt ű nése nem számít-
ható zavaró tényez őnek — 
minden hasonlóság a létez ő-
vel szándéktalan. Az ered-
mény egy sokkal közvetle-
nebb információ — miután el 
vontabb, el ő re nem megha-
tározott, mint a konvencioná-
lis irodalmi tartalmak —, mint 
amilyent a létező  nyelvek 
bármelyike is nyújthat a világ-
ról. 



(A százalékjelek szóközöket jelölnek) 
És végül az irodalmi limest is megkapjuk (jelölhet-
nénk lim.littel) ami nem más, mint: 

lim. lit= k 

E módon adva van a lehetőség újabb vjzsgálódá-
sokra, melyek a felvázolt eljárások esztétikájára, 
azok célszer űségére és a nyelvi akciók mibenlétére 
irányulnának. 

Ez a négyzet alakú alszöveg. Következik a másod-
fokú alszöveg meghatározása, ami így festene: 

A következő  lépés folyamán kapott vers: 

Folytatva az eljárást, a negyedik alszöveg: 

Tri d 
na yr 
dok s 
prebi 
Stanu 

av 
dok s 
rib 
a 

av 
ok 
rib 

% 
ok % 
i  

(fordította: pogány imre) 

A végtelenül telített zaj tartal-
maz minden információt. 
Igaz, a végtelen csakis hipo-
tetikus lehet számunkra, mi-
vel érzékszerveinkkel nem 
felfogható (percepere ergo 
sum), de épp ez, érzékszer-
veink korlátozottsága, ható 
rozza meg számunkra a fel-
fogható információk mennyi-
ségét és milyenségét, s ha 
érzékszerveink lehetőségeit 
szemlélve határozzuk meg a 
végtelen fogalmát (függetle-
nül az egyénenként jelentke-
ző  eltérésektő l, legyenek 
azok bármilyen eltérőek is, 
úgy, Szimonidész, mint a lili-
putiak királya, aki a percmu-
tató mozgását is észleli 
(Swift), vagy Funes (Borges) 
elég, ha csak akár egy elemi 
ponttal is lépjük túl valami-
lyen alkotási folyamat alkal-
mával azt a terjedelmet, mely 
regisztrálására képesek va-
gyunk, már végtelenrő l be-
szélhetünk. Mint minden 
Olyan jelenségnél, ami meg-
haladja felvevőképességün-
ket. Így az adott — a matrix-
módszer alapján létrejött—al-
kotás szükségszer űen többet 
jelent (ad vissza) a valóság-
ból/ról, mint amennyit bár-
milyen, konvenciók meghatá-
rozta elemekbő l felépített in-
formáció, legyen az a Locke 
által leírt (és értelmetlenül el-
utasított) nyelv, melyben 
minden egyes dolognak, min-
den kőnek, minden madár-
nak és minden ágnak külön 
neve van, vagy akár Funes 
tervbe vett nyelve, melyben 
nemcsak minden levélnek, 
hanem a levél minden 16-
tott vagy elképzelt képének 
is külön neve volna. 

Ezek alapján, a fehérzaj 
olyan hang, amely tartalmaz 
minden frekvenciát egyszer-
re (legalábbis mindazon frek-
venciát, amire az emberi hal-
lás reagál, bár a modern mé-
réstechnikában ezt a szűk 
sávot többszörösen is átlé-
pik), tartalmaz minden valaha 
is megalkotott, hangon ala-
puló információt (s így zenei 
művet is), méghozzá nem 
csak a már meglevőket, ha-
nem a jövő  minden ilyenfajta 
információját is. Mondhat-
nánk, minden információt, 
függetlenül annak hordozó-
médiumától, hiszen csak tech-
nikai kérdés egy információ-
hordozó közeg átalakítása 
másik információhordozó kö-
zegre, s mint ilyen, megold-
ható. Amikor a fehérzajt 
szemléljük (azaz hallgatjuk), 
annak időtartama teljesen lé-
nyegtelen az információ-
mennyiség szempontjából, 
hiszen bármely szegmen-
tuma azonos minden másiká-
val, tehát folytonos (mondjuk: 
ciklikus) ismétlődésének fog-
hatjuk fel, miáltal az id őbeli 

kiterjedés elveszti jelentősé-
gét. Kifogásolhatnánk a zenei 
dinamika, a hangerő  kérdé-
sét, de ugyanakkor figyelem-
be kell vennünk, hogy bármi-
lyen rövid id ő  alatti, az érzé-
kelés alsó küszöbét ő l, annak 
felső  határáig terjedő  hang-
erőváltozás tartalmaz min-
den felfogható hangerőt. A 
hangszínek, zörejek stb. 
hanghullámokra bonthatók, s 
azok kölcsönös befolyása 
határozza meg őket; mivel a 
fehérzaj tartalmaz minden ér-
zékelhető  frekvenciát, tartal-
maz minden olyan elemet is, 
amelyekbő l más információk 
(egyedi információk) felépül-
nek. Azonban vegyük szem-
ügyre ugyanezt a dolgot az 
ellenkező  szempontból is: 
tegyük fel, hogy összege-
zünk minden létező , hangra 
épülő  információt. A techni-
kai kivitel eléggé bonyolult 
volna, de megoldható, s egy-
ben megnyugtató tény az is, 
hogy nem lenne szükségünk 
„minden" információra, hi-
szen a végtelen, mint azt 
már taglaltuk emberi szem 
pontból igencsak véges érzé 
keink telítéséhez a rendel-
kezésünkre álló információ-
anyag elenyésző  hányada is 
elégséges. Ha elegend ő  in-
formációt reprodukálunk egy 
idejű leg (legyenek az infor-
mációhalmaz összetevő i kö 
zött akár csak zenem űvek, 
függetlenül azok milyenségé-
től, minőségétő l), az ered-
mény szükségszerűen egy 
állandó hangerej ű  zaj, amely 
tartalmazza a kiindulóinfor-
mációk minden egyes ele 
mét, s mégis egyöntet ű . Ha 
a hanganyagot elegend ő  for-
rás egyesítésével állítjuk el ő , 
fehérzajt kapunk. 
Az eredmény nagyon hason-
lít (az információanyag teljes 
sége szempontjából szinte 
azonos) Borges babiloni 
könyvtárához, melyet ő  mint 
a valóság metaforáját hasz-
nálja, a minden lehetséges 
információ gy ű jteményeként. 
A babiloni könyvtár, anyagát 
tekintve „végtelen" tér- mind 
időbeli kiterjedésben, s köny 
vei tartalmaznak minden le 
hetséges információt. A rend-
szer olyan, hogy lehetetlen 
megsemmisíteni akár egyet-
len információt is, mivel az 
adott információt s még az 
esetleges megsemmisítésé-
nek tényét is, tartalmazza a 
többi információ összessége. 
Az irodalom, s egyben min-
den m űvészet (elvégre a fe 
hérzaj alteregója a fehér fény, 
s a babiloni könyvtár tipográ-
fiai labirintusa ezt bizonyítja 
és tagadja is egyben, beleért-
ve ezek — a bizonyítás és a ta 
gadás — minden apokrif vál-
tozatát s kommentárját is) 
ezek szerint ciklikus és egy-
ben tökéletesen zárt, olyan, 
mint Moebius gyű rűje, amely 
tetsző legesen eggyel több, 
vagy kevesebb dimenziót fog-
lal magában, mint amennyi 
az ideális labirintus. 

három-három átló kihagyását alkalmaztuk. Ennek kö-
vetkeztében a nyolcadfokú vers csupán a D=11 T-re 
fog korlátozódni. E módon bizonyos nyelvi konver-
genciához jutottunk, mely véges számú m űvelet fo-
lyamán a D=11-es elemhez vezet, méghozzá az el-
ső  tipográfiai D=11 jelhez, amely megegyezik a kiin-
duló (elsődleges) vers kezd őbetűjével. Ha más mód-
szert választottunk volna az átlók meghatározására, 
alkotásfolyamatunk irodalmi limese ezek alapján az 
első  átló kezd ő  tipográfiai jele lett volna. 
A irodalmi limes többféleképpen is meghatározható. 
Ezek közül az egyik a következ ő  eljárás: 
A tetsző leges kjjndulószövegben kiválasztunk egy 
alszöveget, melynek rendezett elemei négyzetet al-
kotnak. Ezután a kapott alszövegb ő l meghatározunk 
egy újabb alszöveget, melynek oldalai 45°-os szöget 
zárnak be az elsődleges alszöveg oldalaival, s amely 
alszöveg eleme annak. Ezt azt eljárást alkalmazva 
folyamatosan felépítjük a — terjedelmileg egyre ki-
sebb — versek egész sorozatát... 

példa: 

Az előbbiek folyamán felhasznált vers (kjjndulószö-
veg) négy sorához adjuk hozzá az ötödiket is: 

Stanujem u Londonu, Ulica Wall Street. 

A kapott alapszövegb ő l kiválasztjuk az első  öt füg-
gő leges és vízszintes sort: 
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františek 
miko 

a 
szöveg- 
elmélet 

A nyelvm űködés eredményét a lingvisztika nyelvi ki-
fejezésnek, illetve beszédnek nevezi (közlés, a né-
metben Ausserung, a franciában le discours, az an-
golban the utterance). A beszédet elementáris nyelvi 
egységek (grammatikai formák, szavak, morfémák és 
fonémák) zárt sorrendje alkotja. Ha ez így van, akkor 
a beszédnek lingvisztikai sajátosságokkal kell ren-
delkeznie, mint lingvisztikai egység létezik. A tények 
azonban mást mutatnak. 
Vegyük például a következ ő  mondatot: Kata szó 
nélkül felállt és kiszaladt a szobából. (Bednár) 
Tudjuk, ez a mondat ugyanabba a kész kontextusba 
van helyezve. Csakhogy magából a mondatból ezt a 
kontextust nem lehet pontosan meghatározni, 
csupán hozzávető legesen. Az el őzetes kontextus-
ban valójában olyan dolgok játszódnak le, melyek 
valami módon Katától, és környzete más személyei-
tő l függnek; végül azt is hozzáadhatjuk, hogy köz-
vetlenül valami igen fontos játszódhatott le, ami 
Katát erre a reakcióra késztette. A következ ő  kon-
textusról elmondhatjuk, hogy a folytatódó esemé-
nyek Katát és az őt körülvevő  személyeket fogják 
érinteni, és azt is, hogy esetleg közvetlenül is kap-
csolódnak Kata hirtelen reakciójához. Ezeket az 
összefüggéseket a mondat kommunikatív perspek-
tívájának nevezzük (Firbas szerint ez a mondat 
funkcionális perspektivája). Ezeket az összefüggése-
ket csak akkor lehet pontosan kimutatni, ha a kontex-
tus kész és ismert. Magából a mondatból nem bírjuk 
meghatározni, azaz nem utal rá a beszéd felvev ő je. 
A beszéd leadója a kész kontextust minden helyzet-
ben elég pontosan tudja specifikálni — amennyiben 
még visszaemlékezik rá. Ha befejezetlen kontextus-
sal jön — a befejezetlenség a folytatásra vonatkozik, 
az „útószövegre" (posttextusra) a leadónak muszáj 
tudnia legalább hozzávető legesen specifikálni (ki 
más tudná ezt, ha nem ő !), s ezt fokozatosan kell el-
végezni a készül ő  szöveggel. Közben olyan faktorral 
él, mely a kontextuson kívüli. Ez a faktor az ún. ta-
pasztalati komplexum, melynek a szövegben kell 
realizálódnia. 

A tapasztalati komplexum a tapasztalatok, a képze-
tek, a gondolatok, az érzések, az érdekl ődések és 
ösztönzések összessége, azoké, melyek az ember 
tudatában ugyanezt az egészet alkotják, s amelyek a 
kommunikáció alapjai, azaz a nyelvi kifejezés ter-
mékeinek az alapjai. A tapasztalati komplexum a 
konkrét szöveg minőségi alapja. Azt a terjedelmet 
determinálja, melyben az adott szöveg realizálódhat. 
Itt nyilvánulnak meg a szöveg reális lehetőségei. 
A konkrét szöveg ezekbő l a lehetőségekbő l van ki-
választva. 
Ez az ún. kommunikációs kiválasztás — azoktól a 
különféle kommunikációs körülményekt ő l függően, 
melyek megteremtik a kommunikációs viszonyt —
pontosan meghatározza hogy a tapasztalati kom-
plexum mely faktorai képezhetik a tanulmányozás 
alapjait, melyek nem, milyen sorrendben követhetik 
egymást, milyen formát kaphatnak. Ezt a folyamatot 
a tapasztalati komplexum tematizálásának nevez-
zük. Tematizáláskor a tapasztalati komplexum kira-
gadott része téma lesz, azaz tematikus egységek, 
motívumok konkrét sorrendje. A tematizálás magába 
foglalja a motívumok szelektálását, megformálását 
(kéz a kézben nyelvi kifejezéssel) és lineáris be-
sorolását. 

A tapasztalati komplexumból következik az egységes 
téma, a monotematikusság. A motívumok egy ta- 185 



pasztalati komplexumból kerülnek ki, ami alapján 
létrehozzák az egységes témát. Ahol a szövegben 
nincs kihangsúlyozva a beszél ő  ábrázoló funkciója, 
és ahol az acél —például —, hogy fenntartsuk a 
kapcsolatot a beszéd felvev őjével — mondjuk az egy-
szerű  vagy folyamatos dialógusban —, ott különbö-
ző  tapasztalati komplexumok tematizálódnak akarati 
asszociációkkal. Ebben az esetben politematikus-
ságról beszélünk. 

A nyelvi kifejezés, ezek szerint, nemcsak az elemen 
táris nyelvi egységek (mondatok, szavak stb.), ha-
nem a motívumok egymásutánisága is. Ezáltal a 
téma kifejtése szövegen kívüli faktorral és tapasz-
talati komplexummal van determinálva, mely a kom-
munikáció tárgya és a komplexum tematizálásához 
vezet. Így különleges elméletre van szükség, mely a 
nyelvi kifejezéssel foglalkozik. Ez a szövegelmélet. 
A szöveg fogalomnak a nyelvi kifejezés, illetve be-
széd fogalommal szemben el őnyei vannak. A saus-
sure-i dichoton langue-parole alatt a következ ő  hár-
mat értjük: 1. a nyelvi ellentmondás (rendszer) —
rea/izá/ódása (használata és használatának termé-
ke); 2. a nyelv (rendszer) —realizálódása (a nyely-
használat terméke azaz a nyelvi kifejezés; 3. a nyelv 
(általános nyelvhasználat) — individuális realizáló-
dás. Amikor a beszéd terminussal foglalkozunk, nem 
tudni melyik realizáció lép fel. 

Szöveg alatt a nyelvhasználat eredményét, egyedi 
elemeinek összességét értjük. Míg a saussure-i 
nyelv egysíkú lingvisztikai absztrakció, addig — a 
mondathoz és más kisebb nyelvi egységekhez viszo-
nyítva — a szövegelmélet a szöveg komplex abszt-
rakciója, mely mindenekel őtt a tematikai területet 
meríti ki, de magába foglalja a nyelvi területet is; 
igaz, nem fontos külön tanulmányozni, de joggal hi-
vatkozhatunk rá a szöveg jellegének megvilágítása 
kor. A nyelvelmélet és a szövegelmélet komplemen-
táris elméletek, az els ő  a kommunikáció sz űkebb a 
másik pedig bővebb elmélete. 
A tematikai és a nyelvi réteg a szövegben nem áll 
kapcsolatban az egyszer ű  mellérendeléssel. Mind-
két réteg közvetlenül érintkezik a mondat síkján. 
A mondat kifejtett motívum. A motívum a téma ele-
mentáris egysége. A szöveg motívumoknak, azok 
nyelvi szabályainak és mondatainak lineáris agglo-
merációja. Így a mondat sem tisztán nyelvi egység. 
Például, a fejezetünk elején említett mondatnak az 
alanya miért a Kata f őnév, nem pedig az Elena, 
testvér, fiú, fa, növény, tenger... főnevek egyike? 
Ugyanez áll a többi szóra is; ezt tiszta nyelvi vonat 
kozásból nehéz lenne megválaszolni. Lingvisztikai 
szemszögbő l nézve irreleváns, melyik f őnév lesz az 
alany, melyik ige az állítmány. A lingvisztikát csak 
az érdekli, hogy közben ugyanazok az általános 
szabályok érvényesülnek-e. A mondat lexikális kö-
zéppontja megválasztásának kérdése, a megválasz-
tott tapasztalati komplexum és a megfelel ő  kom-
munikációs viszonyulás kérdése. A nyelv itt már csak 
a grammatikai és lexikai középpontok megfelel ő  
motívumainak kiválasztására szolgált. 

Ebben az esetben érinteni kell a nyelvszemantika és 
a tematikai réteg közti viszonyt. Nem lehet elfogadni 
azt, amikor a kett ő  azonosul, vagy amikor a szeman-
tika terminust úgy alkalmazzuk, mint minden lehet-
séges nevét (az irodalmi alkotás szemantikája, a 
vers szemantikája, a kompozíció szemantikája, a 
szemantikai gesztus stb.) A téma a lexikális közép- 

pontok (és azok grammatikai felépítésének) sze-
mantikájában keletkezik, abban a szemantikában 
realizálódik. De ez nem jelenti azt, hogy ugyanar-
ról a dologról van szó. A lexikális középpontok sze-
mantikája a lexikális hordozók (a szavak) és részeik 
viszonyulataként definiált. A téma olyan tényez őkkel 
van meghatározva mint a tapasztalati komplexum és 
a kommunikációs viszony. A nyelvszemantika és a 
téma közti különbség lineárisan kifejlesztett. Míg a 
szemantikát az elt ű nő  lexikális jelentések olyan ál-
landó láncolata alkotja, melyek grammatikai viszo-
nyokkal (a mondatok között pedig ún. kontextus-vi-
szonyokkal) kapcsolódnak a mondatokban, addig a 
téma a lineáris kifejlesztéskor nem t űnik el, hanem 
egyre terebélyesedik. Ezzel a különleges folyamat-
tal egyidőben strukturálódik. A motívumok, például 
az epikus prózában olyan parciális struktúrákat te-
remthetnek, amilyen a főhős, a környezet, a cselek-
mény, az esemény, a bonyodalom, a szituáció, a 
konfliktus, a mesélő  és hasonlók. 

Ezek a motívumok a „szöveg emlékezetében ma-
radnak", miközben strukturálisan kifejl ődnek, azaz 
kölcsönös összefüggésbe kerülnek. Ennek alapján 
keletkezik a „kép", vagy annak részei. Az agglome-
rációt és a téma strukturálódását nem szükséges 
antropomorfikus módon magyarázni, mint az olvasói 
műveletet. Továbbfejl ődve a téma mintegy „önma-
ga" respektálja a fellép ő  összefüggéseket. 

A szöveg nyelvi és tematikai területének viszonyát 
grafikusan a következ őképpen ábrázolhatjuk: 

TÉMA 

M1 М2 MЗ  М4 М5 Мб  

nyelvi középpontok szemantikája 
nyelv 

a nyelvi szemantika hordozói . 

S1 S2 S3 S4 S5 S6... 

M=motívumok; S=mondatok 

A téma kifejtését a nyelvben a téma nyelvi realizálá-
sának nevezhetjük. E realizálás nélkül nincs téma, 
csak tapasztalati komplexum, amelyb ő l a téma kelet-
kezik. Igaz, a szerz ő  tudatában a téma még reali-
zálása előtt ugyanabban az ideiglenes formában lé-
tezhet. A tapasztalati komplexum tematizálása és 
a témák nyelvi realizálása ugyanaz a folyamat, csak 
más szemszögbő l nézve. 

Eddig a szövegelmélet következ ő  fogalmait ismer-
jük: a kommunikáció elmélete, a nyelvelmélet, a 
szövegelmélet, a kommunikáció, a nyelv, a szöveg, 
a tapasztalati komplexum, az egységes téma, a ta-
pasztalati komplexum kiválasztott motívumai, a mo-
tívumok lineáris felhasználása, a téma nyelvi real/-
zálódása, a mondat, a nyelvi középpontok szeman-
tikája, a motívumok agglomerációja, a motívumok 186 
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strukturális felhasználása, a téma strukturális fel-
használása, a téma struktúrája, a parciális tematikai 
struktúrák, a főhős, a környezet, a cselekmény, az 
esemény, a bonyodalom, a konfliktus, a mesélő ... 
Az ilyen fogalmakat, mint a f őhős, a környezet, a 
cselekmény stb. nem definiáltuk határozottan, de az-
zal, hogy meghatároztuk helyüket a fogalmak rend-
szerében, a szövegelmélet teljesjogú alkotóelemei 
lettek. 

A nyelv és a téma közti viszonyok a mondat síkján 
jelentkeznek, a nagyobb szövegrész felosztásában. 
Ez a szöveg horizontális felosztása (L.  001 eže1). 
Mindkét terület kölcsönhatása mélyebben is megfi-
gyelhető . A parciális tematikai struktúrák, mint ami-
lyenek a főhős, a környezet, a cselekmény, az ese-
mény, a bonyodalom, a mesélő , a lírai szubjektum, 
az alkotói szubjektum... mint egybetartozó motí-
vumok jelentkeznek a nyelvben, az olyan jelenség-
ben, mint a szóalak, annak a különböz ő  formái, a ki-
fejezés dinamikussága, az alkotói szó szubjektivi-
zálása és hasonló. Ezek olyan specifikus vonások, 
amelyek csak a m űvészi szövegekre vonatkoznak. 

A szövegelmélet olyan fontos fogalmainak a kérdé-
seire is ki kellene térnünk, mint amilyenek a kom-
pozíció, a kompozíciós eljárás, és a stílusirányzat. 
A kompozícióról rendszerint a drámával és az epiká-
val kapcsolatban beszélünk. Alatta olyan történetet 
érthetünk, mely specifikus szerkesztés ű  és konfliktu-
sokból, valamint azok megoldásából van felépítve; 
de érthetjük alatta az irodalmi m ű  tárgyát is. Mindent 
egybevetve a kompozíció nagyon tág fogalom. Úgy 
tűnik, különféle eljárások komplexumáról van szó. 
Hozzá kellene tartoznia, többek között, a motívumok 
kiválasztásának a tapasztalati komplexumból, a mo-
tívumok lineáris felhasználásának is. A témák, ki-
dolgozásakor elfoglalt helyükkel nem egészen rokon 
jelenségek, ezért egyesítésük a kompozíció el őte-
rében vitatható lehet. A dolgot részletesen felül kell 

vizsgálni. A megoldás azonban nem ennek a mun-
kának a feladata, noha hasznos lenne, ha a kompo-
zíció fogalma, alkalmazásakor, kiterjedne a szöveg 
minden fajára, és az ő t megillető  helyre kerülne. 
Az ún. kompozíciós eljárás (nevezik még stíluseljá-
rásnak is) függ a parciális tematikai struktúrák kris-
tályosodásától. A körülírás jeleníti meg a környezet 
és a főhős „képét". Az események adják meg a cse-
lekményt. A fejtegetések következménye a tárgy 
absztrakt képe. Az értekezés olyan felépített eljá-
rás, amely bekapcsolódhat bármelyik alapvet ő  eljá-
rásba. Vele realizálódik a kommunikáció pragma-
tikus aspektusainak egyike, az értékelés. A kommuni-
káció pragmatikus, azaz operatív aspektusába tarto-
zik a kijelentés és a felszólítás is. A dolog így ugyan-
csak összetettnek t űnik, összetettebbnek a hagyo-
mányosnál. Ezért nagyobb figyelmet érdemel. Ezen 
az úton haladhatunk, a stílus kifejezési koncepció-
jának a szemszögéb ő l nézve, egészen a kompozí-
ciós eljárás kérdéséig. 

A bevezető  fejezet néhány helyén ugyanezeket a 
problémákat mint stílusproblémákat tüntettük fel. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy kitöröltük őket a 
szövegelméletb ő l. Fontosnak tűnik szétválasztani 
a stílusjelenségeket a szöveg általános megnyilvá-
nulásaitól. Régebben mindkett őt keverték, ami nem 
vált javára sem a szöveg-, sem a stíluselméletnek. 
Amíg nem kapunk világos képet mindenekel őtt a 
szövegelmélet alapvet ő  kérdéseirő l, addig a stílus 
problémáit nem érintjük. 

Miközben felvázoltuk a szöveg körvonalait, teljes 
elméletet nem adtunk. Az eddigi tapasztalatok és 
ismeretek felhasználásával igyekeztünk kijelölni né-
hány fogalmat, melyek segítségével a generatív 
módszerrel karöltve áttérhetünk a szöveg problémái-
nak lingvisztikai feldolgozására. 

roncsák alekszandár fordítása 



roncsák 
alekszandár 

františek 
miko 
szöveg- és 
stíluselmélete 

A szlovák irodalomelméleti kutatásban nagy szere-
pet játszik a NYITRAI PEDAGÓGIAI EGYETEM 
IRODALMI KOMMUNIKÁCIÓVAL és KÍSÉRLETI 
METODIKÁVAL FOGLALKOZÓ KABINETJE. Az itt 
alkotó elméletírók módszere egyesíti az orosz for-
malista, a prágai strukturalista és a mai lengyel el-
méleti kutatások eredményeit; így kerülhetett a 
nyitrai KABINET egyvonalba ismertebb el ődjével, a 
PRÁGAI NYELVÉSZKÖRREL. A Kabinet elmélet-
íróinak az élén FRANTIŠEK MIKO áll. Munkásságá-
nak két irányvonalát, valamint azoknak a fogalmak-
nak a rendszerét hivatott feltárni ez a rövid tanul-
mány — két jelentős könyvének bemutatásával —, 
melyek meghatározzák elméletírói hovatartozását. 

Mikóban elsősorban strukturalista és formalista mód-
szerekkel dolgozó nyelvészt kell látnunk. Számára 
az irodalomelmélettel való foglalkozás nem kérked ő  
akrobatika, hanem a dolgok felszíne alá való hato-
lás. Ezirányú törekvéseit eddig még szinte kivétel 
nélkül, következetesen meg tudta valósítani. Sok ta-
nulmányíró nyelvi szemfényvesztéssel próbálja he-
lyettesíteni a felmerült irodalmi vagy más probléma 
megoldását. Amikor ilyen módon megírt tanulmányt 
olvasunk, figyelmünk csakhamar a szokatlan, szem-
és értelemsértő  szóalakokra, vagy a mondatok 
hangzására terel ődik, a valódi cél háttérbe szorul. 
Tragikomikus látvány a látszólagos nyelvi bravúrok 
és erőszakosan létrehozott, homályos értelemmel fel-
avatott szók hálójában tehetetlenül verg ődő  tanul-
mányíró. Ezzel a kis kitérővel arra szerettünk volna 
rámutatni, hogy sok elméletíró, miközben új foga-
lommal, kérdéssel érkezik, gyakran adós marad a 
pontos, körültekint ő  válasszal. Miko fogalmai, prob-
lémafelvetései, kérdései sohasem maradnak nyitva, 
ellenkező leg: olyan válaszokat kapunk, melyekben 
minden egyes fogalom, probléma részletesen ki van 
fejtve, ráadásul Miko nézeteit, indoklásait sokszor 
példákkal is nyomósítani igyekszik. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy minden feltevésével mindig egyet 
lehet és kell érteni. 

Miko munkaterületei: a szövegelmélet, a kifejezés 
esztétikája, a stílus, a líra és az epika kölcsönha-
tása, stb. A szövegelmélet és a stílus problémaköré-
vel Miko Szöveg és stílus (Text a štyl; Smena, Bratis-
lava, 1970) c. tanulmánygy űjteménye foglalkozik. Az 
itt található alapfogalmakat ismertetjük a továbbiak-
ban. A szövegelmélet meghatározása felé az els ő  
fontosabb fogalom a tapasztalati komplexum, a ta-
pasztalatok összessége, „a konkrét szöveg min ő -
ségi alapja" (14. oldal). Miko a jegyzetekben kijelenti, 
hogy helyesebb lenne tapasztalati-gondolati komp-
lexumról beszélni, ugyanis a beszéd vagy a szöveg 
nemcsak tapasztalati, hanem gondolati termékeket 
is tartalmaz. Valószín űnek t űnik, hogy Roman Ja-
kobson is elfogadhatóbbnak találná a tapasztalati-
gondolati komplexum fogalmat, hiszen minden to-
vábbi nélkül egyetért Sapirral, aki kimondja, hogy 
„a nyelvben a gondolatalkotás a legfontosabb". A ta-
pasztalati jegyek csakis a gondolatalkotással és a 
gondolkodással karöltve válhatnak mindenki szá-
mára értékes közleménnyé, azáltal, hogy realizálód-
nak, vagy ahogyan ezt Miko mondaná: tematizá-
lódnak. A tapasztalati komplexumból a gondolkodás 
segítségével kiragadunk egy részletet. Ez lesz a 
téma: „motívumok konkrét sorrendje" (15. old.). A 
motívumok, valamint az els ődleges nyelvi egységek 
sorrendje határozza meg a nyelvi kifejezést, amellyel 188 



a szövegelmélet foglalkozik. A szöveg a nyelvhasz-
nálat eredménye, a nyelv különféle elemeinek az 
összessége. Érdekes és érdemes megfigyelni a 
szöveg nyelvi és tematikai síkjának viszonyát Miko 
grafikus ábrázolásában: 

TÉMA 

M1 М2 МЗ  М4 М5 Мб  

nyelvi középpontok szemantikája 
nyelv 

a nyelvi szemantika hordozói 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 ... 

M=motívumok; S=mondatok 

Tehát a mondatokból felépített motívumok adják a 
témát, mely a nyelv (a nyelvi szemantika hordozói) 
segítségével valósulnak meg. „A téma kifejtését a 
nyelvben, a téma nyelvi realizálásának nevezzük." 
(17. old.) E realizálás nélkül nincs téma, hanem csak 
tapasztalati komplexum. 

sajátosságok nemcsak nyelvi, hanem tematikai ele 
mekbő l is állnak, és nem szól a stílus céljáról sem. 

A nyelvi stílusokat, Miko szerint, a következ ő  oppo-
zíciók szerint osztályozhatjuk: 

OPERATÍV JELLEG — KÉPSZER ŰSÉG 
élményszerűség — fogalomszer űség 

A stílus meghatározásakor szó esett a nyelvi kom-
munikációról is. Ezt a problémát Miko az irodalmi 
kommunikáció elmélete (in: Text a štyl) c. fejezetben 
bővebben is fejtegeti. 
Először felsorolja azt a hat tényez őt, amely meghatá-
rozza a nyelvi kommunikációt. 
Ezek a következ ők: 1. a beszéd leadója (expedient, 
exe.), 2. a beszéd felvevő je (percipient, percp.), 3. a 
szöveg (T), 4. a nyelv (L), 5. a tapasztalati komplex-
um  (El),  6. a kommunikációs szituáció (CS). Ábrá-
zolva: 

EC 
Cs 
	

1 
Ехр  	  T 

1 
L 

A nyelvi kommunikációt Roman Jakobson így szem 
lélteti 

Kontextus 
Üzenet 

A szövegelmélet fontosabb fogalmai Mikónál: a kom-
munikáció, a nyelv, a kommunikáció elmélete, a 
nyelvelmélet, a szövegelmélet, a szöveg, a tapasz-
talati komplexum, az egységes téma, a tapasztalati 
komplexum kiválaszott motívumai, a motívumok li 
neáris felhasználása, a téma nyelvi realizálása, a 
mondat, a motívumok strukturális felhasználása, a 
téma struktúrája, parciális tematikai struktúrák stb. 

(ЕС  ---) Т) 

Feladó: 	
(CS) 

  

címzett (perce) 

  

(E_xp) 	Kontakuts (L) 

 

A m űvészi szövegre jellemz ő , Miko szerint, a kifeje-
zés koloritása, a kifejezés dinamikussága, az alkotói 
szó szubjektivizálása. 

Megismertük Miko szövegelméletét, most pedig is-
merjük meg stíluselméletét is. A stílus meghatáro-
zása a következő : „A stílus egyedülálló, vagy egy-
séges, dinamikus konfigurációja a szövegben azok-
nak a kifejezési sajátosságoknak, amelyek nyelvi és 
tematikai elemekkel vannak képviselve. Ez a konfi 
guráció megfelel a kommunikációs viszonyoknak, 
célja pedig a differenciált kommunikáció."(107. old.) 

Vessük össze Miko fenti meghatározását Terestyéni 
Ferenc stílusdefiníciójával (in: Fábián—Szathmári 
Terestyéni: A magyar stilisztika vázlata, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1974), mely a következő : „A nyelvi 
stílus az írásos vagy él őszavas megnyilatkozás jel-
legzetes módja, amely a nyelvi elemeknek a meg-
nyilatkozás funkciójától, tárgyától és a megnyilat-
kozó mivoltától függ ő  sajátos felhasználása folytán 
valósul meg." 

Az első  meghatározás a kifejezési sajátosságok sze-
repét hangsúlyozza, a második pedig a megnyilatko-
zás funkcióját, tárgyát és a megnyilatkozó mivoltát. 
A második tehát lényegében értelmezi és kib ővíti a 
kifejezési sajátosságok fogalmát. Azonban Terestyé- 

189 	ni nem hívja fel a figyelmet arra, hogy a kifejezési 

Kód 
Jakobson rendszerébe beiktattam Miko kommuni-
kációs rendszerét (a zárójelben feltüntettem Miko fo-
galmait, Jakobson megfelel ő  fogalmai mellé, a ha-
sonló funkciót véve alapul. 
Eszek szerint négy alapvet ő  nyelvi stílust különböz-
tetünk meg: 1. a beszélt stílus (B), 2. a m űvészi stí-
lus (M), 3. a tárgyalási stílus (T), 4. a tudományos 
stílus (TU). 
Vagy ábrázolva: 

operatív jelleg 
	

élményszerűség 

fogalomszerűség 
	

képszerűség 

A szaggatott vonal a másodlagos, a telt vonal pedig az 
elsődleges differenciálást jelenti. Ugyanezzel a prob-
lémával foglalkozik Miko Az epikától a líráig (Od epi-
ky k lyrike; Tatran Bratislava, 1973) c. könyvének Az 
irodalmi alkotás stílusmodellje (Stylisticky model li- 



terárneho diela) c. fejezetében. Míg azonban itt a tu-
dományos és m űvészi stílus képszer űségét ugyan-
arra az eredetre vezeti vissza, addig az el őző  helyen 
tagadja, amit az ábráról is leolvashatunk. 
Az irodalmi alkotás stílusmodellje fejezetben olvas-
hatjuk Miko következ ő  megállapítását is: „A szöveg-
ben a stílus hordozója nemcsak a nyelv, hanem a 
téma is." Ezek szerint a szövegszerkezeti felépítése 
a következ ő : 

nyelv 

i 
~ 
i 
i 
i 

téma O  ш  
> 
O  
N 
U)  stílus 

Miko kifejezési esztétikájával foglalkozik Michal Har- 
pán (in: Novy život, 1975/2). Szerinte figyelemre mél- 

tó Miko „törekvése, hogy egy szilárdabb kifejezési 
rendszert dolgozzon ki, mert csak így lehet az irodal-
mi szöveget következetesen interpretálni". 

Az epikától a líráig kötetben Miko behatóan foglalko-
zik a prózaverssel, a verses epikával, egyszóval a 
líra és az epika kölcsönhatásával. Harpán megfigyel-
te, Miko abból a tézisbő l indul ki, hogy „a lírai elemek 
a prózában gátolják a m ű  tárgyának kibontakozá-
sát". Miko figyelmeztet, hogy „meg kell különböztet-
ni az epikát és a lírát az elvt ő l, mely alapján az epika 
és a líra kialakul." (in: Od epiky k lyrike). 
Miko nagyon sokat tett a kollektív kutatómunka fel-
lendítése érdekében, módszerét nagyon sok fiatal 
irodalomtudós is követi. Talán ebben rejlik Miko leg-
nagyobb értéke, és abban, hogy különböz ő  iskolák 
módszerének analizálásával egy sajátos módszert 
alakított ki. 
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HAJNÓCZY PÉTER: JÉZUS MENYASSZONYA 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1981 

ahol az epikai felbomlás illúziótlan gesztusként ér-
vényesül, az ábrázolás mozzanatokban jelentkezik, 
többnyire súlypont nélkül lebeg. 
(A parancs) Sötét van, „mint egy fasírtban". A ker-
tésznek kiképzett Százados a „fekete város" utcáit 
járja, eleve passzivitásra, cs ődre ítélve parancsra 
vár, aminek megérkezése igazolhatná őt önmaga 
és mások el őtt is. Kiút azonban nincs: egyik sötét 
zsákutca a másik sötét zsákutcába torkoll, neonvil-
lanások, transzparensek ismétl ődései, utcai hangos-
beszél ő , a lealjasult Új Megváltó a lidércnyomásos 
légkört a Pokol metaforájává koncentrálják. A hatást 
a fő hős önvallomása, tudata objektivizált lenyomatai-
nak (különböző  szövegrészek szakszer ű  botanikai 
leírások, idézetek stb.) ellenhatása egyensúlyozza. 
A m űbe épített idegen anyag architektúrája, lehatá-
roltsága paradoxá!is módon az elidegenedett tudatú 
Százados meditációjaként jelentkezik, a képanyag 
az önismeret végleges elvesztésére irányul, eszköz-
zé degradálja az eredend ően „emberit". A távlat nél-
küliség a kiküszöbölhetetlen halál árnyékában telje-
sedik ki, az élet-halál kett őssége elveszti tragikumát, 
az abszurd létérzés szükségszer űen holtpontra jut, 
fokozhatatlanná válik. A Százados elbukása ezért 
elkerülhetetlen. „Egyetlen önállónak mondható tette, 
hogy fölismeri s megfogalmazza magában kudarcát" 
(Szegedy-Maszák Mihály). 
A montázs-elemek olyképpen fedik jelentéstanilag 
egymást, hogy feszültséget szítanak, a felidézett 
ellentétes előjel ű  szegmentumok egymásra vetül-
nek. A háttérben egy elpusztult civilizáció roncs-te-
metője. A vízió általánosul, asszimilálja az egyéni 
látomásokat. Mégis, megérzésünk szerint, itt az ösz-
szefüggések lazábbak, esetlegesebbek, bizonyos 
értelemben vegyítik a m ű  kötőanyagát. 
(Jézus menyasszonya) Lényegesen homogénebb a 
másik kisregénye, a Jézus menyasszonya. A szór-
ványosabb betétek (pl. a történet a világtól önként 
elzárkózó n ő rő l, aki túlélte a bombázást) szimbólu-
maikkal kiegészítik/körítik az elbeszélést. A pano-
ráma világos: egy olyan világban vagyunk, ahol az 
emberek intézményesített keretek között, sportsze-
rűen gyilkolják egymást. (Gondoljunk a Kétezerre! 
Ott az óvodások vérre men ő  játéka, itt a feln őttek le-
galizált öldöklései.) Minden fejnek ára van. Egy jegy 
két jól megtermett feln ő tt ember kilövésére és prepa-
rálásra jogosít. Az emberi tettek amoralizálódnak, 
devalválódnak, átértékel ődnek. A főszereplő  azon 
kesereg, hogy nem fejezte be az egyetemet, ami biz-
tosítaná számára a vadászlétet. Az emberi kapcso-
latok elsekélyesednek: végső  soron a fő hős Csillá-
hoz való viszonya sem emberszabású: az er őszak-
kiélés mozzanatában, egy jól méretezett ökölcsapás 
gesztusában tetőződik be. Egy ember preparálásá-
nak fortélyairól mesél neki. 
Az irracionális társadalom hasonsz ő rű  emberek 
„természetes" közegévé válik. 
A fiú demitologizálja a vízióiban megálmodott Sz űz 
Máriát, brutális perverzitása, p ő resége az ártatlan-
ság leromlását jelöli egyfel ő l, az eszmék leértéke-
lését (Sz űz Mária a törtélmi Magyarország véd ő -
szentje volt) másfel ő l. 
Hajnóczy könyve fontos mérföldköve irodalmunk-
nak. „A jövő  prózaíróját minden eddiginél „költő ibb" 
érzékenység űnek képzelem; de semmiesetre sem 
költőnek. A maga módján fog többet és mást tudni. 
A konkrét elemek egymásmellettisége, újszer ű  el-
rendezettsége, az elemek „szórendje" lesz a „ dön-
tő " —írta Mészöly a hetvenes években. És ezt csi-
nálta Hajnóczy a nyolcvanas években. 

(Rövid történetek) Nem végtelenbe kiterjesztett él-
ményfolyamatok, nem komplementerek, lekerekítet-
tek, csiszoltak, de a „rendet" — azaz a harmóniát, 
ami a technikai civilizáció mai állapotában csak illú 
zórikus vetületében jelenkezhet — likvidáló alakzatok. 
A szembenállás a groteszk, az irónia magánhasz-
nálatában is (hisz pl. az Esterházy által uralt irónia, 
vagy Örkény groteszksége sokkal kiélezettebb for-
mában érhetők tetten) realizálódik, azonban az em-
lített eljárások csak a klasszikus magatartásformák 
ellenében érvényesülhetnek, sajátos amorfságukat 
a polarizált léttudat indokolja, ami annál nyomasz-
tóbb, minél félreismerhetetlenebb, öneszmél őbb, 
de megválaszolatlanabb. Mivel nem épülnek csatta-
nókra (kivétel talán a Latin betűk líraian szép kicsen-
gése, a Kétezer félelmetes víziója), nincs vegytiszta 
„mondanivalójuk", logikai kauzalitásuk, továbbgon-
dolásukra egyedül emberkép ű  alakláttatásuk ösz-
tönöz, az a kiszolgáltatottság, világba vetettség, ami 
majd a Parancsban, és a Jézus menyasszonyában 
sű rűsödik tablóvá. A rejtélyszer űség főként szugge-
ráló álbens őséggel rögzíti a mozzanatok közötti ál-
összefüggéseket (Embólia kisasszony, Veseszörp), 
ebben az értelemben a sugalmazott anyagszer ű t-
lenség ugyan az elemeket ráhangolhatja egyfajta 
groteszk dramatikusságra (Rakasszolás), a látszat 
valamilyen lappangó áttételekre is utalhat, de a törté-
net-csonk nem teljesedik ki autonómabb egységgé, 
torzó marad, nincs feloldás. Merész, szinte provo-
katív szókimondásával érdekes beállításokat teremt, 
de viszonyulásmódjával kiiktatja az el ő reutalás esé-
lyét. Egy „ködlovag" (Mészöly Miklós kategóriája) 
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0.0. A modern m űvészet egyszerre az, ami, és ón-
maga ellentéte: az ant/m űvészet éppúgy művé-
szet, ahogy a művészet művészet. 

0.1. Ebben a tekintetben a művészet a „szent" fogal- 
mával analóg: mindkettő  definiálhatatlan. 

0.2. „Szent" az, ami beletartozik a „szent" fogalom-
körébe, de éppúgy „szent" lehet az is, ami nem 
tartozik be/e: a nagy vallásalapítók rendszerint 
radikálisan szakítottak a „szent" meglevő  fogal-
mával -ezért voltak „szentek". 

0.3. A meglevő  művészetfoga/omma/ szakító m ű-
vészet még mindig művészet. 

1.0. A dolgok művészetté avatása a huszadik szazad-
ban ugyanúgy történik, mint a „szentté" avatás: 
minden lehet művészet, minden lehet „szent", 
ha /étezését szélesebb szellemi, mitológiai, koz-
mológiai stb. folyamatokhoz tartozónak képzel-
jük. 

1.1 A „szentté" avatott dolgok mágiája ugyanazon 
az elven alapul, mint a művészetté avatott dol-
goké: zárójelbe kerül egyetlen éltető  elemük, a 
funkciójuk. 

2.0. A modern művészet feladata nem az, hogy a 
funkcióközpontú valóság kérdéseire válaszoljon, 
hanem hogy e valóság válaszaira kérdezzen; 
nem az, hogy a problémákra találjon megoldást, 
hanem az, hogy a megoldásokat tegye proble-
matikussá. 

2.1. A művészet ebben a tekintetben a filozófiával ro-
kon: a modern művészet és a filozófia a helyes-
nek, igaznak hitt válaszokat homályosítja e% 
teszi kérdésessé, lebegővé. 

3.0. A művészet önmagával foglalkozik, hogy a világ-
gal foglalkozzon: kérdésessé teszi önmagát, 
hogy a világ is ezt tegye önmagával. 

3.1. A funkcióközpontú világ viszont rendszerint nem 
önmagát, hanem a művészetet teszi kérdéses-
sé. Olyan ez, mint amikor a h őmérőt tesszük fe-
le/őssé a hidegért. 

3.2. A funkcióközpontú világ bírálja a m űvészetet, 
rendet követel tő/e. A rendet azonban úgy kép-
zeli el,  hogy ott nincs mozgás, vagy ha van, ak-
kor programozott. 

3.3. A modern művészet máshogy képzeli el a ren-
det: olyan struktúra birtokában akar lenni, amely 
„eléggé gyenge ahhoz, hogy engedjen a külső  
erőknek, de egyben e/éggé erős is ahhoz, hogy 
ne azonnal engedjen" (William James). 

3.4. Az őnfe/edt világ intenciója: a m űvészet ne le-
gyen művészet. 

4.0. A paradoxon az, hogy a m űvészet meri válla/ni 
ezt a feladatot -önmaga megsemmisítését -, 
ugyanis olyan a létezésmódja, hogy megsz ű-
nése egyúttal megvalósulása is. 

4.1. A művészet megszűnése annyit jelent, hogy 
életté, va/ósággá válik - ami mindig is titkolt 
óhaja volt. 

4.2. De a művészet sohasem olyan életté-valóság- 
gá akart válni, amilyenen mi most élünk. 

5.0. A valóság művészetté válása viszont végzetes 
a valóságra nézve: elveszíti egyetlen éltető  ele-
mét, a funkcionalitását. 

5.1. A va/óságnak ma nem olyan a létezésmódja, 
hogy funkció nélkül megvalósu/hasson. 

6.0. A modern művészet a funkcióközpontú világ 
válaszaira úgy kérdez, hogy semmissé, lebe-
gővé tegye azokat. 

6.1. A lebegővé tett világ saját /étezésének értelmét 
kénytelen funkcionalitásán túl keresni. 

6.2. A modern művészet nemcsak a dolgokat, ha- 
nem a világ egészét is „szentté" avatja. 

7.0. A „szentté" avatott dolgok hagyományosan 
„valami egészen más ", valami önmagán túl, 
rendszerint a transzcendencia felé mutatók. 

7.1. Viszont a művészet által „szentté" avatott világ 
nem a transzcendencia, hanem önmaga felé 
mutat. 

7.2. Ha a „szentté" avatott világ szimbóluma, akkor 
önmaga szimbóluma, ha „szent", akkor „ál-
szent". 

7.3. Ez a művészet végső  célja, ami csak azért le-
het cél, mert e/érhetetlen. 

7.4. Mivel elérhetetlen, ez a megújhódás záloga. 
8.0. A lebegővé tett világ egy-egy pillanatra kényte-

len olyannak látni magát, amilyen: konfúznak, 
cseppfolyósnak, értelmet/ennek. Kénytelen -
ha recsegő  derékkal is -saját, még meg nem 
valósult, új változata felé fordulni. 

8.1. A modern művészet ebben a tekintetben a vi-
lág változásának katalizátora. 

9.0. A művészet öndestrukciója ugyanaz, mint a vi-
lág destrukciója, mert a modern m űvészet -
akarva-akaratlanul - még mindig a világ álla-
potát jelző  szeizmográf. 

10.0. A művészet eddig különféle formában mutatta 
a világot. Eljött az idő, hogy ne „megváltoztas-
sa" (Marx), hanem egészében semissé tegye, 
kiürítse, lerombolja. Hogy aztán, főnixmadár 
módjára, poraiból születhessen újjá, mássá.  192  
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Talán nem tévedek, ha azt mondom, a modern, ana-
litikus képzőm űvészet önmagára irányuló tekintete 
hatolt eddig a legmélyebbre — egyesek számára oly-
kor talán istenkísért ő  mélységekig — a m űvészet 
általános ontológiai kérdéseinek szövetébe. A kép-
zőm űvészet nyelve napjainkban egyre inkább fogal-
mi nyelv. Sebők Zoltán azon kevesek közé tartozik, 
legalábbis a jugoszláviai magyar kultúrában, akik az 
utóbbi években sokat tettek ennek az új vizuális-fo-
galmi nyelvnek a megismeréséért és megismerteté-
séért. Sebőköt spekulatív gondolkodói alkata, az 
analitikus filozófia iránti rokonszenve, s nem utolsó 
sorban képzőm űvészeti jártassága mintegy predesz-
tinálna erre a szerepre. 
Ha a folyóiratokban, újságokban eddig megjelent kri-
tikáit, tanulmányait újraolvasva kísérletet teszünk 
arra, hogy megismerjük a fiatal kritikus gondolkodói 
útját, figyelmünket nem kerülhetik el azok a tézisei, 
amelyek az azonosság problematikájának m űvé-
szetelméleti kérdéseit vetik fel, nyilván nem a meg-
felelő  (belső ) képzőművészeti rákérdezésekt ő l füg-
getlenül, mégis szimptomatikusan, utalva ezzel vilá-
gunk s az ún. modern individuum általános válságá-
ra, identitásélmények felszínességére és hiányára 
is. A Platón ideatanát hallgatólagosan elfogadó ha-
gyományosabb m űvészetszemlélettel („a másolat 
rosszabb, mint az eredeti") szembeni észrevételek a 
Pauer Gyula pszeudóiról és a Goran Đordevi ć-i kó-
piákról írottakban nyerik el igazi értelmüket, nyil-
vánvalóan az identitás-problematikával összefüg-
gésben. (Legfeljebb a mimézis és a teremtés sarkí-
tott, áthidalhatatlannak t ű nő  dichotómiáját lehetne 
feloldani, árnyaltabbá tenni). De számomra nem 
ezek a legfontosabb kérdések. 
Sebők legkifejtettebb, pillanatnyilag legérettebb 
munkájának A modern művészet önkritikája c. esz-
széjét tartom. Tekintsünk most el a gondolatébresz-
tő  olvasmány tüzetes ismertetését ő l, s szorítkozzunk 
a leglényegesebb megállapításokra! „Úgy is fogal-
mazhatok — mondja a szerz ő  —, a m űvészet és a fi-
lozófia nem annyira kérdésekre válaszol, inkább 
válaszokra kérdez — a helyesnek, igaznak hitt vála-
szokat homályosítja el, teszi őket kérdésessé, lebe-
gővé. „És Sebők — Carnap egyébként vitatható, de 
kétségkívül ügyes ötlete nyomán — a filozófia mintá-
jára a m űvészet kérdéseit is bels őekre és külsőekre 
(úgy is lehetne mondani: rendszertágítókra és rend-
szertagadókra) osztja. Mitöbb, különbséget tesz a 
művészetre vonatkozó küls ő  kritika és a m űvé-
szetnek a külsőre, a létre vonatkozó kritikája között, 
s szigorúan elkülöníti a m űvészet önmagára irányuló 
belső  kérdéseitől (amelyek az alapmodellt nem vizs-
gálják felül) azokat a kísérleteket, amelyek „a régi 
művészeti modell alap-rendez őelvét rombolják le", s 
ezeket a bels ő  kritika fogalma alá sorolja. (Mel-
lesleg ez a fogalmi apparátus nem a legszerencsé-
sebb). „Ami a külső  kérdésekben, küls ő  kritikákban 
(értsd: a m űvészetet kívülrő l érintő  kritikákban —
Cs. B. megjegyzése) közös, az általában maga a 
szándék: a m űvészeti modell plaszticitását tekintve 
ne múlja felül az óhajtott vagy (látszólag) meglev ő  
rendet. Mert a rendet úgy szokás elképzelni, hogy ott 
nincs mozgás, vagy ha van, akkor programozott." 
Majd hozzáteszi: „(...) A m űvészetet ér ő  külső  kér-
dés, külső  kritika intenciója: a m űvészet ne legyen 
m űvészet!" 
A m űvészetet mint öntörvény ű  rendszert érint ő  külső , 
értéktagadó kritika vizsgálata azonban mégiscsak 
másodrend ű  feladat. Érdemesebb elid őzni a mű -
vészetnek a va/óságra irányuló kritikájánál. (Seb ők 
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külső  kritikának nevezi ezt is, kockáztatva a pontos 
megértést.) Korántsem hihető  ugyanis, hogy a m ű -
vészet ebben az értelemben csupán apologetikus 
eszköz a mindenkori osztályhatalmat gyakorlók ki-
szolgálóinak a kezében. Hiszen minél inkább kritika, 
annál kevésbé válik apológiává. Éppen ezért proble-
matikus az olyan példamutatás, amely — mint Seb ők 
írja — „ahelyett, hogy a ,demokratikus kultúra' té-
nyezőjévé vált volna, a társadalmi viszonyok és a po-
litikai erkölcs védelmezésére vállalkozott volna, mint-
egy példát mutatva önmaga felé fordult. A küls ő  kriti-
ka helyett az önkritikát választotta". Problematikus 
„önkritika" ez, mert nagyon alkalmas arra, hogy bel-
terjes m űvészetszemléletet eredményezzen. Mind-
amellett mégsem haszontalan, hiszen a m űvészet 
belső  kritikája szükségképpen elvezethet új m űvé-
szetfogalom (vagy akár többesszámban: új m űvé-
szetfogalmak) kialakításához. A bels ő  kritika ilyetén 
gyakorlata azonban felveti azokat az alapkérdéseket 
is, amelyeket az új mediális gyakorlat sem tisztázott 
ez ideig, mert nem gondolta végig teljes következe-
tességgel az önnön gyakorlata által kínált lehet ősé-
geket, hiszen az egyet jelentene magának a rend-
szernek, a modellnek (legalább teoretikus) szét-
feszítésével. Legmesszebre talán azok az avant-
gardista alkotók jutottak, akik, megtartva a gesztust 
és az ideát, hátat fordítottak az eltárgyiasítás sok-
ezer éves hagyományainak. Csakhogy az igazi követ-
kezetesség ebben az értelemben nem a gesztus, ha-
nem a csönd. Éppen ezért minden radikálisan végig-
gondolt belső  kritika szükségképpeni megkérd ője-
lezését jelentené annak a „kollektív tudatformának", 
közmegegyezéssel vállalt szellemi ketrecnek, amit 
jobbhíján m űvészetnek szokás nevezni, ugyanakkor 
a m űvészetnek mint intézményrendszernek, mitöbb 
a m űtárgyak és m űalkotások arzenáljának és terror-
jának, sőt, igen — dícső  vagy dicstelen m űvészi stá-
tus képmutatć  kétértelm űségének is. A következetes 
belső  kritika ebben az értelemben nem ketreccserét 
jelentene, hanem a m űvészetnek mint elidegenedett 
tudatformának a végleges lerombolását. Az elidege-
nedett m űvészetnek napjainkban nem a léte, hanem 
az értelme válik egyre kérdésesebbé. Sokakat talán 
éppen ez lökött, s nem csak a divat és a konjunk-
túra, az abszolutum, a misztikus lényegélmény kere-
sése felé — paradox módon éppen a m űvészi belter-
jesség következményeként. Nyilván lehet ez is az 
egyik út, de nem biztos, hogy túl messzire vezet, ha, 
miként pillanatnyilag, minden „közmegПemegye-
zés", minden belső  kritika feltételezi a konvenciók 
konvenciójának, a nagybet űs Művészetnek mint 
gondolkodás-, cselekvés- és intézménymodellnek 
az elfogadását és teleológiáját. 
A következetes „belső  kritika" sohasem csak belső : 
önreflexiója a létezés egészére mutat. 

A Sinkó-díj bíráló bizottsága (Csorba Béla, Szive-
ri János és Tari István) 1982. március 18-i ülésén az 
1981. évi S iПКб-díjat Sebők Zoltánnak ítélte oda a 
vizuális kultúra érvényesítése terén kifejtett huza-
mosabb kritikusi tevékenységéért. 

Sebők Zoltán évek óta folyamatosan jelen van lap-
jainkban és folyóiratainkban, s eddigi munkásságá-
val példásan hozzájárult a jugoszláviai magyar kép-
zőművészeti kritika szempontjainak korszerűsítésé-
hez és több tekintetben újszerű  elméleti megalapo-
zásához. 

A bíráló bizottság döntését szótöbbséggel hozta 
meg. 

Csorba Béla s. k. 
Sziveri János s. k. 
Tari István s. k. 

Kelt Újvidéken 
1982. március 18-án 
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Mint egyik tanulmányában írja, a nemzeti egyen-
jogúság csak „aktív, céltudatos és folytonos cselek-
vés" eredménye lehet. Kifejtené ezt az álláspontját? 

Voltaképpen ez nem az én godolatom és állás-
pontom, hanem Tito elnöké. Ő  mondta, hogy végső  
soron a nemzeti egyenjogúság megvalósulása nem 
nyilatkozatoktól, alkotmány- és törvénycikke ►yektő l 
függ, hanem attól, hogyan tudjuk valóra váltani eze-
ket a tételeket, elveket és határozatokat a mindenna-
pi életben, a gyakorlatban, tehát a cselekvésben. 
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti egyenjogúságot alkot-
mányos és törvényes formában is rögzíteni kellett. 
Az akotmányos szabályzás azonban önmagában 
aligha lenne elgendő , ha annak nem szereznénk ér-
vényt. Ha jobban meggondoljuk, a francia forradalom 
óta úgyszólván minden polgári alkotmányban vala-
milyen megfogalmazás formájában a nemzeti egyen-
lőség elve is jelen van, de a modern Európa példái 
(nagy-britanniai, spanyol, belga és más szituációkra 
gondolok) arról beszélnek, hogy a kinyilatkoztatás, 
az elvi álláspont e kérdésében nem elegend ő . 
Nem vagyok alkotmányjogász, sem a politikai tudo-
mányokban különösképpen jártas ember. Egész mun-
kásságom alatt — immár 36 esztendeje — csak egyet-
len vetületét vizsgáltam ennek a kérdésnek, azt, ami 
a kultúra, az irodalom és humántudomány síkján raj-
zolódik ki. Így bízvást hivatkozhatom bizonyos ta-
pasztalatokra. Csak egyetlen, majdnem véletlenül ki-
ragadott példa: a fels őfokú oktatás kérdéseit sza-
bályozó 1973. -ik évi vagdasági törvény kimondja, 
hogy az 1976-ban kezd ődő  tanévig minden felső -
fokú oktatási intézmény köteles biztosítani az anya-
nyelvi oktatást, ha ezt az igényt legalább 50 hallgató 
bejelenti. Később ez a szám 30 hallgatóra csökkent. 
De hogy ez is megvalósítható legyen, els ősorban 
a nemzetiségi nyelven is oktatni képes tanárokra és 
más egyetemi munkában foglalkoztatott szakember-
re lett volna szükség. Ezeknek rendszeres képzése, 
felkészítése, alkalmassá tétele az ilyen feladatok 
vállalására igen sokáig elmaradt. Itt is tehát az elmé-
let, az elvont jogi gondolkodás és gyakorlat (más-
képpen a cselekvés) összhangjának a hiányáról van 
szó. Arról, hogy acéltudatos és aktív cselekvés el-
maradt az el ő írásoktól. 

Hogyan definiálná a kisebbségi és nemzetiségi kul-
túra közötti különbséget? 

Objektív mennyiségi mutató alapján is közeledhe-
tünk ehhez a kérdéshez. Ha összevetjük a két világ-
háború közti időszak kulturális állapotait a maiakkal, 
akkor elsősorban az ötlik a szemünkbe, hogy az 
anyanyelvi iskolák, a magyar nyelven megjelent 
könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok száma 
meghatványozódott, s hogy egyes kulturális ágaza-
tok, tevékenységi formák, vagy ezek m űvelésének 
lehetőségei pedig csak a fejl ődésnek a jelen szaka-
szában születhettek meg. Eppen ezért sokkal fon-
tosabbnak tartjuk az úgynevezett kisebbségi (tehát 
a két világháború közötti) jugoszláv magyar kultúra 
minőségi átalakulásáról szólni, kultúránk humánus 
tartalmainak elmélyülésér ől, színvonalbeli emelke-
désérő l, a művészetek terén az új esztétikai min ő -
ségek létrejöttérő l stb. Tehát ez az utóbbi (az általunk 
inemzetiséginek nevezett) kultúra eszmei, tudati, ma-
gatartásbeli jegyei alapján is különbözik a meghala-
dottól, a kisebbségit ő l. Ezt a változást és átalaku-
lást az egész társadalom életét mozgató, irányító és 
szabályozó erők is előmozdították. 

beszélgetés 
a 
Híd-díjas 
Szeli 
Istvánnal 



Már az első  kérdésre adott válaszomban is el őfordul 
a céltudatosság fogalma, mint kultúránk fejl ődésé-
nek hatótényezője. A minőségi átalakulást, vélemé-
nyem szerint, az tette lehet ővé, hogy kulturális éle-
tünknek ma már megvannak a maguk alapvet ő  intéz-
ményei. Ez is egyik megkülönböztet ő  jegye a kisebb-
ségi és a nemzetiségi kultúrának: az els ő  spontánul 
fejlődik, ami egyúttal a szervezetlenséget, a meg-
alapozottság és átgondoltság hiányát, az er ők szét-
szórtságát jelenti. Kultúránk életének második fejl ő -
dési szakaszára pedig az intézményesítés jellemz ő , 
ami egyidej ű leg a világos, átgondolt, határozott kon-
cepciók meglétérő l beszél. Ezért igyekezem hangoz-
tatni minden lehetséges alkalommal a kultúra intéz-
ményesítésének a szükségét. Volt egy id őszak, ami-
kor valósággal eretnekségnek számított ez az állás-
pont. Amikor az úgynevezett tömegkultúra, az álta-
lános népművelés és annak fejlesztése volt a jelszó 
afféle szövetségek, egyesületek vagy önkéntes tár-
sulások szintjén. Állíthatom azonba, hogy kulturális, 
tudományos, m űvészeti csúcsintézmények nélkül 
azok a sokszor hangoztatott népm űvelési célok sem 
valósíthatók meg. Onmagunknak is tartozunk egy 
alapos felméréssel például abban a tekintetben, 
hogy miben és hogyan járult hozzá mondjuk a több 
mint húszévés Magyar Tanszék, vagy a Hungaroló-
giai Intézet a hazai magyar kultúra színvonalának 
emeléséhez . Nemcsak az általános és középfokú 
oktatás terén, hanem minden egyéb vonatkozásban. 

Intézményeink hogyan szolgálják kultúránk kitelje-
sedését? 

Ez az, amirő l az imént úgy szóltam, hogy még nem 
készült átfogó tanulmány. Megvizsgáltunk már né-
hány fontos kérdést e tárgykörb ő l. Igényes irodalom-
történetek, sajtótö гténeti vagy írói életm űveket be-
mutató monográfiák, színháztörténetek és egyebek 
készültek a múlt és félmúlt feltárásnak szándékával. 
Nagyon időszerűnek látom most már magam is, 
hogy arra a kérdésre is választ keressünk, hogyan 
szolgálják kultúránkat , annak mai feladatait a meg-
lévő  intézmények. Persze nemcsak az említett két 
intézet (amely időközben egyesült), hanem minden 
egyéb: a kiadóvállalatok, a színházak, napi-, heti-, 
időszaki sajtótermékek stb. Azt hiszem, nem lenne 
szabad mellőznünk azt a kérdést sem, hogy hol a 
jugoszláviai magyar kultúra egészének a helye fejl ő-
désünk e pillanatában a Vajdaság (vagy éppen a 
Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaság) kul-
túrájában. Hova tartozik, milyenek fejl ődési tenden-
ciái? Megfelelnek-e intézményeink azoknak a köve-
telményeknek, elvárásoknak, szükségleteknek, ame-
lyek létrehozták őket? Intézetünk egyik nemrég 
tartott közgy ű lésén is felvetődtek ezek a kérdések, 
s egyhangú kívánságként hangzott el munkánk és 
további teendő ink felmérésének, illetve kijelölésé-
nek szükségessége. Tíz-húsz-huszonöt éves alapí-
tási évfordulókról emlékezünk meg, de ezeken 
rendszerint elmarad az eredmények összegez ő  és 
elemző  feltárása: Nincs kezünkben például olyan 
bibliográfia, amely eligazítaná az érdekl ődőt az olyan 
kérdésekben, hogy fennállásának huszonkét eszten-
deje alatt mit adott ki a Tanszék, mit a Hungarológiai 
Intézet . Csak részleges betekintésünk van abba, 
hogy mit produkált aTestvériség—Egység, a Forum 
s más kiadóvállalatok , mit az igénytelenebb, de ko-
rántsem elhanyagolható egyéb intézmények, a köz-
ségmonográfiák szerkeszt őségei stb. Némileg vi-
gasztalóbbnak látszik a Zentai Kiadványok sorozata,  

amely ezzel is gondol , de elég nagy a tájékoztatlan-
ság a zombori , zrenjanini , topolyai és egyéb kiadó-
tevékenységben . Hiányoznak a repertóriumok, a for-
rásjegyzékek, a tárgyi mutatók, az adattárak, tehát 
a tájékozódás alapmunkálatai. És hol tartunk mind-
ennek feldolgozásával? Pedig csak ezek elkészül-
tével lehet számítani a kérdés teljes felmérésére, és 
a követendő  utak kijelölésére. De nem panaszkép-
pen, hanem csak a tény megállapításának szándé-
kával mondom , hogy a szabályzatok meghozatala, 
a pénzügyi elemzések , jelentések , önigazgatási pa-
pírok mértani haladványszer űen növekvő  áradata 
szinte lehetetlenné teszi az elmélyülést kívánó szak-
mai feladatok lelkiismeretes végzését. Azokét a fel-
adatokét, amelyek ellátására hozták létre intézetein-
ket és intézményeinket. 

Hogyan alakult a történelem folyamán, és jelenleg 
milyen a Vajdaságban éló nemzetek és nemzetisé-
gek irodalmai közötti kapcsolat, egymásrahatás, kü-
lönbség? 

Erre a sokat markolo kérdésre aligha adhatnék 
választ egy interjú keretében, hisz sokszáz eszten-
dő rő l, s a jelen sokféle ágazó kérdésér ő l kellene be-
szélnem. Ezért csak egy voantkozását emelném ki, 
amely legidőszerűbbnek látszik. 
Igen sok szó esik monstanában az irodalom nemzeti, 
köztársasági , regionális, tartományi és egyéb hatá-
rairól, írók, m űvek, sőt irodalmak hovatartozásáról, 
az egység és különbözőség dialektikájáról , a nyely-
rő l, hagyományról, történelemr ő l mint irodalomte-
remtő  és irodalomalakító tényez őkrő l . Vannak né-
zetek , amelyek valamilyen eszményi jugoszláv szel-
lemi egység nevében kétségbevonják a köztársasági 
vagy tartományi határokkal jelölt irodalmak létezését 
és létjogosultságát, azzal a megindoklással, hogy az 
ilyen úgymond elkülönülés és bezárkózás, ez a 
templomtorony-perspektíva szükségszer űen magával 
hozza az esztétikai mércék leszállítását , s a rossz 
értelemben vett vidéki tájirodalomnak lesz meleg-
ágya. Ezek az aggályok azonban éppen azzal nem 
törődnek, hogyan és miért jöttek létre ezek a regio-
nálisnak bélyegzett keretek . Azt hagyják figyelmen 
kívül, hogy ezek az úgynevezett határok nem az ál-
lami adminisztráció szüleményei , hanem a szövet-
ségi rendszer természetes következményei, amelyek 
messzemenően veszik figyelembe a társult nemze-
tek és nemzetiségek történelmét, társadalmi és nem-
zeti igényeit és kívánalmait. 
Itt merül fel az a kérdés is, hogy van-e vajdasági iro-
dalom , tehát olyan irodalom, amely ennek a vajda-
ságinak nevezett társadalmi -politikai közösségnek 
lenne az irodalma , nyelvi és mélyebbre nyúló ha-
gyománybeli meghatározó eltéréseinek ellenére is. 
Erre a problémára próbáltam választ adni a Nemzeti 
irodalom — nemzetiségi irodalom cím ű  könyvemben 
1974-ben. Ott azt fejtegettem ezzel a kérdéssel 
összefüggésben, hogy ha elfogadjuk a tételt, hogy 
az irodalom egy közösség genetikus önismereti 
szerve — mint ahogyan Horvát János pontosan meg-
állapította —, akkor még ma sincs vajdasági iroda-
lom. Olyan irodalom tehát, amely az itt él ő  népek 
közösségének lenne a mindannyiunk számára el-
fogadott értékek alapján befagadható. Amit vajda-
sági embernek, vajdasági szellemiségnek, hagyo-
mányegységnek, másképpen szólva az együtt él ő  
nemzetek és nemzetiségek homogén kulturális kö-
zösségének nevezhetünk , az most van kialakulóban, 
talán éppen velünk és általunk kap világosabb meg- 196 



fogalmazást. Ami korábban történt (még a két világ-
háború közötti korszakban is), az csak érintkezés 
vagy kapcsolatkeresés volt a jószomszédság nevé-
ben. Legfeljebb, ha a fizika törvényéi szerint létrejött 
keverék, nem pedig szintézis és új min őség. 

Könyvének egyik tanulmánya a tudomány és poli-
tika viszonyával foglalkozik. Jelenlegi körülményeink 
között milyen fontosságot tulajdonít ennek a kérdés- 
nek? 

Ha sokan tagadják is e kettőnek a szoros össze-
tartozását és egymásrautaltságát , úgy vélem, hogy 
aligha lehet ezeket a fogalmakat egyértelm űen elkü-
löníteni egymástól . Történelmi és jelenkori tapaszta-
latok beszélnek ezek szoros kapcsolatáról . E fogal-
makról szólva módszerbeli és taktikai кQlönbségek-
rő l beszélhetünk csupán. A megközelítés eltérései-
ről. Ugyanis arról van szó, hogy a politika minden 
esetben sokkal dinamikusabban , azonnali eredmé-
nyeket elváróan , a rögtöni alkalmazhatóság igényé-
vel lép fel , talán sokszor pragmatikusan is. A tudo-
mány ezzel szemben a kutatást , a kísérletet, az 
eredmények gondos ellenőrzését tartja fontosabb-
nak, s éppen ezért ebből gyakran adódik az a látszat, 
hogy elmaradt a modern élet dinamikájától , s nem áll 
arányban a szellemi erőbefektetéssel és az anyagi 
beruházásokkal. Mindenképpen szükségesnek lát-
szik tehát, hogy az álláspontokat egymáshoz köze-
lebb hozzuk, mert csak úgy lehet kiküszöbölni az 
időnként fellépő  válságokat, vagy kritikus helyzete-
ket, amelyek akkor lépnek fel, ha átmenetileg meg-
bomlik az egyensúly a politika hasznossági elve és a 
hosszabb távra berendezkedett tudomány céljai, 
módszerei és elvei között. Vonatkozik ez persze 
nemcsak a tudomány és a politika egymás közti vi-
szonyá гa , hanem például az oktatási rendszerünkre 
is, amely a lázasan végrehajtott reformok után most 
kezd felocsúdni saját lázából. 

Véleménye szerint mit nyújthat a jugoszláviai ma-
gyar kultúra a jugoszláv nemzetek kultúrájának, és 
mit az egyetemes magyar kultúrának? 

Meggyőződésem szerint azt a gazdag és váitoza-
tos mozaikképet, amit a jugoszláviai nemzetek és 
nemzetiségek kultúrájának nevezünk , a hazai ma-
gyar kultúra csakis a maga önálló színeivel, autenti- 

kus anyagával teheti gazdagabbá. Az átvétel,.a tük-
röztetés, az adaptálás, a hasonulás mindig szegé-
nyedést jelent . Az, amit itt és most irodalomban, 
m űvészetben, humántudományokban megterem-
tünk , csak akkor válhat a jugoszláv kulturális közös-
ség számára is értékké , ha az lehető leg a maga tel-
jességében kifejezi egy etnikumnak a sajátos világát, 
tehát nem mást , hanem elsösorban önmagunkat. 
Társadalmi létünk , önmagunk , egész valónk meg-
határozásában ( irodalmi és m űvészi megfogalma-
zásában) természetesen és kikerülhetetlenül jelen 
van a már említett itt és most fogalompác is, anélkül, 
hogy ezt mesterségesen, m űvi úton kellene bárkinek 
is előállítani, kitermelni és ezáltal tenni befogadha-
tóvá. a szélesebb jugoszláv közösség számára. Azt 
hiszem, mindebbő l elég világosan következik, hogy 
kultúránk eredetiségén mit sem kell alakítani, vál-
toztatni, hogy az ugyanakkor a jugoszláv kultúra ré-
szévé legyen vagy lehessen. 
Ugyanilyen természetességgel alkotóeleme a jugo-
szl2Lviai magyar kultúra annak is, amit egyetemes 
magyar kultúrának szoktunk nevezni. Tudnunk kell 
azonban , hogy az egyetemesség változó fogalom. 
Amióta a magyar kultúra a történelmi változások kö-
vetkeztében többközéppontúvá (és részben többje-
lentésűvé) is vált, azóta a magyarság körülbelül egy-
harmada a történelmi magyar kultúra nagy hagyo-
mányait felhasználva , de a maga sajátos helyzeté-
nek és igényeinek megfelelően igyekszik kultúrája 
megőrzésére és továbbfejlesztésére. Ezek az utóbbi 
fél évszázadban létrejött irodalmi — kulturális vagy 
tudományos központok azonban már nem az el őre-
tolt őrhelyek szerepét töltik be, hanem önálló kép-
ződmények, s a szükségletekhez vagy a lehet ősé-
gekhez mérten igyekeznek a magyar kultúra ügyét 
szolgálni, s hozzájárulni ehhez az átértékelt egyete-
mességhez. Megelégedéssel szólhatunk arról, hogy 
irodalomban , művészetekben , tudományban ma már 
visszafelé is vezetnek utak, amelyeken teljesítmé-
nyeink eljutnak és beleépülnek a magyar kultúra 
egészébe. Úgy vélem, hogy elsősorban arra kell tö-
rekedni, hogy ezek a folyamatok és kulturális életje-
lenségek mindkét irányban természetes módon jus-
sanak kifejezésre. 

1981. november 

"az interjút Vékás János készítette az Újvidéki Rá-
dió részére 
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„— Nem mernek majd belekőtnL Senki sem lesz 
annyira hülye, hogy megírja, miről szól az elő-
adás. Nem szokták az emberek saját magukat 
feljelenteni." 

Sp/ró György: Az Ikszek 

„A mélyen gyökerező  hagyományokat és szilárd 
konvenciókat ápoló kultúгközősségeknek, ahol 
objekív személytelen értékmérők uralkodtak, nincs 
szükségük az anonimitás védekezési mechaniz-
musára: ez csak a társadalmilag gyökértelen, 
magárahagyott egyénnek kell, aki szeretné leráz-
ni magáról annak a teгhét, hogy szabadságáért 
felelős és kényteleП  önmagának tőrvényt szabni." 

Arnold  Hauser: A művészettörténet filozófiája 

„Régebben azt nem értettem, miért nam kapok 
választ kérdéseimre, ma azt nem értem, hogyan 
hihettem, hogy kérdezhetek. De hiszen egyálta-
lán nem hittem, mindössze kérdeztem. " 

Franz Kafka  

„A minap fölállítottam egy hurrikángyárat a floridai 
tengerparton, amely erre acélra különböz ő  okokból 
igencsak alkalmas hely, és minden különösebb fel-
hajtás nélkül megindítottam az örvénykavaró lég-
csavarokat, a s ű rített neutronos villámcsapókat és 
a koloidális felfüggesztés ű  szélpödörintőt, egy idő-
ben az egészet, hogy képet alkothassak arról, milyen 
parádés felfordulást tudok el ő idézni" —írja Julio Cor-
tazar a Lucas-történetekben (Nagyvilág 1982/1.). 
De még mielőtt bárki csomagolni kezdene, hogy rög-
vest átruccan az óceán túlsó oldalára, mert kíváncsi 
a hurrikánra, lebeszélve túlzott sietségr ő l; ezért ek-
kora utat megtenni fölösleges, a hurrikán el őbb-
utóbb úgyis megjelenik a kertben. No, meg egy kis 
viharért igazán nem kell a szomszédba mennünk. 
Vagy mégiscsak kell? Mert Spiró György regény-
hőse Wojcieh Bogustawski feltalálta a viharcsináló 
gépet. S ez nem „vélt csoda", mert Spiró remek tör-
ténelmi regénye, ugyanúgy mint a regény h őse, az 
adott korban, már színpadra lépésével is felkavarja a 
port, és noha a nagy monológ hallgatásba fullad, ez 
a hallgatás része, s őt csattanója lesz az el őadásnak, 
mert külön jelentést tud létrehozni, nem önmagában 
— mert így minden hallgatásnak megvan a maga je-
lentése —, hanem az el őzőekben elmondottak logi-
kus mondatbefejezéseként. 
Az első  légáramlatok valahol a varsói Dtuga és a bu-
dapesti Vércse utca közötti szakaszon kezdték bor-
zolni a járókel ők gondosan fésült, brillantinozott frizu-
ráját, mint azokon a csillámló színpompás tavaszi 
napokon, amelyeken a télikabát kellemes árnyék-
ként kíséri viselőjét, de az utcákon már ott cikázik, 
csintalankodik a régragyogott nap. 
Ez a délel őtt sem indult másnak, különbnek, mint a 
többi. A napsugarak lassan, de annál kitartóbban ka-
paszkodtak a házak keleti ablakain, fels ő  emeletek-
rő l mind mélyebbre hatolva, le az alagsorig, onnan 
pedig a pincék üveges rácsozatán keresztül a már ki-
bogozhatatlan mélybe (vagy fordítva). 
Mint már említettük, egészen közönséges délel őtt 
ígérkezett. A szell ő  pajkosan fütyörészett, sétálók 
kabátujjába nyúlt, fel-felkavarta a téglatörmeléket, s 
így a járókel ők egyre gyakrabban kapkodtak sze-
mükhöz, hogy kidörzsöljék bel ő le a kellemetlen 
szemcséket, s hátukon szelíd remegéssel futott vé-
gig a hideg. Azonban még a legvakmer őbb jósok 
sem merészeltek szélrohamoknál komolyabb id ő -
járás változásra tippelni; lévén hogy egyetlen meteo-
rológiai állomás sem tanulmányozza a polgárok ka-
lapviseletét és annak mikéntjét. 
Ezen a napon, a járókel ők nem kis meglepetésére, a 
már megnevezett igen hosszú úton igen furcsa dol-
gok történtek. Tekintélyes családapák kapkodtak fej-
fedő ik után, amelyeket a már említett szell őcske 
semmi esetre sem ragadhatott volna el, kétségbe-
esett igyekezettel hölgyek üldözték szoknyájukat, 
alig győzve szomszéd megkívánta helyükön megtar-
tani azt, nem is beszélve a piac hullámfodrozta for-
gatagáról, mintha az emberek tajtékként egymásra 
csapódtak volna. 
Vázlatosan talán ilyen lehetett az az élettér, amely-
ben Spiró Bogusfawski hurrikánját útra bocsátotta, 
csak persze sokkal romosabb, cikornyásabb és visz-
szafogottabb, ahogy egy folyton felszabaduló fiktív 
állam megkívánja jellegzetes lassított tviszt-mozdu-
lataival. A viharesinálö gép feltalálta önmagát, mert 
létezni akart, járni akart, hogy felmérhesse, mire 
képes. De egy viharcsináló szándéka még nem ele-
gendő  ahhoz, hogy éljen, önnön életre hívásához 
neki is teremtő re van szüksége. Spiró regénye te- 198 
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remtőjét Wojciech Bogustavski személyében lelte 
meg, aki ugyan 1892-ben látszólag örök nyugalomra 
tért, de ördögien tiszta szelleme olykor-olykor ál-
matlan éjszakákon kísért. 
Ördögien tiszta, így fogalmaztam az imént, mert azt 
hiszem, ez a kifejezés közelíti meg leginkább Bo-
gusfawski cseppet sem makulátlan jellemét. Azét a 
hősét, aki mindenáron h ős akar lenni — véletlenül 
sem mártír —, és céljai elérése érdekében semmit ő l 
sem riad vissza. Nála mégis elfogadható lesz acél 
szentesíti az eszközt tétel, mert céljai nem csak 
egyéni, partikuláris célok, hanem örökérvény ű  ideák, 
ezenkívül eszközei kizárólag nyelvi szinten mozog-
nak; tehát „nem folyik vér". 
A Mester valószín ű leg nem is akar más eredményt 
elérni ellenfeleinél, az Ikszeknél, mint azt, hogy elhi-
tesse velük — itt meggyőzésrő l aligha lehet szó —, 
igen is lehetséges dialógus „a rendez ő  és a szerep-
lők között", ha kölcsönösen betartják a játékszabá-
lyokat, amelyek sokkal tágabbak a vidékies illem-
tannál, és kölcsönösen övön aluli ütéseket is elbír-
nak azzal a szigorú kikötéssel, hogy azokat a közön-
ség csak vállveregetésnek vélhesse. 
Nem csoda hát, ha egy szintén kitalált hurrikán ilyen 
környezetbe kerülve felt ű nő  sebességgel robog, s 
aki mellett elsuhan, azt jócskán megsedergeti. A 
csoda inkább abban rejlik, hogy a választott forgó-
szél miként képes meg ő rizni tempóját ebben a túl-
h ű tött környezetben. Válasszunk nyilván csak nem-
leges lehetne, és normális forgószéllel nem fordul-
hatna elő  ez a kitartás, ha nem formális túlh ű tésrő l 
lenne szó, amelyet a helyi ciklon határoz meg, és a 
táncparkett részvevő i elfogadnak, !évén pillanatnyi 
biztonságuk pillére. Mert vágyaik továbbra is zabo- 

látlanok maradnak: szeretnék megélni a következ ő  
percet —még így fagyosan is. 
A Spiró irányítottaBogusfawskit hurrikán ebben a je-
ges környezetben kellemetlen h őséget áraszt! 
Megállítani! Befagyasztani! Kitoloncolni! —még felol-
vasztja a jégszobrokat, nagy gonddal fixált hatalom 
alapkőbálványainkat: a nézőket, pepita sakkterít őnk 
konyhaasztal figuráit, akik alaptermészetüknél fogva 
jók, amíg engedelmesek. 
A Mester tágas vérpezsdít ő  színháza tehát minél 
jobb, annál rosszabb, nem kívánatos, vízözönnel és 
szökőárral fenyegető , elő re kiszámíthatatlan és el-
lenő rizhetetlen gonosz. Ingóvá teszi a mozdíthatat-
lannak hittet; giksz(er)ekké a fixet. Eme másik fix 
mégis sokkal inkább elfogadható rendeletileg meg 
határozott szül őanyjánál — a kiváltó oknál —, mert ön-
nön alapköve állandóan kétségbe vonható, felülvizs-
gálatra szoruló, kételyekben burjánzó kizárólagos-
ságoktól mentes féregkaparó. El őnye mindenkép-
pen, hogy sohasem törekszik tökéletességre: gon 
doljátok meg, barátaim, tökéletes szúnyogirtás, noha 
örökre megóvna bennünket ezen kellemetlen rova-
rok csípéseitő l és az azt követ ő  viszketéstő l, kérdés, 
mennyivel lehetnénk boldogabbak. Nyilván egy ár-
nyalattal sem, ső t környezetünk elsivárosodásában 
ez az élő lény-parány kipusztulásával olyan lánc-
reakció-lavinát indíthatna el, amelynek madaraink, s 
ezer áttételen keresztül mi magunk is áldozatul es-
hetnénk. 
Persze, miként a tökéletes, hibátlanul funkcionáló 
mechanizmus, ugyanígy a tökéletesen hibás gépe-
zet is alkalmatlan, idegen gondolkodásunk ataviszti-
kus bujaságától. Hála istennek! 
A szemügyre vett hurrikán nem is akar többet, csu- 



páncsak mindent, és már-már félrecsúszna, ha föld-
rajzilag is nem jelölné ki áhított határait: a szín-
padot. De ezt nem csak áhítja, hanem követeli, ha 
kell szép szóval, intrikával vagy blöffel, ám er őszak-
kal soha, mert az céljaival ellentétes, tartalomtól és 
minőségtő l független, el őre meghatározott pozíciót 
teremt (egyenl őtlen esélyek a startnál, dialógus ki-
zárva). 
A Mester pódium követelése káprázatos belép ője 
után annyira indokolt lesz, hogy egy egyéni érdek ű  
hátraarc nem csak az olvadást állítaná meg, hanem 
a félig kiengedett figurák ajkán a még béna pír he-
ves, becsmérlő  fuvallatban szabadulna fel, természe-
tesen nem félig fagyasztott, félig önfagyasztó gondo-
lataik — mert részvev ők —, hanem a be nem váltott, 
titkon remélt álmokkal kecsegtet ő  meghasonlott meg-
váltó herceg felé, aki Csipkerózsika elvarázsolt várá-
ba behatolván, ágyánál megállt, végigmérte, és noha 
szépnek is, kívánatosnak is tartotta, a csókra gyává-
nak bizonyult. 
A hurrikánnak, ha már egyszer az, annak is kell ma-
radnia, mert különben nemcsak ellenfelei haragja 
zúdul rá, hanem megalkuvásával saját fegyverhor-
dozóit is önmaga ellen fordítja. Ebb ő l a szemszögé-
bő l azonban Bogusfawski sohasem fenyegeti bels ő  
bukás, mert tettei, legyenek els ő  pillantásra akár-
milyen furcsák, érthetetlenek, vagy visszataszítóak, 
nem egy csapongó színész darabokra hulló meg-
nyilvánulásai, hanem egységes életformát képvisel-
nek; a Mester életformáját, mozaikmintás, bakugrá-
sos logikáját, amely csak akkor lesz követhet ő  és 
ragyogó ha az utolsó kőkocka is a helyére kerül. 
Persze a kitalált hurrikánnak is több vállfaja lehet, 
melyeknek különböz ősége önmagában még nem ér-
tékmérő , csupáncsak stiláris jegy, a hurrikán mozga-
tóelve, az a technikai rendszer, amellyel m űködésbe 
hozható. Ezen mózgatóely alapján Spiró regénye a 
halálpontos hurrikánok közé sorolható, afféle óram ű  
-szerkezet, amely kegyetlenül elüt minden percet, le-
gyen az akár kellemes vagy kellemetlen, véres vagy 
vértelen, igaz vagy hamis. Legpontosabb m ű szere-
ink mégis talán a legprecízebb számításoknál torzí-
tanak leginkább, hogy egyáltalán mérhet ő  legyen 
egy csavar helyett az egész. Természetesen Bogus-
fawskinak ezek a stiláris hajlítások éppoly nélkülöz- 

hetetlenek, mint az írónak — mert mindkett ő  valamit 
teremteni akar: egyikük színházat, másikuk regényt. 
Így azután nem csoda, hogy olykor egyikük gáncsol-
ja a másikat. Noha Boguslawski már halott, szín-
háza, a történelem. szakadatlanul lüktet, mint felsér-
tett test ű  organizmus, ellenanyagot termel, meg-
óvandó önsúlya védelmében. 
Történelmi regényt írni nyilván cseppet sem könny ű , 
hiszen az írónak egyszerre két feladatot kell meg-
oldania: egyrészt regényt kell írnia, mert regényt 
akar írni, másrészt pedig a történelemmel csínján 
kell bánnia, mert ha nem ügyel, átesik a ló tulsó ol-
dalára, és történelmi regény helyett történetíras szü-
letik. Mégis, mi a kettő  közötti különbség? Talán csu-
pán egy előjel, vagy egy tizedes vessz ő , amely azon-
ban gyökeresen megváltoztatja a számjegyet és a 
vele végezhet ő  műveleteket. A történelmi regény 
egy ilyen tizedesvessző  eltolódása következtében 
válik sokkal tágabb tükörszámmá mint a történetírás, 
amely magában foglalja a történetírást is, de még 
egy ki nem iktatható összetev ője van. Ez az össze-
tevő  pedig nem más, mint a regény lényege, vagyis 
az, amit az író közölni akar két tartós kölcsönhatás 
függvényeként: 

a történelem sohasem ismétli meg önmagát 
a történelem mindig megismétli önmagát 

Ezen két ellenpólusból, mint ciklon és anticiklon ösz-
szeütközésének határáról, indult mennydörgések és 
villámcsapások kíséretében az a forgószél, amelyet 
irányítani még lehet, de zsákjába visszacsalni immár 
nem, mert a palackból szabadult szellem is ismeri a 
palackba zárt dzsinr ő l szóló mesét. 
„A rádióból és televízióból pontosan követhettem 
hurrikánom haladási irányát (hangsúlyozom, hogy ez 
az én hurrikánom — Spiróé —, mert gyakorta vannak 
más hurrikánok is, melyek minden küls ő  beavatko-
zás nélkül jönnek létre)" Julio Cortazar. 

Ui. 
A regényen kívül is remekül funkcionál a kioltó 

mechanizmus; Spiró megkapta a József Attila-díjat. 
VZZS szerint pompás monodráma is lehetne az 

egészbő l, Major Tamás el őadásában. 
Dum spiro, spero. 
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MÉLYFÖLD (A JUGOSZLÁVIA ј  SZLOVÁK KÖL-
TÉSZET ANTOLÓGIÁJA), FORUM, ÚJVIDÉK, 1982 

A jugoszláviai szlovák költészet ötvenéves fejl ődési 
útjának értéktudatosító felülvizsgálása is egyben az 
a kötet, amely magyar nyelven átfogó antológiába 
rendezetten először nyújt bepillantási lehet őséget e 
lírába. A határozott kézre valló válogatást Vit'azoslav 
Hronec végezte el, kitapintva a jugoszláviai szlovák 
költészet lehetséges vonulatai közül azt, amelyik a 
lírai rnagatartás és beszéd tekintetében is a teljesség 
érvényével bír. Valóban egy egységes vonulatról 
van itt szó, melynek egymásba kapaszkodó szálait 
több síkon is észlelhetjük: a tájszemlélet, a létélmény, 
a formakezelés szintjén stb. Tizennégy költ ő  ötven-
egy versét foglalja magába az antológia, természe-
tes, hogy nem reprezentálhatja a költ ő i pályák ala 
kulási íveit, különösen nem a sokkötetes szerz ők 
esetében. Hronec bevezetőjében a jelentősebb költő -
ket megjelent köteteik alapján elemzi és sejteti a vá-
logatói munkáját irányító impulzusokat. A valóságot 
megszépítő-csinosító költészet ellenében Hronec az 
olyan költő i attitűdöt ismeri el, „mely a dolgok lénye-
géig hatol, mely nyugtalanítani és ösztönözni óhajt 
bennünket, autonómiájával pedig önmagáért való 
világként kíván megnyilvánulni..." Kiemeli azokat a 
poétikákat, amelyek átértékelték a jugoszláviai szlo-
vák líra modernség-fogalmát. A válogatás kohéziós 
erejét az intellektuális és a képzeleti energia, az EI-
vont'mélysége, lényeghámozó igényessége, és az 
illogikus szabadsága, romboló szenvedélyessége 
képezik. A kötet legfiatalabb szerz ő i azután ezt a 
törekvést sarkítják a végletekig —úgy t ű nik — a holt-
pontig. 

Az antológia élén Juraj Mu čaj feszes indulatmenet ű , 
lüktető  ritmusú versei még adys lázakat idéznek. Ná-
la jelenik meg az „út" mint sorsképzet, ami a többi 
költőnél is minduntalan visszatér. Az út, a mentés, a 
lépések képzete köré épül e versekben a tájszimbo-
lika, melynek kulcsfogalmai egyszer űek: virág, ég, 
tövis, gyökér, mag stb. A költ ő  problémaérzékeny-
sége modern: vágyak és valóság kettősségébe éke-
lődve az időtlenség élménye ihleti, lélegzetvételét 
a kételkedés masszájának konok formába kénysze-
rítése jellemzi. 

Ugyanennek a létélménynek epikusabb hangú to-
vábbmondója Palo Bohuš. „Mezítlábas" lírai h őse 
az „izzó úton" járva megismeri a magány, a virrasz-
tás, a kétség, a kívülrekedtség, az életb ő l és halál-
ból való kihullottság állapotát, s eljut az öndefiníció 
igényéig, az önmagunkkal való szembesülés és le 
számolás dermedtségéig. A tragikus létszemlélet az 
utolsó két versben a passzív szemtanú enyhén iro-
nikus álláspontjává keseredik. 

Andrej Ferko expresszionista képeiben viszont már 
ott kísértenek az elgyöngül ő  költő i képzelet köz-
helyszerűségei: „könnyekbő l kivirágzó napraforgók", 
vagy: „aki szeretettel s jósággal hinti be a zarándok-
utat,/emlékezete pajzsával félretaszítja a halált.../ 
stb. 

Ján Labáth ilyenféle behódolások nélkül kapaszko-
dik a költő i „keresések metsz ő  él ű  tornyán", szemé-
ben „a kételkedés pondrójával", de mégis részt vesz 
„a sanda pártütésekben a lelkiismeret padlásszo 
báiban", vállalja a sohasem öreged ő  szentek, a köl-
tők összeesküvéseit. A fel-felizzó metaforák ellenére 
Labáth költészete formaváltásai során sohasem vált 
metaforaközpontúvá, mert a deromantizált világot a 
vers prózaivá rombolása fel ő l vélte megközelíthet ő -
nek. Igy sikerült olykor kitapintani a „csönd üt őereit". 201 



A táj elemeinek versnyelvbe építésével alakul ki az 
egyik legjelentősebb költő i opus, Michal Bab.inkáé. A 
költészet életet és halált jelent, a versr ő l való gon-
dolkodás a halálról való gondolkodássá válik: „jel-
vénytelenek a dalok/hálásan és örökre átengedik 
magukat/ az arra ténfreg ő  halálnak. „Ember és világ 
feloldhatatlan konfliktusa, elidegenedése is a tájban 
tárul föl: „a mez ő  titokzatos szavakkal szól pulzusá-
ban naiv tények lüktetnek/ s nem érti sem szavát 
sem tetteit az összesz űkült szem ű  elvonulónak". Az 
ember magányát ebben „az ösztönökkel és mada-
rakkal benépesített valótalanságban" épp az teszi 
elviselhetetlenné, hogy csillapítható. Babinka intel-
lektuális érzékenységének van olyan pillanata, 
amelynek a költ ő  szép szavai szerint „ege van és 
formája van és csobogása az árban". Ezek a pillana-
tok jelentik versvonulatának ormait. 

Pavel Mučaji és Juraj Tudlak két-két költeményét a 
játékos és lágy naivitás jellemzi, míg Viera Benková 
lírai hőse „vállán (ismét) a mindenségek/ tükreit ci-
peli". 

Hronec verseiben zeng tovább az az intellektuális 
szólam, amely Babinkánál szakadt meg. A szó nála 
is a halál attributumait kapja: „érintened sem csil-
lagot, se földet /Nem szabad, mert bárhová, bár-
mihez nyúlsz, / A vérbe nyúlsz, és ebb ő l lesz aszó". 
S míg Babinka a világ kérlelhetetlen kihívásainak 
kereszttüzében álló emberben még a kedv pezsdü-
lését érzi: „egyedül az ember a mez őn száma sincs 
meghívásokra/fülel" —írja, addig Hronec lírai ala-
nya már hátrál a mindenség el ő l: „már csak/Az a 
pici tűz védelmez engem a Mindentő l". Hronec ver-
seiben folytatódik a mély és légiesen finom meglátá-
sok költészete is amely — a rá- és fölismerés örömét 
keltve — Babinka után itt világítja meg legélesebben 
átható fényével a világot: „Számít is az, hogy / A 
padlásokról parányi porszemek hullnak a fürtjeibe!" 
— írja Határ cím ű , elvontat és konkrétat különös ka-
vargásba feszít ő , rendkívül fegyelmezett versnyelvet 
kialakító költeményében. 

Az antológia a legújabb nemzedék hagyományt és 
tapasztalatot új utakon kamatoztató, kísérletez ő  
verseivel zárul. 

I  
számunkban 
bicskei 
zoltán 
rajzait 
közöljük 
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(történet-betétek és leírások pázmány 
péter prédikációiban) 

Pázmány Péter prédikációinak fontos köt őanyaga 
(ha nem is formaszervez ő  elve) a képiség, írásba 
rögzített egyházi beszédeinek elmaradhatatlan tar-
tozéka. Persze, nem is mindig az alakok, helyzetek 
már-már torzulásig mehet ő  túlárnyalása acélja, de 
nem is csupán a fixálásuk. Ábrázolásában pontos-
ságra törekszik, s ennek az igyekezetének még az 
elfogultsága sem lehet a kerékköt ő je. Krisztus szen-
vedéseirő l írva pl. Pázmány már-már a „testi halál 
klinikai leírását adja" ahogy megjegyzi Kosztolányi. 
Mindenekel ő tt erkölcsi tisztaságra, keresztényi jám-
borságra, istenfélés gyakorlására inti hallgatóit, per-
sze, nem kis pragmatizmussal. Így játssza egybe —
tendenciózus tudatossággal — a pregnánsan kirajzolt 
helyzetképeket, evangéliumi példázatait a vallási 
princípiumokkal. Ily módon néhol sok narratív elem 
lefo гgácsolódik, önkioltásba csap át, de a felszínen 
bekövetkező  módosulások nem érintik magát a szö-
vegstruktúrát (két zárójel között megjegyzem, hogy 
szövegeire nem lenne túlkapás vonatkoztatnunk azt 
az ottliki gondolatot, miszerint „próza az, amit ki-
nyomtatnak"), mint olvasmányos, komplementáris 
egészet: mindannyiszor újrakonstituálódik a jellem, 
az egyedi, ill. az  egyedi az általánosban. Pázmány 
leírásai — minden látszat ellenére — korántsem csak 
fekete-fehér technikában realizálódnak. Valamin 
mindig túlmutat. A Radnóti Sándor által feszegetett 
(R. S.: A szenved ő  misztikus) vallásosság nagy dua-
lizmusa: test és lélek, földi ország és isten országa 
— ezek az antinómiák prédikációiban egymást er ő -
sítik, impulzusaik átütnek egymás szféráin, az éteri-
kusra rávetül az evilági. „Krisztus születése utála-
tosnak és minden emberinél alábbvalónak tetszett: 
de a másik jövetelben királyi székben, fényes fel-
hőben láttatik." Ez a valóságos dualizmus nem, vagy 
csak valaminő  csodatétel folytán oldódhatna fel ma-
gában a valóságban — tudja ezt Pázmány. Egyházi 
beszédeiben azonban fiktív unióvá teljesedik ki ez az 
ellentétpár. A „teremt ő  képzelet" nála olyképp mani-
fesztálódik, hogy a „hit plasztikus személyeit" (R. S.) 
antropomorfizálja. 
Pázmány prédikációiban gyakoriak az elbeszél ő  jel-
leg ű  rövid történetek, amelyeknek Bitskey István is 
nagy jelentőséget tulajdonít. (Humanista erudíció és 
barokk világkép.) Ez esetben történet alatt olyan 
szépprózai elemet értek, amely betéteként jelenik 
meg a prédikáclóban, illusztratív szereppel bír, de a 
háttérben jelen van a gyönyörködtetés (rejtett) szán-
déka is. Egyedüli rendeltetésük az, hogy az erkölcsi 
tanítások, épületes létigazságok, egyházi tanok, 
clogmák méltó oldaltámasztékai, eresztékkapocsai 
legyenek. Ezek az apró történetek tehát nem esetle-
gesen beépített elemei a prédikációknak, hanem — a 
jól felépített épület köveihez hasonlóan —összetartó 
erők, az egész „prédikációépítmény" alapkövei. 
Nem holmi díszcsempék, felszíni máz, tónusadó ki-
rakókockák, hanem egy jól megtervezett/konstruált 
(m ű )alkotás szerves részei. Ezekben a szépirodalmi 
jelleg ű  rövid történetekben a párbeszéd szórványos, 
marginális elem. Íme egy kivétel: „Mikor vénsége 
miatt maga nem járhatna (mármint Sz. János — N. I), 
tanítványi segítségével a templomba vitette magát, 
és többet nem szólhatván, gyakran csak ezt mondot-
ta: Fiaim, szeressétek egymást. Mikor megkérdezték 
volna, miért mondja ezt ennyiszer? Azt felelé: Mert 
Isten parancsolja, és ha ezt megteljesítitek, elég." 
A „magunkismerés" üdvös voltáról prédikálva el-
mondja Damoklész tanulságos esetét, aki fennen 
magasztalta egy király boldogságát: „Próbáltatni 
akaró véle a király ezt a boldog állapotot. Azért arany- 



ágyba, drága vánkosokra fekteté; pohárszékeket ra-
kata; szép étkekkel megtölteté az asztalt; kedves ita-
lokkal pároltatá a házat: és mikor királyi módon szol-
gálnának néki, boldognak állítja való magát Demok-
lész. Azonban a padláson egy hegyes t ő rt bocsáta-
nak feje felibe, mellyet vékony lósz ő rre függesztettek 
vala. Ezt látván Damoklész, elhalá, és nem hogy en-
ni, de motczanni sem mervén, sok könyörgéssel 
untató a királyt, hogy abból a boldog állapotból kisza-
badítaná." A szorongatott állapotot boldog állapot-
nak nevezni — egy jó adag irónia szükségeltetik 
ehhez kétségtelenül. 
Pázmány történeteibe olykor a csendes humor is 
belopja magát. A „házasságban él ő  asszonyok tanú-
ságáról" szólva, azt bizonygatva, hogy „semmivel 
a szeretet úgy meg nem bomlik, mint az asszonyem-
ber engedetlenségével", mert „az asszonynépek kö-
zönségesen szósok és zúgolódók", ezt megakadályo-
zandó elmondja „Sz. Mónika regulátáj": „Na sokkal 
különbözött, aki a szomszéd asszonynak egy üveg 
vizet adott, a végre, hogy mikor ura haragszik, egy 
kalánnyit a szájában tartson, valamig haragja el nem 
múlik. Es mikor azt mívelte volna, soha egy újjal nem 
ütötte az ura, noha azel őtt gyakorta verte. EI-
fogyán a víz, mikor többet kérne: megtanító a szom-
széd, hogy nem a víz, hanem a csendes szenvedés 
tartóztatta az ura haragját." 
Mint ahogy a történet-elemek is szervesen olvadnak 
bele az egyházi beszédekbe, mint harmonikus egé-
szekbe, úgy a leíró— látszólag kitér ő  —részek is a 
mondanivalót gazdagítják. Egy-egy leírás körülhatá-
rolt metszet: az alapgondolatot szolgálja, több réteg 
egymásra rakódik, újjászervez ődik, egységet teremt, 
érzékeltet. Az ellenpontozás — egyazon jelenség kü-
lönböző  sajátosságainak szembeállítása — különös 
feszültséget, légkört eredményez. A m űbe emelt tár-
gyakba ez visz mozgást, legbensejükben élet terem-
tődik. A részletekben a közvetlen megfigyelés érvé-
nyesül. A részletek els ősorban kimunkáltságukkal 
hívják fel magukra a figyelmet. Gyakorta átépül az 
egyik tárgyi tulajdonság a másikra. Mint pl. a t űz le-
írásakor: „Semmi szebb nincsen a fényes t űz világo-
sításánál: mert az éjtszakának idején, nap-helyett, 
kirekeszti a setétséget és minden munkára alkalma-
tosságot mutat. Semmi nincs hasznosb a t űznek me-
legítésénél: mert ez, a természet melegségével el-
lenkező  hideget kirekeszti: ez, mint szakácsunk, ele-
delünket egésségessé, jó-íz űvé tészi, megszáraszt-
ván azoknak felettébb-való nedvességeket. De e 
mellett, mindennél sanyarub fájdalmat szerez a t űz, 
égetésivel: házakat, falukat, városokat, királyi palo-
tákat, földre ront, hamuvá tészen. „Pázmány gondo-
latmenetében gyakoriak az olyan „kitér ők", amikor 
„elidőz" egy-egy mozzanatnál, pl. eseményt mond, 
vagy pl. leír egy udvart, tyúkkal. „A tyúkra kevés 
gondviselés vagyon sáros udvaron, ő rizetlen sétál; 
szeméten és ganéjon lábaival kapirtyál; orrával va-
karcsál és úgy keres valami rothatt szemet, mellyel 
tölté gyomrát; ha valami kis morzsalékot és asztal-
hulladеkot kaphat, örül, karal, mint nagy nyereségen: 
de azért lábai és szemei szabadosok." 
A leírás bravúrját adja Pázmány olyan esetekben, 
mikor figyelme fokozottabban az emberre irányul, 
mint biológiai lényre; szinte mikroszkopikus vizsgálat 
alá veti m űködésének mechanizmusát; mint rönt-
genfelvételen, kirajzolódik a csontozat harmonikus 
váza. Mikor a testiség rútságainak kidomborítása 
predominánssá válik, már-már a bomló test natura-
lista rajzát adja: ,,... nézzed mennyi rútság szárma-
zik orródból, szájadból, egyéb részeidb ő l. Arany- 

szájú Sz. János a mi testünket szarzsáknak és bü-
dös kamaraszéknek nevezi, és mikor igen jóllakunk, 
abban fáradunk, úgymond, hogy több ganéjt csinál-
junk. Nézzed, menyi büdös ganéj, takony, nyál, vizel-
let, tarakszik testünkbő l! mennyi szenny, serke, tet ű  
származik ebbő l! és eszedbe veheted ki vagy, ha az 
eget is éred fejeddel, hogy olyan vagy, mint egy bü-
dös parvéta: mert a te tested büdösségek m ű helye, 
mely megbűzheti valami magába vészen". Más he-
lyütt, Krisztus szenvedéseit ecsetelve, a következ ő -
ket „írton írja": ,,... mivel ennél nagyobb fájdalmak 
nem lehetnek, mint mikor a kezek és lábak s ű rű sé-
ges inai és apró csontocskái megszaggattatnak és 
egyberontatnak; melyre nézve, minden fájdalmi kö-
zött, leginkább azt emlegeti Krisztus, hogy kezeit, 
lábait általlyuggatták és annyira kicsigázták tagjait, 
hogy megszámlálhatták minden csontjait." 
Pázmány „szerepl ő i" az evilág és túlvilág koordiná-
táin mozognak, prédikációról prédikációra átmin ő -
sülnek, majd visszavedlenek, de folyamatos meta-
morfózisuk sohasem esetleges. Fokozatos „antro-
pomorfizálódásukat" áttételesen kell értelmeznünk. 
Ami szárnyakat ad, ugyanakkor meg is köt: Pázmány 
sem engedheti teljesen szabadjára képzeletét, bele-
kényszerül az egyházi példázatok présébe, kényte-
len élni sablonpoénjaikkal. Ahol sikerül eltépni eze-
ket a kötelékeket, ott van csak igazán elemében „a 
magyar prózaírás atyja". 
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HAJNÓCZY PÉTER: JÉZUS MENYASSZONYA 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1981 

„Embólia kisasszony nem a bemutatkozással kezdi." 
Egyszerűen csak megjelenik anélkül, hogy észre-
vennénk, hogy itt van, bebújik ágyunkba, paplanunk 
alá, befészkeli magát leped őnk redő ibe, és olykor 
évekig, évtizedekig egy ágyban hálunk vele, és nem 
veszünk róla tudomást egészen addig a napig, 
ameddig önmagunknak is fel nem t űnik az a különös 
szag, amelyet áraszt, de ekkor már kés ő , immár vég-
érvényesen betöltötte a szobát, kitörölhetetlenül 
beivódott a bútorokba, átjárta a falakat, és már birto-
kába vette az egész épületet. Ett ő l kezdve tudjuk, 
Embólia kisasszony együtt él velünk, egy fedél alatt, 
de létét már csak megállapítani tudjuk, kitelepíteni 
többé nem, mert az egész házat, magunkkal együtt a 
levegőbe kellene röpítenünk, hogy megtisztíthassuk 
a terepet, ám az egész akció értelmét veszti abban a 
pillanatban, amikor saját egyéni létünk is megkérd ő -
jeleződik. Az egyéni érdek, amely ha eddig meg is 
próbált közelíteni az egyetemes érdek felé, most tel-
jes fordulatot vesz, mert fölismeri annak reá irányuló 
pusztító követeléseit. Ez Embólia kisasszony csap-
dája: a saját létét mind szorosabbra f űzi az egyén lé-
tével, hogy az, még ha szándékában állna is őt meg-
ölni, ne tehesse, mert vele együtt pusztul el. Az 
egyén tehát saját létének megóvása érdekében a to-
vábbiakban már nem támadja, hanem védelmezi 
Embólia kisasszonyt, hiszen ez a lehet őség a szá-
mára a túlélés esélyével kecsegtet, és elragadtatá-
sában megfeledkezik arról, hogy ameddig ő  csak 
egyenletesen egzisztál, addig Embólia kisasszony 
hatványozottan növekszik, erősödik, míg egy szép 
napon annyira er ősnek nem érzi magát, hogy az 
egyént már nyugodtan elteheti láb alól, mert túln ő  
befolyásán és méretein. Az egyénre a továbbiakban 
nincs szüksége, csak kivénhedt szolga a nyakán, 
nyűg; a lehető  leggyorsabban végezni fog vele, noha 
ezzel egyben önmagát is gyöngíti — kihúzza vára 
tartópillérét —, de id őközben alkalma van tovább ter-
jeszteni a kórt, elhinteni a több ezer Embólia kis-
asszony-spórát, miközben az egyén ahelyett, hogy 
bármit is megoldana, csak elodáz, mert már nincs 
ereje számot vetni önmagával. Embólia kisasszony 
pedig szépen burjánzik tovább (mint a penészvirág), 
és lágy csókot lehel a gyanútlan sétálók homlokára. 
Csókja egyaránt lehet hideg vagy meleg. Hideg ak-
kor, ha egy földrajzkönyvb ő l átvett passzusként lép 
elénk: „Dél-Amerika a kett ős kontinensnek számító 
Amerikának a déli fele. Területe megközeltíti a 18 
millió km2 -t (17,8) millió). Alakja dél felé fokozatosan 
elkeskenyedő  háromszög. Partjai kevéssé tagoltak, 
csak néhány nagyobb öbölje van: északon a Darien-
öböl és a Maracaibó-öböl, északkeleten az Amazo-
nas tölcsértorkolata, a Szent Mátyás-öböl és a Szent 
György-öböl." Meleg viszont akkor, ha kommentál: 
"(Csákhányozás közben néha, szinte hangtalanul, 
Shakespeare-t mondogatott, mert Shakespeare se-
gít csákányozni.)", vagy ha Viktóriáról, a ragyás 
kép ű  kurváról szól: „Megkefélte már az egész utca, 
anélkül, hogy tartós haszonra tett volna szert." De 
annak ellenére, hogy Embólia kisasszony csókjai 
változatosak, mégis egyek, ugyanazt jelentik, bárhol 
is, bármikor is csattannak el, mert az ő  ajkáról ered-
nek, ő  irányítja őket, és céljuk is egy: hogy megtart-
sák őt nélkülözhetetlennek. 
„(Ne feledjük Embólia kisasszony titkát. Ő  gyilkol, de 
a gyilkos mindig az áldozat; ő  az, aki egyedül lépked 
tányér alakú, szénfekete koporsód után, ő  az, aki el-
kísér utolsó utadra. Borravalót oszt a sírásók közt, 
és sírodra szeme színéhez hasonló, soh'sem volt 
virágot helyez.)" 

A szag, amelyet a fiú néhány perccel el őbb érezni 
vélt, amikor belépett a lakásba, ismét orrába csapott. 
Bár nem érte váratlanul, kissé megtántorodott, és el-
vágódott. Zuhanás közben még eszébe jutott, hogy 
egy hétfő  reggel az apja a csörg őóra berregésére va-
lahogy így omlott vissza az ágyába. De ett ő l kezdve 
„sötét lett, mint egy fasírtban", és ez elég szomorú, 
különösen ha tudjuk: „Nekünk f őemlősöknek nem 
mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy 
bennünket darálnak-e meg." (Örkény) Bár itt a vá 
lasztás lehetősége korántsem olyan tág, mint hin-
nénk. 
Mert az ágyban nem apánk fekszik, nem ő  takaród- 
zik a lópokróccal, hanem egy hívatlan vendég, akit 
sehol sem várnak, de el őbb-utóbb mindenhová meg- 
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A zene m űfaji besorolása, a „hovatartozás" sema-
tikus megközelítése, az alkalmasint megismétl ődő  
szokványkérdés (Milyen zenét is játszik Ön?) magá-
ban rejti az állásfoglalás, az ítélet, a min őség-kri-
térium biztosnak vélt támpontjának megkeresését, 
kitapintását is, ám az újonnani amerikai válasz rend-
hagyó: „Mit akar ezzel mondani? Hogyan érti ezt? 
Én mindent játszok." A provokatív kijelentésen át-
dereng: mintha a muzsikusoknak magától értet ődő  
lenne a zene e számunkra rejtélyes, az els ő  pillanat-
ban talányosnak t ű nő  integrálódása, akárha csak a 
zenei élet differenciálódását, m űfaji többnem űségét 
a kreatív muzsika antitéziseként foghatnánk fel. 
1979-ben egy németországi zenei fesztiválon fellé- 

pett a Karl Berger vezette New Yorki-i Creativ Music 
Studio, amelynek tagjai a legkülönböz őbb m űfajokat, 
stílusokat kalandozták be korábban, éppen ezért a 
zenekar összetételében mutatkozó eklekticizmus fe-
lettébb elgondolkodtató: ketten egy kamaraegyüttes 
soraiban közép- és reneszánszkori muzsikát játszot-
tak, egyikük klasszikus indiai zenét tanulmányozott 
addig másik, kett ő  szimfonikus zenekar tagja volt, 
amely túlnyomórészt klasszikus és romantikus ze-
nét interpretált, hárman rockegyüttesb ő l váltak ki, 
négy jazz-zenésznek vallotta magát, míg hatan, tar-
tózkodóan, muzsikájuk körvonalazásakor a szabad 
improvizációról tettek említést. A közös muzsikálás 
izgalmas interakciónak, egy megújhodó zene életre 
hívásának a lehetősége, szándéka, a muzsika va-
rázslatos, együvé kovácsoló erejének hite az együt-
tes fontos talpköve. A kortárs jazz, amelyet a CMS 
játszik a fekete hagyományt állítván a zene gyújtó-
pontjába, a klasszikus indiai, brazíliai, afrikai és a 
modern hangversenyzene, hogy csak az „áramlatok" 
néhányát említsük kevéske is egyben. Folyvást eh-
hez hasonló arcél ű  együttesek megalakulásának le-
hetünk/vagyunk szemtanúi. Kétségtelen, hogy pozi-
tív eredményeit teljességgel még lehetetlen felmérni, 
ám serkentő  jótékony hatását már érezhetjük. Felve-
tődik a kérdés is: vajon olyan muzsikus-emberr ő l 
van-e itt szó, aki egyidej ű leg megannyi zenekultúrá-
ból, alkotóösztöne mélyvizéb ő l merít? 

Ha létezett jazz-muzsikus, akire e fogalom egyete-
mes, kibővített értelmében azonnal gondolhatunk, 
akkor az csakis a hallatlanul kreatív John Coltrane, 
aki egyaránt kötődött a klasszikus és az indiai, az 
arab, a flamenco és az afrikai zene anyaöléhez, bár 
ő  errő l az új muzsikus-típusról nem tett említést, bi-
zonyára sohasem is hallott róla. Amikor 1961-ben 
Trane és az altszaxofonos, basszusklarinétos Eric 
Dolphy Baden-Badenban tartózkodott, egy televíziós 
adás szünetében e sorok írója meghívta mindkett ő -
jüket a rádió zenestúdiójába, ahol Hans Rosbaud, 
a nagy karmester, egy modern darabot próbált. 
(Hans Rosbaud vezényletével tartották meg 1933-
ban Bartók II. zongoraversenyének frankfurti ős-
bemutatóját, a zongoránál maga a szerz ő  ült. (— A 
fordító megjegyzése.) Coltrane és Dolphy hossza-
san hallgatta a nem sok egyéni invenciót igényel ő  
m űvet, aztán az el őbbi halkan ezt kérdezte, miköz-
ben a zenekar tagjait fürkészte: „Honnan tudhatja az 
ember, hogy mindegyik hús-vér muzsikus?" Kisvár-
tatva Dolphy visszasúgta: „Tán csak a karmester az 
egyedüli megmondhatója." Végül Coltrane jóakara-
túan ezzel zárta a dilemmát: „Azt mondhatom tizen-
öt, tizenöt bizonyosan muzsikus, de hogy a többi is 
az-e..." 

Csaknem tíz évvel később, 1970-ben, Stockhausen 
jelenlétében a Kontarsky fivérek Stockhonseny Mant-
racím ű  darabját próbálták, míg Mangelsdorff figyelte 
őket. Stockhausen meg-megszakította a jellegzetes 
perfekcióval és árnyaltsággal játszó Kontarskyékat 
néhány taktus után, s további, füllel szinte már re-
gisztrálhatatlan árnyalatokra hívta fel a figyelmüket. 
Mindketten mindannyiszor újra türelmesen zongorá-
hoz ültek, alázatosan elfogadva a tüzetes utasítá-
sokat. Mangelsdorff ezt nem tudta sokáig nézni, tíz 
perc múltán az iszony látható jelei mutatkoztak rajta, 
s rövidesen el is hagyta a termet. Kinn csak ennyit 
mondott: „Azért mégiscsak fantasztikus muzsikusok, 
bár számomra érthetetlen, hogyan lehetséges ilyen 
diktatúrát elviselni." 206 



A fekete Amerika egy remek nagybőgőse, Richard 
Davis, nem csak jazzt játszik — a beboptól a free jaz-
zig —, hanem modern és kortárs zenét is — Stravins-
kytól Ligetiig — továbbá barokk és klasszikus zenét. 
A hatvanas évek végén lett közismertté, sokoldalú-
sága el őtt mindenki fejet hajtott, a kritikusok is elis-
merően írtak bőgő  játékáról. Ma ez az attributum már 
nem kiváltság .. . 

Ravi Shankar az ötvenes években Amerikába uta-
zott, ahol jónéhány fiatal muzsikus akart t ő le indiai 
zenét tanulni, ámde ő , mintegy visszautasításként, 
kétségbe vonta, hogy nyugati ember az indiai zene-
hagyomány titkaiba behatolhatna. Ma Shankarnak 
és más indiai klasszikusoknak is vannak autentikus 
tanítványaik. Mit jelentsen ez? 

Az amerikai Collin Walcottot — aki az indiai zene egy-
aránt tehetséges képvisel ője — az összehasonlítás 
szándékával hallgatta meg hazájának kit ű nő  muzsi-
kusa, Ali Akbar Khan, s kimondta: „Nem érzek kü-
lönbséget." Alain Daniélou több ízben mondotta volt: 
„Nyugat felhívta az indiaiak figyelmét zenéjük küszö-
bön  6 11 6  felszívódására." S végül hadd idézzük Ni-
ranjan Jhaveri zenekutató figyelmeztet ő  szavait: 
„Időközben minden a visszájára fordult. A nyugatiak 
zenénket komolyabban veszik, mint mi magunk, rá-
adásul sokuk még meditál is muzsikálás el őtt. Nem 
ismerek olyan indiait, aki így tenne." Az indiai ze-
nében otthonos Don Cherryt kezdetben mint free 
jazztrombitást tartották számon. Ezt követ ően be-
barangolta a tibeti, a kínai, a balinéz, az indián, az 
észak- és dél-amerikai, az afrikai zenekultúrát, s 
nem mellékesen a legjellegzetesebb hangszerek já-
tékgyakorlatát is elsajátította, amivel az új zenésztí-
pus el ő futárának is tekinthetjük. „Világzenész vá-
gyak" — mondja Cherry sz ű kszavúan, majd másutt 
így folytatja, zenéjére is célozva: „ez a zene ős-
zene." 

Megkerülhetetlen a végkövetkeztetés nagy rádiuszú 
fogékonyság, széles érintkezési felületet kínáló nép-
zenék kiaknázása els ősorban a jazz-muzsikusokra 
jellemző . 

Charlie Parker volt az els ő , aki megjegyezte: ,,Na-
gyon örülnék, ha mindarra, amit csinálok, csak azt 
mondanák egyszer űen zene." Negyven év múltán 
muzsikusok százai akarják ugyanezt. McCoy Tyner, 
amidőn az év zongoristájává kiáltották ki, a kérdésre, 
milyen zenét játszik, ekképp válaszolt: „Én zenét ját-
szok és punktum." A nyugatnémet Karl Berger, aki 
egy kreatív zeneiskola megalapítója s vezet ő je, ezt 
mesélte: „Amikor létrejött az intézmény, mint jazz-is-
kola került a köztudatba. Nekünk, id ősebbeknek, ta-
lán még ma is az, de a tanulóknak ez csupán másod-
lagos. Az már egyenesen komikus és megmosolyog-
tató tény, hogy szinte az összes zenei irányzat kép-
viselt viszont csodálatos s egyben fantasztikus, vagy 
ennek ellenére együtt tudunk maradni játszani." A fal 
tehát egyre vékonyabb a m ű fajok között. Ezt igazolja 
egy német eset is: a szórakoztató zenér ő l jelentettek 
meg füzetet, az ember pedig a füzet olvasása köz-
ben jött rá, hogy a zene meghatározása, megneve-
zése csak feltételesen értend ő , azonnal hozzáteheti: 
de 
Létezik továbbra is avantgarde zene, de a tényleges 
avantgarde — ahogyan azel őtt értelmeztük — már 
nincs. Még furcsább a helyzet a jazzel: sok muzsikus 

207 tágabb, megfelel őbbnek tartott kifejezést használt 

a gyakorlat mértékletességével szemben. Charles 
Mingus „fekete zenérő l" beszél, Roland Kirk „fekete 
klasszikus zenérő l", de mellettük fehérek sokasága 
játszotta ugyanezt a zenét, hogy milyen hangsúllyal, 
az más kérdés. Ennek ellenére ez csak fekete klasz-
szikus zene lenne, vagy netán „fekete-fehér"? A kér-
dés számtalanszor felvetődött, a parázs, skolaszti-
kus vita ma sem lankad. A zenészek másik részének 
mindezek csak puszta szavak, a „címkézés" er ő  
szak, állítják, különben pontatlansága miatt is csak a 
tartalom mögött kulloghat. A m űvészet más területén 
is felbukkan e jelenség, de sehol sincs ilyen mindent 
elárasztó mértéktelensége, mint éppen a zenében. 
A differenciálódást, a zenei többnem űséget követő  
egységesülésben fel kell figyelnünk arra, hogy mind-
egyik muzsikus megalkuvás nélkül „beszéli" saját 
zenei anyanyelvét, a combo-játékot mégis magas fo-
kú homogenitás jellemzi. Miles Davis és McCoy Ty-
ner pol. brazil ütőhangszeresekkel játszanak, kik a 
jazz kontextusában sem feledkeznek meg saját dél-
amerikai ritmusaikról. 

McCoy Tyner: „Látom a legkülönböz őbb muzsikusok 
egyetértő  kapcsolatát... az egész világ zenéje egy 
mással tegeződik. Ez valami eddig elképzelhetetlen-
nek hitt totalitás, s ahogy múlnak az évek felettem, 
egyre szükségszer űbbnek érzem mindezt." 

Századunk jelenkori szakaszában, amelyben csak 
részleteiben látjuk a világos, s joggal hihetnénk, sza-
kosítás, specializáció nélkül nincs megismerés, le-
hetetlen lefúrni az ismeretlen velejéig, ezek a muzsi-
kusok olyan totalitás-igény ű  emberek megtestesít ő i, 
akikrő l a tudósok, futurológusok mint a jöv ő  nemze-
dékérő l szóltak. Vajon zenészekben csakugyan va-
lami közelgőnek az előképe bújik meg? Robert Jung 
e probléma kapcsán említi: az emberiségnek saját 
érdekében túl kell tennie magát az ijeszt ő  méreteket 
öltő , szélsőséges „specializált specialista" ember-
típuson. 

A világ végtelen aspektusait lehet, hogy nem tud-
nánk specializáció nélkül felkutatni, következéskép 
pen — a dolog funkcionális és racionális értelmében —
egyre lényegretörőbben ismerhetjük meg környeze-
tiinket, ami ipso facto azt jelentené, a végösszegek, 
a már-már mikroméret ű  „extraktok" birtokba vétele 
megfellebezhetetlenül a progressziót szolgálja... és 
vajon az embert is? A zenészek a mindenség zené-
jére, az emberi teljességre szomjúhozó konok el 
szántsága felülvizsgálatra kell kényszerítsen ben-
nünket. 

Tekinthetők a fenti sorok spekulációnak is, de egy 
biztos: húsz évvel ezel ő tt nem hittek e muzsikus-Pro-
métheuszok eljövetelében, ma ez realitás. 

A fejlődés lendkereke forog tovább... 

forgács bála fordítása 



balázs 
attila 

a 
film 
mint 
szubverziv 
művészet 
1974-ben jelent meg a New York-i Random House gondozásában Amos Vogel FILM AS A SUBERSIVE 
ART (A film mint szubverzív m űvészet) cím ű  munkája, figyelemreméltó visszhangot keltve. A megje-
lenő  könyvet olyan hírneves egyéniségek üdvözölték, mint például Luis Bunuel, a szürrealista film 
halhatatlan mestere, aki a kötet gazdag vizuális anyagával kapcsolatban a tiltott gyümölcsre asszo-
ciálva emelte ki Vogel „antológiáját" a filmr ő l szóló m űvek tömegébő l. Vogel abból a közismert tézis-
bő l indul ki, hogy a legfiatalabb m űvészeti ág a legexpresszívebb: a mozi mágikus sötétségében, a 
káprázat vászna. el őtt teljesen átengedjük magunkat az illúziónak csodálatosan átváltozva: figyel-
münket önkéntelenül is összpontosítva nevetünk, haragszunk, szurkolunk, örülünk és sírunk, mind-
ezt oly szégyentelenül és belefeledkezve, mintha valami édeni szeretkezést folytatnánk a perg ő  film-
kockákkal. A közőПség sikoltott, amikor Lumiére örőkző/d mozdonya begőrdült az állomásra, s sikol-
tott akkor is, amikor Hitchcock gyilkosságot követett el a fűrdőszobában — mondja Vogel, mi pedig 
hozzáadjuk: gyönyörködött Marilyn Monroe fellebben ő  szoknyájában, elájult Jane Mansfield talics-
kányi melleitő l, melyek oly csodásan támadtak fel, éledtek újjá még nagyobbá, még duzzadtabbá vál-
va Fellini kezei alatt abban a filmben, amelyben a kisváros lakossága minden évben kivonul üdvö-
zölni a méltóságteljesen tovaúszó, hatalmas luxushajót. S a közönség elájult akkor is, amikor Chaplin 
felszaladt a függönyre, rosszul lett a Bádogdob angolna-jeleneténél, s hányt, amikor Otmar Bauer le-
hányta az asztalt. Mivel a kötet els ősorban vizuális jelleg ű , ahelyett, hogy ismertet őt írnánk róla, 
nyújtsunk egy kis ízelítőt képanyagából megemlékezve a „legújabb m űvészet" erőteljes alkotásairól, 
egypár fájdalmasan emlékezetünkbe vés ődő  képrő l! Elképzelésünk következésképpen az, hogy soro-
zatszerűen, számról számra — az esetleges visszhangnak megfelel ően — mutassunk be egy-két 
blaszfémikus mozzanatot Vogel átalakított, saját reflexióinkkal kib ővített jegyzetével. 

Jelenet a filmbő l, melyben a keblek popókká változnak, a nő i hónalj-szőrzetek bajusszá és a sebeket 
hangyák lepik be — Luis Bunuel/Salvador Dali: Az andalúziai kutya. A jelenet egyrészt az ominózus 
Bataille sokat vitatott szem-rögeszméjével rokon, másrészt egy igen elharapózott jelenségre hívja fel 
a figyelmet: a láthatár er őszakos kettészelésére, szétmetszésére, megcsonkítására. A fegyver hideg 
élével könyörtelenül irányul az emberre; a n ő  hosszú pillái alatti védetlen, kiszolgáltatott, kerek szem-
golyóra. Megrettenünk attól, ami bekövetkezhet, s a frappáns az, hogy be is következik. 208 



bicskei 
zoltán 
a 
szem 
Emberszemek a kosárban, 
lószem, 
nedves szamárszemek, 
injekcióstű  a szemben, 
Sammy Davis tenyerén tartott kifolyt szeme, 
patkányidegekkel varrt recehártyák, 
Csontváry szeme... 
A szem, mely lerajzolva, lefestve elárulja, valódi képz őművésszel van-e dolgunk. 
A szem: agyunk legfontosab letapogató csigaszarva. 
A szem mint mechanizmus. 
A szem mint érzékszerv. 
A fény által él ő-érzékel ő  szám. 
A fény elnyelését ő l, illetve visszaver ődésétő l függően megkülönböztetett színek. (Tóth Menyhért, 
a festő  évekig nézett a nappal farkasszemet, mire sikerült elviselhet ővé szelídítenie.) Milyen akkor a 
világ „igazi" színe, meddig látunk, egyáltalán milyen messzire láthatunk? — századunk fizikájának 
nagy kérdései ezek. Válasz egyel őre nincs, a kérdések tovább osztódtak. A biológusok által mikrosz-
kóp és bonckés alá helyezett szem is csak annak leigázásában, szétszedésében segített. Szemkiszú-
rás, szemégetés helyett ellenz őket kaptunk. Letépésükhöz Вunuel és Dali kegyetlen rítusa (a szem 
puha anyagának, meleg magmájának és a borotva hideg pengéjének, a gömbnek és az egyenesnek 
a találkozása) őrült gesztusa kellett. A csecsem ők születésük után egy ideig „fordított" képet látnak, 
az agy csak később „rakja helyre" a tótágast álló világot. Az Andalúziai kutyában sem a szem meg-
ölésén van a hangsúly, hanem felnyitásán, burkának felmetszésén; a folyton újjáéled ő  (talán örök?) 
ellenzők hatására most mégis inkább az el őbbit emelném ki. Вunuel és Dali egy, a csecsem ő  tiszta 

209 tekintetéhez hasonló, ugyanakkor azonban kegyetlenebb, könyörtelenebb szemet követel. 



kalapáti 
ferenc 

szem 

„A szem, mellyel Istent nézem, ugyanazon szem, amellyel ő  néz engem." 
Angelus Silesius 

Igen. Láttam már ezeket a szemeket. Valahol München és Ljubljana vagy Ljubljana és Zágráb között 
az autóút mellett. Karnyújtásnyira a megfoghatótól. A még elérhet ő  és a már megfoghatatlan ha-
tárzónájában, azt a látszatot keltve, hogy csak a kezünket kell kinyújtani érte, és megvan. De abban a 
pillanatban, ahogy megmozdulunk, a gondolat sebességével kezd távolodni t ő lünk (minél közelebb, 
annál messzebb). A f űcsomók, gizgaz és gyimgyom közül kikandikáló golyók úgy meredtek rám, mint 
annak a lánynak a pillantásai, akivel gimnazista korunkban szerettük egymást. Es eszembe juttatták 
azt a maratoni menüettet, amelynek táncosai évekig ugyanazon pontos mozdulatokkal higgadt ki-
mértséggel lejtették a táncot — és lejtik ma is — szünet nélkül, mint egy, az amerikai nagy gazdasági 
válság idejében megrendezett táncverseny résztvev ő i. A díj elnyerése, az életben maradás remé-
nyében (A lovakat lelövik, ugye?). 

Pontosan úgy tekintesz fel, ahogy ma néz rám ugyanez a szempár. Léckerítések hasadékain át utá-
nam leselkedve. Ahogy én is vadászkutya gyanánt próbálom kiszimatolni a történet végét. Mi lesz. 
Melyik kapja be előbb a másikat. A vad a vadászt, vagy a vadász a vadat. Mint örökkön róka fogta 
csuka, csuka fogta róka. 

Az operatőr kezét elragadják az indulatok. Ami persze egyáltalán nem baj, ha ez nem látszik a vász-
non. Csak a túlfeszített légkör, ahogy ülnek egymással szemben, és folyamatosan és mind nagyobb 
érzékletességgel beszél azokról, akikkel eltávozott a szobából, a csevegés pontonhida: rólunk. En er-
re, ő  a másik oldalra húzza a leplet, amely befed bennünket, így nem lesz látható a szobor, melyet a 
lepel takar, ám mind jobban fényesedik, tüzesedik a feje, s egy váratlan pillanatban lángra lobbantja 
az őt elfedő  vásznat, leégeti magáról a takarót, a teret elönti a test izzó pucérsága. 
Mondom, láttam már ezeket a szemeket így meredni rám egy autó ablakán kitekintve a tájra. Láttam, 
ahogy sokasodnak és ahogy fogynak, majd újra sokasodnak — kb. tíz év periódusában —, amikor az 
inger meghaladja az elviselhetőség szintjét. Ezek Wilhelm szemei. Az út mellett a f űben hason fekve, 
jobb kezével állát támasztva az elsuhanó autókat és az eget fürkészi. Mi várható két összepattintott 
kő  között. A szikra. Mely lángra gyújtja az avart. Az őszbe fordult id ő . Tisztességben meg őszült fejet, 
tar koponyát. Sokat sejtetve, mosolyogva. 
(— De én nem értem uram! —kétségbeesve.) 210 



Belebámul az utasok pofájába, mint vám ő r — a szemléli: t ű réshatáron —, hogy kifigyelje, ott milyen be 
nem jelentett elvámolni valójuk van a tovarobogóknak. Istenem! — a gyönyör ű  aranyfogak, szerel-
münk gyerekkori zálogai, hogy egymásét vertük ki, hogy féltünk, baj ne legyen. A szégyenérzet góti-
kus boltíveit megkerülve most már, hogy a vámtiszt elvonult, a helyére teszem. Majd kirántom újra: 
megint visszanézett. Végigpásztázza az utasokat; melyikük fejében fordul meg a tiltott csempészáru, 
a hasis, mely mint eszem bódítja az elmét, mozgásra ingerli testben az indulatot. Majd még nem fér a 
bőrébe: hogy most kell az asztalra vágni, a vasat most ütni, amíg meleg, meg efféle. Jeges kovácst űz-
helynél, amelybe a kovács egy évtizede minden reggel elfelejt begyújtani, hogy benne hevítse eddze 
annak a kardnak a pengéjét, amellyel a néz őket lekaszabolja. Ölbe tett kézzel. Nézem az autó hátsó 
ülésén elernyedve. Pilláimon a fáradtság langyos szele. M. tekintete. Még mindig ugyanúgy ül. 
Arcomba mered. Hallgatja, ezt a fura és szokatlan történetet a szemr ő l és a borotva pengéjérő l, amely 
most vele szemközt ismét megesett. Rámismert. Felismerte arcomon a telefonszámot, amelyen 
napjában többször is kerestem, hogy elmondjam: Wilhelm, miközben hasalt az út mellett, s fogai közt 
egy száraz fűszálat forgatott, amely ki-be csuszkált a száján. És így csúszok én is mint szublimált ero-
tikus mozzanat a múltamba vissza, mind mélyebbre hatolok bele (lásd M.) egy-egy visszatéréssel 
csak újabb lendületet véve, mély barázdát szántok az emlékekben, melyek fenekér ő l már rég elfelej-

tett részletek kerülhetnek el ő . Megtudhatom végre, mi az, ami volt, vagy megeshetett volna, ha koráb-
ban kezdek el nézel ődni és az eseményeket már a változás pillanatában meglesem. Látom. M. szüzes-
sége mint kis-nagyvárosi gesztus kifüstöl a kéményen. A két egymásra mered ő  szempár tekintetét 
megkerülve. Kilestem. Ahogy a red őnyöket lehúzta, az ajtóban a kulcsot megforgatta. El őhalászta 
neszesszerébő l a zsilettet, melyet bizonyára már régóta rejtegetett ott. Letette az ágy sarkára, majd 
vattacsomót helyezett mellé. бvatosan letolta a nadrágját, miközben ágyékán is végigsimított, majd 
alsónadrágját is egy ugyanilyen mozdulat kíséretében hajította felém. Kék nyári trikóban és fehér 
térdzokniban. Leült az ágy szélére. Bal kezével felnyúlt a trikó alatt, megtapogatta. Valóban, ez ő  ma-
ga, aki mutatóujja nedves b őrpárnáival éppen hogy csak érintette a b őr pihés szőrszálait. Végigsiklott 
rajtuk, egyre följebb, majd egy hirtelen mozdulattal magába markolt. Megnyálazott ujjaival behatolt 
öle vörösen izzó red ő i közé. Széttolta őket, és a borotvapenge-üvegcserép darabokkal a b ő rébe met-
szett. 
Az utcán a kéményekb ő l óriási fehér füstfelh ő  tört elő . 
A lábait a szemközti fotelbe tette. Két határozatlanság között — választás és történés —, a bels ő  meg-
valósulást szemelve ki: ne törtérijén hiba. A szeme (a szemmel). Két egymást id őnként átfedő  véglet, 
melyeknek metszéspontja a mesél ő  és a szemlélő  iiekintetében van. Ha találkoznak Wilhelmmel. Kö-
zös gyerekkori barátjukkal, aki bal lábára mindig sántított, noha ez a láb azel őtt is — és valószín ű leg 
azóta is — tökéletesen egészséges. Mégis. Mértéket szab. Határozott distanciát a mese, a mesél ő  és 
a hallgató között, mely rend ő rkordont von az irodalom és a racionális tudományok mezsgyéjén. Hogy 
M. tágranyílt figyelme most már nem rám ügyel, hanem arra, aki mesél az autóút mellett hasaló fiú- 
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„Megállapíthatjuk, . hogy hazánkban, a 
marxista gondolat — nagy eredményei 
ellenére —bizonyosképpen lemaradt a 
fejlődéshez és a forradalmi gyakorlat 
szükségleteihez viszonyítva. Azt hiszem 
a forradalmi gyakorlat hazánkban meg-
előzi a marxista gondolatot" —így Sveto-
mir Škari ć , bölcselőink egy csoportjának 
tavalyi, szarajevói kongresszusán. (In. 
Marksizam u svijetu, Sarajevo, 1981.). 
In medias res: Škari ć  a marxizmus vál-
ságáról beszél, annak jelenségrendsze-
rét magyarázza. Hogy nyomatékosítsuk: 
arról a gondolatrendszerről van szó, 
amely Kelet-Európában ideológiaként 
funkcionál. Ezek után tegyük fel a tr!viá-
lis kérdést: mit jelent számunkra az effaj-
ta válság? Ez a témakör köztudottan a 
hetvenes évek eleje óta vált újra aktuá-
lissá, amióta összeomlott a remény, 
amelyet Lukács György olyannyira ak-
ceptált: a marxizmus reneszánsza. De a 
témakör cseppet sem új: T. G. Masaryk 
állítólag pontosan egy évszázada — te-
hát Marx halála előtt — már a marxizmus 
válságáról beszélt. Id ő rendben a követ-
kező  nevezetes fellépés Karl Korsché, 
aki 1931-ben —figyelembevéve az akko-
ri helyzetet — azt javasolta, hogy ki kell 

iktatni a marxizmus monopolisztikus 
szerepét elméleti és gyakorlati szinten 
egyaránt. Végül még egy példát említek: 
Althusser öt évvel ezel őtt Velencében 
egy sereg érdekes tézist említett: pl. 
szerinte hiányzik egy marxista állam-, 
párt- és szakszervezet-elmélet; azután 
hogy Sztálinnal éppenséggel nem lehet 
mindent megmagyarázni, s hogy a szo-
cializmusba vezető  „különböző  utak" 
még nem biztosítják a sztálinizmus ki-
alakulásának megakadályozását (álla-
monként). A példák persze tovább so-
rolhatóak, de most vissza Škar! ćhoz és 
a vele egy húron pendül ő  két másik 
résztvevöhöz, Fuad Muhiéhoz és Muha-
med Filipovk5hoz! Magyarázataikból ki-
derül, hogy a fentebb idézett gondolat-
menetnek két vonatkozása van. Az els ő , 
amely kevésbé „megrendít ő", teljesség-
gel bölcseleti jelleg ű : e vonatkozás lé-
nyege az, hogy ideológiánk válsága csu-
pán elméleti szinten tapasztalható, amely, 
ugyebár, tragikusan lemarad az egyéb-
ként maradéktalan „ kitűnőséggel" m ű -
ködő  gyakorlati élet mellett. Márpedig 
ha ideológiánk krízise csupán az elmélet 
területén érhet ő  tetten, akkor ennek a 
sokat emlegetett válságnak „igazi" oko-
zói csak az elméleti írók lehetnek, akik 
működtetik ezt a szférát. Innen érthet ő  
az a frontális támadás, amelyet Muha-
med Filipović  és Fuad Muhié indít egyes 
teoretikusok ellen, akik — hadd tegyem 
hozzá —, talán nem is olyan véletlenül el-
lenkező  előjelű  módszertant választottak, 
ők ugyanis Muhićékkal ellentétben a po-
litikai gyakorlat problémáit is igyekeztek 
feszegetni. így pl. a legnagyobb bűnbak, 
Gajo Petrović , aki állítólag — M. Filipović  
szerint — az egész „marxista filozófiát" 
humanista filozofémákra egyszer űsíti, 
aki ugyancsak képtelen megérteni Marx 
gondolatatait —így Fuad Muh! ć  — mert 
metafizikusan szétválasztja Marxot és 
Sztálint, holott tudnia kéne, hogy  Marx  
sem „tiszta", s bizony csöppet sem bűn-
telen a sztálinizmust illetően! De bűnös-
nek nyilváníttatik pl. Vranicki, akinél „a 
marxizmus története a degradálódás fo-
lyamata" stb. stb. Ezek szerint valóban 
feltehető  a kérdés, amelyet éppenséggel 

Škari ć , Muhié, Filipović  közösen tesz fel: 
vajon a marxizmus válsága ez, vagy 
a modern sztálinizmusé? S most hadd 
következzenek az én kérdéseim: azt 
jelenti-e mindez, hogy az effajta ide 
ológiai válság túlhaladása érdekében, 
azaz a „jól funkcionáló gyakorlat" és az 
utána kullogó elmélet összeboronálása 
végett csupán ezeket a megbélyegzett 
elméleteket kell kiiktatni? Mindez azt je-
lenti-e, hogy az elmélett ől távollévő , a 
mindennapokban leledző  közembert 
nem kell hogy érdekelje az ilyen krízis? 
Mindez azt jelenti-e, hogy egy kis kö-
zömbösséggel, tudniillik a teoretizálás 
iránti közömbösséggel megtalálhatjuk a 
vigaszt? Mindez azt jelenti-e, hogy az ef-
fajta válságnak nincsenek politikai-gya-
korlati vetületei? S azt jelenti-e mindez, 
hogy nem érdemes itt és most sem-
milyen értelemben politikai jelleg ű  vál-
ságelemekrő l beszélni, hanem csupán 
tisztán elméleti problémákról? Érdemes 
Goethe egyik mondatát felidézni: min-
den faktikusan létez ő  egyben már elmé-
let is. De lehetne éppen Marxot is idézni, 
méghozzá az egyébként agyonkoptatott 
tézisét az elmélet és a gyakorlat egysé-
géről. Marx nyilván nagy szkepszissel 
tekintene Muhi ćék bölcselkedéseire, 
számára azok a status quot megtartani 
igyekvők ideológiáját példáznák. Hiszen 
egy lehetséges marxi álláspont számára 
érdektelen az elméletírók állítólagos 
gyengesége akik „szegények" nem tud-
ják követni ezt az egyébként igazán ki-
túnöen működő  gyakorlatot. Pedig Muhi ć -
éknak adatott egy biztos fogódzó: az 
a jelenségrendszer amelyet errefelé 
gazdasági válság néven emlegetnek. 
Marx itt is elég érthet ő : nem kell külön 
magyarázni azt, hogy az ún. gazdasági 
problémák bizony kihatnak a gyakorlati 
élet más kérdéseire, például a politikai 
élet egyes területeire. (Csupán azért 
említem, mert azt mégsem merném fel-
tételezni, hogy Muhi ćék a gazdasági vál-
ság tényét is letagadnák) Végül, hogy 
befejezzem: Škari ć  gondolatmenetének 
— második vonatkozása Muhi ćéval, Fili 
povićéval kiegészítve, dúsítva — kö-
zönséges nevén: politikai apológia. 212 
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Mivel a Képes Ifjúság szerkeszt ősége 
állítólagos helysz űke miatt nem közölte 
a Képes Ifjúság 1982. április 14-i szá-
mában megjelent Vajda Gábornak, Ve-
szett patkányok harapása elleni szérum 
cím ű  vitacikkére írt válaszomat, ezúttal 
az Új Symposionban teszem közzé. Je-
len szövegemet április 19-én lapzárta 
előtt juttattam el a Képes Ifjúsághoz, de 
nem látott nyomdafestéket, ehelyett a 
lap április 21-i számában a Képes Ifjú-
ság szerkesztősége, Baranovszky Edit 
és Dudás Károly döntőbíróskodó cikkei-
vel nagy sietősen berekesztette a vitát. 
Dr. Vajda Gábor említett írását öt évvel 
ezelőtti sérelmével kezdte, majd a to 
vábbiakban azt szerette volna elhitetni, 
hogy ő  egy humanista mártír, akinek er-
re felénk nem jutott egyetlen ellensége 
sem. Szegény ember bármit ír, bármit 
tesz, semmi visszhangot, semmi vissza-
jelzést nem kap, pedig ő  meg van győ-
ződve, hogy alig van írása, ami nem 
indikálhatna vitát. 
Na de ne bántsuk meggy őződését, volt 
és van szegény embernek így is elég 
baja. Mindenesetre nem kell sajnálni, 
hisz mégiscsak felmászott az Olüm-
poszra, naplót és bibliográfiát is vezet 
(de milyet!), életének negyedik évtize-
détő l is búcsúzik lassan, magánéletet 
élt, időközben tisztességesen felöltözött, 
elcserélte rövidnadrágját, hosszúnadrá-
got vett fel és most szadomazochista-
ként ráncigálja annak szárát, hátha leha-
rapja valaki pőre lábikráját. Ami aztán a 
további vajdadoktori bizonyítás eljárását 
illetti, ide be-be csusszant néhány hiba. 
Igaz utólag sietősen helyesbített verses-
könyvem megjelenésével kapcsolatban, 
mely egész pontosan 1978 őszén, októ-
berben jelent meg. Vajda Gábor pozi-
tív hangnem ű  kritikája könyvemrő l a Ma-
gyar Szó Kilátó rovatában jelent meg va-
lamikor 1978 novemberének végén 
vagy decemberének elején. Négy-öt év-
vel ezelőtt összeállított első  kötetemrő l 
ma már nekem is meg van a magam vé-
leménye. A nyegle világfájdalomért és 
az erőtlen sorokért nem haragszom és 
nem haragudtam. Vagy talán haragud-
nom kellett volna doki? 
Vajda doktor irháját mentő  rágalmai kö-
zött néhány hathatós puszit is megcí-
mez. De csak csupa fontos embernek, 
így például a Forum Könyvkiadó f őszer-
kesztőjének, a befolyásos politikusnak, 
a Híd agyonterhelt főszerkesztőjének, 
az egyetemi tanárnak, szégyenl ősen 
még az Új Symposion f őszerkesztőјé- 

nek is küld egy-két cuppanóst, sőt Csor-
ba Bélának is, aki Vajda doktor el őtt mé-
gis megmenti a sympósok maradék be-
csületét és természetesen nem marad-
hat puszi nélkül a Képes Ifjúság m űvelő  
désrovatának szerkeszt ője, Dudás Ka-
roly sem. Igaz őneki még szégyenlőseb-
ben zárójelbe csomagolja, de azért ott 
díszeleg. A csodadoktor ugyanis azt ál-
lítja, hogy én csak tendenciózus folyó-
iratszemléket írok az utóbbi id őben és 
hogy egyikben elhallgattam Dudás pró 
záját?!? Mirő l is van szó? Valóban írtam 
néhány folyóiratszemlét az utóbbi fél év-
ben, de nem értem, hogy kerülhette el fi-
gyelmem Dudás-prózája? A vád halla-
tán aztán átnéztem az általam ismerte-
tett folyóiratszámokat, netalán mégis ki-
hagytam az említett szerző  írását. De 
nem. Másról van szó. A Híd 1981. július-
augusztus számából nem emeltem ki 
csodadoktorunk Dudás Károly Jártatás 
c. könyvérő l írt bírálatát, annál az egy-
szerű  oknál fogva, mert már egyik válto-
zatát olvashattuk a Kilátóban is, meg kü 
lönben is Dudás prózáját többre tartom, 
mint Vajda doktor penzuminterpretáció-
ját, irodalomesztétikai sántaiskoláját. 
Az Ifjúsági Tribünön támadt vajdagábori 
bonyodalmakkal kapcsolatban csak any-
nyit, hogy a csodadoktor január első  
felében már lemérhette népszer űségét 
az ifjúság, az egyetemisták, a valamikori 
tanítványai, az olvasói, de az írók és az 
olümposzi puszipajtásai között is. Ket-
tőnkön kívül eljöttek még heten-nyolcan 
meghallgatni az 1981-es jugoszláviai 
magyar könyvtermésről szóló vajda-
gábori szózatot. Az igazsághoz tartozik, 
hogy másfél órával a beharangozott tri-
bünelőadás előtt a Telepen egyik aka- 

démikusunknak könyvbemutatóját tar-
tották, a tévében filmet vetítettek, kinn 
egy kicsit fagyott, esetleg akadt fonto-
sabb dolog is a világon és végül is a cso-
dadoktor kiütéses vereséget szenvedett, 
nem tartotta meg az el őadást. Az ember 
azért egy kicsit megsajnálta ezt a búz-
gólkodó, szánalmas földre szállt olüm-
poszi csodadoktort, aki az utóbbi évek-
ben hűséges vendége volt majdnem 
minden tribünestnek. Mindentudó, aka-
démikus fölényű  okoskodásaival itt ala-
posan megtizedelte a közönség sorait. A 
januári Vajda Gábor-show-val úgy gon-
doltuk alkalmat adunk neki, legyen az 
övé az egész m űsor: hadd mondja, bő-
ségesen kibeszélheti magát, csak le-
gyen valaki aki végighallgatja. Hát nem 
igen gyű ltünk össze. Még a legh űsége-
sebbnek hitt •tanítványai sem jelentek 
meg... 
Újabb estet, bizonyítási alkalmat kellett 
volna szervezni neki? Meddig? Nem tu-
dom, olümposzi méltósága azonban 
csökönyösen vájta-vájta a leveg őbe a 
futóárkot, mint ahogy teszi azt most is. 
Ám tegye! Rajta már úgyse segít sem-
milyen szérum. Sajnos meg van győződ-
ve, hogy mi eljátszottuk becsületünket, 
mert szót emeltünk ellene, a feddhetet-
len Olümposz ellen. Szegény sziszeg ő , 
hát nem ő  akart megsántulni? 
Végezetül a csodadoktor igen nagy 
büszkeséggel emlegeti talpnyalástól tá 
vol szerzett tudományos fokozatait. Fi-
gyelmét azonban elkerüli egy másik nya 
lásforma, ami igaz, drasztikusabb, de 
valószín ű , hogy éppoly reményteljes 
rangok, titulusok és eredmények felé rö-
pítheti gyakorlóját, mint a talpnyalás, 
csak épp jó helyre kell címezni. 
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szenteleky egyik levelébő l idézi Lő-
rinc Péter (Társadalom és m űvészet, 
129.0.): „Mi tisztán csináljuk a poé-
zist, az írást, nincs közönségünk, 
nincs könyvpiacunk, szóval spekula-
tív szándékok és közönség-el ő ítéle-
tek nem befolyásolnak az írásnál, ön-
magunkat adjuk, s bennünket nem 
formál a kiadó ízlése vagy az olvasó 
kívánsága. Nemes, szomorú és sze 
gényes sors ez... 

1928 

Mi (is) tisztán csináljuk a poézist, az 
írást, nincs közönségünk, nincs 
könyvpiacunk... 

1982 
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(Vajda Gábor: Veszett patkányok harapása 
elleni szérum. Képes Ifjúság, 
1634. szám) 

Dicsérni is tudni kell – nemde? Vajda Gábor kivárta. A kell ő  pillanatot. Mint általában 
azok, akik mindig tudják, mikor mit kell mondaniok. Pedig szíve szerint nem t űzoltó, de 
tűzgyújtó lenne ő . Csak éppen mindig ellentüzeket gyújtogat az istenadta áldott jó 
ember. Szándéka szerint most sem törleszkedik, no de a megvalósulás! „Van szer-
ződés, jöhet a fuvolaszó!" Persze ő  nem így érti, ő  csak nagyon meg van elé-
gedve önmagával. Hogy milyen gerinces. Mert ő  aztán a szemükbe mondta – a dicsé-
retet. És utólag! Nem úgy, mint mások. (Úgy látszik, azoknak már el őbb volt szerződé-
sük). Bizony, ma már ehhez is gerinc kell! Nemde? Mert nem hízeleg  6–  aki így érti, té-
ved –, csupán dicsekszik. Veregeti önnön vállait. Hát isten éltesse soká! A sorban, amit 
kivárt. 

1982. április 26. 
csorba béla 

214 f. ј . ј . 



nohát 
tudjuk-e? 

— >rezhető-e körében is a po-
litikai professzionalizmus? Hogy az 
ifjúsági szervégzetben betöltött po-
litikat munkát ugródeszkásad: 
h е sználják a további karrierjiik-
höz? 

— Nem professzionalizmus ez, 
hanem dilettantizmus. Mert ha jú 
prо fe  -'onali.sták lettek volna, ak-
kor az ilyesmi nem 'követkszid: be. 
Akkor tévedtek, amikor azt hitték. 
hogy ca sk az az aktivitás, amit ők 
csiná'nak. Az ifjúság els ősorban  
szбгбkozni akar. Ez mrndig  is  így  
volt, es teves az a feitogas, hogy 
a szorakozas nem a иktiviТ's.  
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Oh, mi könny ű  a dolguk az oskolamestereknek! Persze, csak ha komolyan veszik P. 
Ködmön Emesét: „Egyetértek azzal, hogy az iskola ideális képet nyújt, de az is a felada-
ta." (Tudjuk-e, milyenek a mai fiatalok?– Magyar Szó, 1982. III. 14.) De ha már az el-
bürokratizálódott (és joggal bírált) ifjúságpolitikai tevékenységnek á!litólag a szórakoz-
(tat)ás az antitézise, miért ne várhatnánk el iskolarendszerünkt ő l még az eddiginél is 
több apológiát? Elvégre a nebulókat majd csak helyrepofozza – jobb híján – az élet, ha 
észrevennék, hogy a tények nem mindig felelnek meg a tanultaknak. És jöhet a minden-
kori vágányra tevés. Ám annál rosszabb a tényeknek – ezúttal is. 

1982. Ill. 15. 
cs. b. 

kalapáti 
ferenc 

a 
gége 
vége 

a 
sebes 
	 (megszokott társasjáték dallamára) 

villamos 
betti betti 

az ég-kő  bár smaragd még 
	

hová lett a spagetti 
tudom mindig közeli a vég 

	
megettétek vagy nem ti 

noha síneimen maradnék 
	

ha nem is volt 
215 már elfeledtem miért 

	
majd lenyeljük mi 
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Az önigazgatási viszonyok 
következetes fejlesztése 
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