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fehér bot 

ki ítél 
'f félember 

félmegoldás 
az elodázott félid ő  
a fekete dobozban 

nincs nevük a színeknek 
tapintás és hang ő rzi a formát 

próbálj mégis útra kelni 
botod koppanásait követve 
ajtót vág benned a kétség 
a gyű lölt második személy 

kitáratlan ablakok 
1  félsorok a karfán 
jelek az asztal lábán 
szegényes ragozás 

a lépcsősor tetején el ő redő lve 
hallgatod 

rólad megint második személyben 
hallgatnak ha belépsz 

gyermekarcod emlegetik 
messze sehova néző  kék szemed 

megállapodik egy mesebeli vár 
romjain repkények 

egyedül maradsz a labirintusban 
kapaszkodj 
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. rézkarikákon szalad  a  függöny 

jöttöd betölti az ablakot 
türelem mindig csak türelem 

tócsák nőttek körülötted 
ablak  volt  közöttünk 

hagytuk elmenni sorban az évszakokat 
mégsem olvadsz 

mégsem mozdulsz . .. 

nam akarsz ajtómig érni 

Ij 	nyitná lak ' . 
 . 

csukná lak 

	

rozsdás fogantyúk vigyázzák 	. . 

f 	a  kitáratlan hćnapokat 
J 	zár csattan arcodon 

zsíros kéz foltjainak sziv árványa 
övez az üveglapon 

jégvirágok nedves hamvai kezeden 
mégsem olvadsz 
mégsem olvadsz . 

	

nem mozdulsz 	' 

	

nem láthatod 	‚ 

mögötted hogyan ёgnеk 
pattognak szét az állóképek :  
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n evé rve rs 
(a tavaszi hetedik forduló után) 

jártamban kertemben 
gyármatt iskolák 

raktárkészlet mint kiút 
tovább tovább 

aránylag 
prés nyit zárva terem 

kevés kevés 
remélni huzat vonat 

nulla erhá negatív 
ivarérett versszedet 

üresen robognak a vonatok 
szétfreccsen az égen a sötétkék 
	 nem takarhat el tinta és tükör 	KL 

a cenzor egy rímmel szembesít 
ünnepnapok jönnek számozott példányban 

vigyázó szemünk hiába vetjük át a palánkon 

	лΡ- 	int egy szobor hogy kövessem 
senki sem vagyok ha nincs helyem a sorban 

hova lettek a képr ő l a zászlók 
esténként szótlan a család 5\l 



Nincs semmi mondanivalóm, 
magam vagyok s magam akarok lenni 
a semmivel, a semmiben, 
nem emlékszem az ifjúságra, 
öregen, öregnek születtem, .] 
borostásan, foggal és körömmel, t 
örülök, így jöttem ide. 
El  tő lem mindenkinek, 

s 	

itt csak én vagyok, lehetek, 	 (~ 
i 	 kegyes vagy kegyetlen, 

most kegyetlen, mert 
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1 	' 	' 	 az akarok lenni, így döntöttem, 	 4 

1 	 ` 	 i 	1 \ 	mindenki hülye és nehéz, 	 , 
\ 	untat és nevettet, egyedül, 

j 	 mert csak így lehet. 
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1 kitakarítom a szívem, 
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felvázolom és megtervezem a jövend őt. 



magányosan állok 
terpeszem gleccserkék acélpillérein 

szemben az ű r 
atomdermesztő  entrópiavihara 

rubinvörös lézertekintetem 
pásztázza a végtelen éjt 

holnap felnyújtom 
villogó titáni karom 

s mint beseball labdának 
а 11от  útját az időnek 
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Horváth Ben ő  

Indulaselott  

Geller 
az egyik napon vagy éjjelen 
már magam sem tudom 
agyam labirintusának 
valamelyik elfelejtett zugából 
kölönös hangulat légköre szivárgott 
mintha a fák gyű rű i közben 
nem is gyarapodtak volna 
olyan tisztán hatolt tudatomba 
tetten érni a fondorlatost 
fordult meg agyamban 
leültem s mint a szobrász 
ki rakosgatja mozaikját 
idézgettem emlékeim maradékát 
ahogyan mint jobban belehevülve 
szavakból szőttem a csapdát 
mibe majd a hangulat 	 ` 
magától belesétál 
azt vettem észre 
hogy gondolatom 
akár a gellert kapott golyó 
a céltól egyre távolabb jár 

Az utolsóp róba ~ 
1 

Ádám éneke 
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a hidegen a halálon túl 
a mozdulatlan atomok világában 
nincs különbség dróthuzal 
és idegsejt között 
a szupravezetők birodalmában 
az abszolút nulla körül 
minden egyenértékűvé válik 
feltéve ha két millivolt 
áramot hat hónapig 
gyű rűjébe zárva meg ő riz 
egy elektron bolyong 
a tökéletesen kimerevített 
kristályrácson 
sehol sem talál bebocsátást 

Felegyenesedtem 
vállam megfeszítem 
tarkóm rátok meresztem 
megállok háttal a képben 
hogy azonosuljak az arccal 
felétek fordult énemmel 
mert a még el nem induló 
és a már megérkezett egyesül 
útban a paradicsomba 



Aczél Géza 

az olimpiák dicsérete 
esterházy péternek 

fülledt nyári délutánokon zsúfolódtunk az utca egyetlen tévéje el őtt 
ablakára türelmes gazdája színes celofánpapírt lógatott alá 
védve szemeinket az ártalmasnak vélt furcsa sugárzástól 
s így a zsírosabb id ők színes adásaiból is el ő legezett valamit 
izzadtunk zsúfolódtunk tehát és óhajtottuk a nemzeti sikert 
s másnap délelőtt a nagy homokbányában szurtosan játszottuk újra 
a betegesen vibráló képernyő  csodává duzzadt versengéseit 
én legkevésbé a birkózó ivadalokat és a bokszdönt őt szerettem 
mindig valami nagy melákkal hozot t össze a tisztátalan sorsolás 
s persze kedvemre az se volt ha szálkás lécekb ő l kardokat faragva 
alkaltunkhoz képest szokatlan er ővel csapkodni kezdtük egymás oldalát 
az önfeledt futás az igen a bogáncsos mez őn kivénhedt kamaszokat 
előzve szakítniеt a görbe botokra görcsölt krepp-papírt 
vagy irtózatos nyolcasokkal a hátsó kerékben apánk szolgálati 
kerékpárjával menekülni a lekörözést ő l mely csöppet sem t űnt 
kisebb izgalomnak mint néhány unalmas siker és az azt követ ő  
örökös veszekedés az igazi bunyó s a komor egymást üldözések 
de másnap már ott gyülekeztünk újra a porba húzott ferde vonalaknál 
arcunkról az elszánások ellesett méltósága fénylett 
hoztuk a bevarrt labdát a kikalapált biciklit betört orrainkat 
s kusza lelkeinkben avart űzként kezdett harapózni a gy ű lölet 
ha valamelyik sompolygóra a megbeszélt іh,е lyen hiába vártunk 

a térség kritikája 

alkonyodik már lépteim irama egyre inkább lefoglal 
ahogy emelem parázsló lábam a sápadtan porzó szemétben 
föl — fölakadva a magjait szélesen terít ő  gazban 
számban kosz íze szememben valami reménytelen rendetlenség 
orrom is húzódik lassan — uraim ázsiaszag van 
és hull a vakolat a felejtésre szánt ifjúságra 
letépett szárnyú lepkék torkot kaparászó csikkek 
szétmállott staniclik zuhognak a demagóg világra 
ahonnan látszunk még kifosztva foltosan csámpás cip őben 
s veti elénk az id ő  a kártékony fekete magot 
mert hiába fordult mosolygósabb felére az évszak 
e lapos táj fércelt harmóniája alig változott 
csak a moha rakódik egyre makacsabbul a tölgyek tövéhez 
s ha hideg huzatokat húz a szél nekünk az mindig szembeszél 
melyben a kitüntetések megfagyott karácsonyfadíszként kocognak 
s emelkedik ízléstelenül fényes szemfödele a halottnak 
nomád sorsához valahogy nem illik a szentbeszéd 
szorongva vonulok tovább a megszűnt őszi fényben 
bénít legtisztább emberi jogom hogy félek 
totyognak mögöttem enyéim le-leülünk játszani a gazban 
gyűjtjük mohón egymásról a mosolyt még messzi utaink vannak 
s a roppant égrő l cafatokban ereszkedik vállunkra a sötét 
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a mánia terjeszkedése 
hogy szavaink pontosan érhet ők s rácsukódnak a benti indulatra 
fölös illúzió volt a reményt feladtam már 
de hogy az érzést legalább lazán helyére tedd 
vonok az élményhez néhány szövegbe oldott lábjegyzetet 
az utca hol kínlódva immár tizedik éve élek 
siváran és lomposan gyalogol bele a főcsapásba 
elzárva mérhetetlen rég egy jeltelen hážzal mir ő l épp beszélek 
az unt—undok tömeg fojtotta eleget reggeli utam 
ám szédült magányban a horizont olykor lakhatóvá csapta 
s e kettős játéknak aligha lehetett szebb s mérhet őbb alapja 
mint hősünk ballagó állapota e viszonyulás furcsa peremén 
tehát a maga feszültségében lüktetett ez a pro és kontra érv 
mígnem a halálra szánt ház egy hajnalra leereszkedett 
s az ájult aznapi futamban hiába kerestem helyemet 
idegen perspektívák zuhogtak körben jöttek új terek 
egy világ bomlott meg a vizuális tényben 
alig foghatóan és döbbent csöndesen 
s még nem volt vége a zavart konokul követték új napok 
riadt távolságban egymástól én és a szemek 
majd fokozottan a közeledés a tekintet merészsége 
s a tisztuló képékben szikáran kötni kezdtek a gondolatok 
jelkép lett a szerencsétlen rom akár a rálöttyent tiszta ég 
hogy meredt hitek roppant korlátok között egy suhintás elég 
másképpen látni s újra igézni a lakható jelent 
mikor néha kifordul a sarkon csoszogva jobb perceink után 
a történelem 

hulló festett éjszakák 
a kisfiú órákig ácsorgott a színes pamutokkal telt kirakatotk el őtt 
s éjszakánként bajuszos fest őnek álmodta magát virágos rétek közepén 
most fáradt szemébő l fájdalmasan visszaordítanak a csalódás színei 
álmatlan északói lehullt könyvek szétszórt hamu hitetlenség keretezik 
ablakokon öklökkel dörömböl meglelt zsarnokság s elhullt illúzió 
halántékán tompán morajlik az örök visszautasítottak szalonja 
és jönnek tanúságtevőkként a megsápasztott modiglianik 
sziklabörtönbe zárt Cézanneok lehugyozott festmény ű  duchamp-ok 
elvert fej ű  elhülyült duty-k szajnászagú megbabonázott braque-ok 
mocsokból kandikáló chagallok elringyósodott mirígyszem ű  mirók 
manipulált csekkfüzetekbe fojtott bikafej ű  picassók hibbant dalik 
jönnek a pinceászkak élet ű  nyugtalanok a szocializmus ő rült levesszobrászai 
a falakra komoran gesztust mázolók a nyomor harmóiába komponálói 
jönnek a pinceáѕzkka életű  nyugtalanok a szocializmus ő rült levesszobrászai 
talpazatot elivó konstruktő rök agyonhallgatott új tatlinok 
letiltott új klee-k kilakoltatott palettás új kandinskyk 
plakátmázolásba kényszerített új munch-ök mosolycsekkel lezs ű rizett ensorok 
jönnek a világspekulációkra színes formátlansággal jajdulók 
az erőszakot fehér festékbe énekl ő  nagy becsukott szem űek 
közízlés leköpte mesekirályok hivatalos közönnyel kibunkózottak 
a köldökre néző  érdek az irígység és gy ű lölet színbe fúlt h ősi halottai 
mit kacérkodsz férfi fekete csillagokkal reménytelen éjben 
redőnyt húzott egy kéz a színes pamutok csillogó kirakatára 
fpstett hulló éjszakáid közepén elvadult a rétnek álmodott világ 

saáry Eva fotogrammái 
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antis László 

lm•k  vi rrasztó'1a 

ajnali három és fél négy körül van a leghidegebb, a zárt ablaktáblák résein késpengeként 
klik át a metsző  levegő , végighasítja a deszkapadlót és t ő rbe fogja ágyunk. Erzsi egye-
tlenül lélegzik, nyugtalanul az oldalára fordul és nekemfeszíti gömböly ű ségét. Az egyko-
paplak szobájába belevesznek a rendetlen csoportokban várakozó, könyvekkel, fehér-
m űvel tömött kartondobozok, kopott íróasztal, roskadásig pakolt ruhaállvány, faragott 
májú, régi tükör. Itt, a külvárosban, nem világítanak az utcai lámpák, és a csillagok fénye 
yan halovány — hozzánk csak a fagy és zajok térnek be. 
A keskeny szivacsmadrac kényelmetlen kett őnknek, de mi már ötödik éve szorongunk 
jta: egymásbaborulva, álmatlanul hánykolódva. Nyárutón találtunk rá erre az elfogadha-
bérű , tágas, de lepusztult Zombori úti házra — megszabadítva anyámat és önmagunkat 
az összezártság bénító, lassan hisztérikussá váló légkörét ő l. Hirtelen „szabadok" let-
nk, de ez eddig ismeretlen gondok és kötelezettségek özönét hozta; heteken át, meg-
szított erővel igyekeztünk rendbehozni otthonunkat — „a hétköznapi élet szervezésének 
igetét". Az évek óta kövesed ő , mérhetetlen kosz eltakarítása után a betört, gittjüket 
sztett ablakok, eldugult lefolyók, kiégett vezetékek, törött kilincsek, megvetemedett 
ók, düledező  cserépkályha következtek. Lázasan munkálkodtunk —beszélgetésre, ol-
sásra, szerelemre alig jutott id ő . Aztán a hirtelen csömör és belenyugvás, hogy ennek le-
tetlen a végére érni. Nyugodtan kerget őzhetnek mindenfelé a pöszök, már nem idege-

tenek bennünket. 
A kereszteződésen teherautók húznak át, itt a leágazás Belgrád, Isztambul, Xanadu 
lé. Azt hiszem, mi egyhamar nem utazunk sehová; hatszáz márka tartozásunk van, és 
Ilene egy nagyobb fekhely, könyvespolcok, ruhásszekrény. Ha egyetemista éveinket és 
szerencsétlen vég ű  svájci kalandot nem számítom, az Adrián kívül máshol még nem is 
Itunk együtt. Istvánék minden évben valamelyik mediterrán országbán töltenek pár  he-
- azt mondják, ez tartja bennük a lelket a következ ő  szünidő ig, ezért a nyári szabad-

gért nem cserélte fel már régen István jövedelmez őbbre keserves magyartanári állását. 
ás barátaink szétszóródtak a világban: Laci Párizsban gastarbeiter atomfizikus, Anikó 
leség Pesten, Tibiék Bécsben várják a kanadai vízumot. Mi itthon vagyunk; er őt gyű jtünk, 
hetőségeink kézigránátjait próbálgatjuk a pannon mez őn. 
Szaggatott beszéd, részeg n ő i kacarászás hullámait hozza a szél; az ölés hámló falak 
omjasan nyelik magukba. Erzsi összerándul álmában, felém fordul és az egyik combjá- 
I átölel. Szorosan mellém törleszkedve tud csak igazán jót aludni — ez a gyerekkorából 
zott infantilis biztonságvágy még 25 évesen is kísérti. A térde a gyomromnak szorul, és 
int az ismerős, kellemes érzés: védelmez ő  vagyok, álmok virrasztója vagyok. Egy hó-
pja kapott munkát a Színháznál, mint beszédtechnikus. Szerz ődéses alapon —így nem 
II utána adózni —, pro forma a Marica grófn ő  előadásához. A fizetése kevesebb, mint a 
zánfű tőé vagy valamelyik kulisszatologató munkásé, de ő  lelkesen dolgozik. Nem, a he-
s kifejezés: lélekkel. T ő le szokatlan aprólékossággal és türelemmel felmérte a két társu-
negyven színészének dikcióját, de a lehangoló jelentést az igazgató el sem akarta ol-

sni. „Csak dobrozott és megpaskolta az arcomat, mint valami cicababának; azt hittem, 
intem széttépem" — dühöngött. De nem tépi szét — tanítja a pöszéket, hadarókat, racs-
olókat beszélni, amíg ki nem teszik, amíg be nem tölti „statisztikai adat" voltát. 
Az udvarban Bogár vadul felugat, ide—oda rohangálva vonszolja a láncát. Valójában 
m ez a neve, csak én hívom így — s mivel egyedül én etetem, hallgatnia kell rá. A há-
sszonyunké, nemsokára kiviszik a tanyára, komondorok, pulykák közé. Negyed hatkor 
Inem kell, most már nem érdemes elaludni. Az ügyviteli vonattal utazom le hetente egy-
er—kétszer a fővárosba, elidőzök a nyomdában, leadom a kijavított kéziratokat, levonato-
t. A három év alatt háromszor két hónapot voltam „rendes" munkaviszonyban. Anyám 
erint a nyugd íjat akár el is felejthetem — nekem az sohasem lesz. Az intelmeit nem tudom 
molyan venni: én vagy nem érem meg a korhatárt, vagy mire elérném, nem lesz többé 
ugdíj. De nem vagyok pesszimista: szeretek irodalmi, filozófiai, m űvészeti szövegekkel 
belődni, és hiszek a hatásukban. A forradalomnak belül kell megtörténnie. Tavaly fel-
énlották a munkakört, de nem fogadtam el: nagyralátó terveim voltak, MERZ-bárat akar-
m nyitni Ticino kantonban, dadaista m űvészlumperájt. 4-5 év alatt megtömhettük volna 
tarsolyunkat kemény valutával és építhetettem volna a Palics déli partján egy biztos 



tanyát. A szükséges tőke azonban sehogyan sem jött össze, és egyik társunk csúnyán 
becsapott. Naivak voltunk, most már beismerhetjük; az összes megtakarított pénzünk 
elúszott, s végül még egy közönséges munkaengedélyt sem sikerült szerezni. Néhány 
napja érdekl ődtem a főnöknél az állandósításról, de azt felelte, hogy „az a vonat már el-
ment". Nem baj — talán még meg sem érkezett, talán fel sem fogok szállni rá, talán nem is 
létezik. Talán id őközben kiderült, hogy akaratos, kritikus és pontatlan vagyok. Egy kelle-
metlen túlél ő . Ha új nevet akarnak akasztani rám, legalább etetniük kell. 

A frizsider úgy zümmög, mint valami elektromos véd őangyal, valójában nem is hallom a 
masszív ajtón át, csak képzelem. Egy lábas gyuvecs van benne, két pár sült kolbásszal —
ez a holnapi ebédünk, anya küldte —, meg tej, leveskocka, zöldség. A sajtot az apró kam-
rában tartjuk, hogy ne száradjon ki, s ott lóg minden barátunk gúnyolódásának céltáblája: a 
„sonkánk" is. Laci, az újexpresszionizmus fest ője, megvetően „sonkakolbászosok"-nak 
nevezi a tehet ős vidéki környežetb ő l származó m űvészlelkeket, akik látványosan nyomo-
rognak, miközben a hátuk mögött „sonkakolbászok" erd ő i húzódnak. Laci valóban tudja, 
mi az ínség és mi a m űvészet. Néhányszor csontig fagytam f ű tetlen Duna-parti „villájá-
ban", de a festmények fagya ezt feloldotta. A sonka különben nem a miénk, az el őző  lakók 
felejtették itt — micsoda köryelm űség! —, s mi egyetlen szeletet sem vágtunk le bel ő le. 

Jó lenne elaludni — ha legalább négy órát sikerülne szundítanom, elviselhet ő  lenne a 
nap. Ifjú titán koromban sokat éjszakáztam: hajtott a vágy a kíméletlen, megalkuvást és 
fontolgatást nem ismer ő  Megismerés után — legyen az Platón filozófiája, végletes fizikai 
megterhelés vagy csopbrtszex. Három dolgot tartottam igazán fontosnak az életben: az ol-
vasást, a szeretkezést és akaratét —ezekért érdemes volt hajnalig ébren maradni vagy pir-
kadatkor kelni. Ma többezer kötetes könyvtáram, júnói termet ű  társam, és tiszteletet pa-
rancsoló övfokozatom van — csak éppen nem tudok már elaludni. 

Kilyukad a hátam; és jól esne néhány korty tea is, de nem szabad megmozdulni, mert 
Erzsi abban a pillanatban felriad. Türelmesen ki kell várni, amíg valami rejtett, megváltói 
sugallat hatására önmagától változtat a helyzetén. Kapcsolatunk kezdetén, tekintet nélkül 
az idő re, számtalanszor felébresztettem. Ma már nehezebben viseli el a váratlan, fergete-
ges szeretkezéseket — zsörtöl ődik, mielőtt átadná magát, és ez az én tüzemet is leh ű ti. 
Mindinkább „szabályos pár" vagyunk — szörnyen szomorú. Lopva megsimogatom a csí-
pőjét, derekát, mellét. Hogyan is mondta Salinger h őse: azért nem akarok megn ősülni, 
mert akkor soha többé nem ülhetek a vonaton az ablak mellé? 

A kályhában parazsába roppan egy fahasáb. Az igazi költ ő  errő l haikut írna — én csak azt 
tudtam megtanulni a japánoktól, hogyan lehet puszta kézzel eltörni egy deszkát. Az éj-
szaka magánya ideális az alkotásra: Slavko barátom minden délután durmol pár órát, hogy 
10 után frissen láthasson neki valamelyik kaotikus kollázsának. Egyetemista koromban 
megpróbálkoztam az írással — egy „szerelmes hazatántorgás" után, er őtlenül és kusza 
gondolatokkal, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megörökítsem, amit átéltem. Kegyet-
len reggel volt. A szöveg egy részére most is emlékszem: „Szertelenül éltünk. Az éjszakák, 
mint hálók, befonták egykor éber agyunkat, és azokat a viaszsárga perceket, melyeket 
mély, mohos álomban kellett volna töltenünk. A mámor, amit az id ő  kijátszásával nyertünk, 
zsugorodott mint a szamárb ő r, és száraz szemünket, mikor az ablakkeretek derengeni 
kezdtek, sehol sem leltük. Odavesztettük végtelen pillantásunkat az ellobbanó sötétség 
határában, mely elt ű nve felfedte sivár, cifra létünk nyomorúságát és talmi gyönyörét, mely 
a heroin, a n ők öle, еs szeszek malmai közt maradt, ő rlődve a szomorú esték sikolyaitól és 
rekedt ő rjöngésétő l, és elő rlődve a nyomorult, sápadt, spalettákon és ködökön áttör ő  pirka-
dásban ..." 

A levegőben még mindig érezni a kender édeskés illatát. Tegnap volt Erzsi névnapja, és 
váratlanul beállított Anti: egy csokor vadrózsával és pár dzsointtal. Itthon csak kókuszlik ő r, 
kalifacsók, füstölt sajt és alma volt — pszichedelikus vacsora. Anti remek költ ő , öt kiadatlan 
kötete van, egyenként 30 tiszta, átszellemült verssel. A köröttünk burjánzó sötét er őkrő l 
beszélgettünk, majd a vágyról, hogy Katmanduban éljünk. Erzsi nem értette, hogyan lehet 
a Száz év magányt, a Residentsek és Braxton zenéjét, a multimediát, fürd őkádat és többek 
között az ő  bő rnadrágját is feladni, s őt elfelejteni a Nyugalmas Semmiért, de kés őbb elál-
mosodott. Anti negyed egykor ment haza, mi pedig elmosogattunk és tiszta ágynem ű t 
húztunk. 

Félálomban a talányos mosolyú tibeti istenszobrot látom, melyet egész éven át, tizenkét-
féle szín ű re festett jak-vajból készítenek a lámaszerzetesek, hogy azután az újesztend ő  
ünnepén egyetlen éjszakára kiállítsák, hajnalban szétrombolják, s rögtön újrakezdjék. Úgy 
gondolom, az életünk hasonlatos ehhez az istenség—építéshez, amely a legromlandóbb 
anyagból, mindig újabb és újabb mesterek keze által hoz létre valami fantasztikusan szé-
pet és haszontalant — tekintet nélkül értékére elpusztítja, tekintet nélkül talmiságára ismé-
telten megteremti. Nem, ez valójában lehetetlen: ez a Tudás, Kétség nélkül. Az aranyló 
vajszemek agyamba szúrnak. Feleségem végre békésen alszik. Felkelt a Nap. ❑ 

Szabadka, 1986. november 
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Podolszki József 

A kézirat az Új Sy г  Posno а- e rkesztő
ségének a felkérésére készült 

hogy 
ban. 	

ülése javasolta a hagyaték feltárását és folya- 
Közlését azonban csak most kerül sor annak kerete e 

hogY az Alkotók Y 
matos kózléset. 

Az utóbbi években, évtizedben egy új költőnemzedék nőtt fel iro- 
dalmunkban. A folyóiratok, az irodalmi mellékletek rendszeresen 
közlik e fiatal költők verseit és egyikük, Csányi Erzsébet kivételé-
vel mindannyian megjelentették els ő  kötetüket, néhányan pedig 
már második kötetük anyagát is a kiadó asztalára tették. Emellett 
több mint fél évtizede szinte mindannyián az Új Symposion körül 
tömörülő  alkotógárdához tartoznak, igaz, egyikük-másikuk rövi-
debb-hosszabb id ő re megszakította kapcsolatait a folyóirattal, 
félrehúzódott, de ezek a szakítások se tartós, se általános jel-
leg űek nem voltak. Mindezt összegezve egy olyan fiatal költ őgár-
dáról beszélhetünk tehát, amelyik már jelent ős méhékben járul 
hozzá a jugoszláviai magyar irodalom jelenének kialakításához, 
megformálásához, és amelyik költészetünk jöv őjének is a letéte-

' _ményese, már népessége miatt is jelent ősen befolyásolhatja köl- 
tészetünk távlatait. Szinte észrevétlenül, de igen fontos irodalmi 

^" tényezővé vált ez a korosztály. 
Ennek ellenére az új költőnemzedék jelenségével, költészeté- 

vel néhány alkalmi ismetető  kivételével nem foglalkozott még ér 
demében irodalmokritikánk. Igaz, nem ez az egyetlen és talán 
nem is a legnagyobb mulasztás, az átfogó igény ű  felmérések 
általában hiányzanak irodalmunkból, az el őző  nemzedékek he-
lyének, szerepének, jelent őségének a tisztázásához sem fogtunk 
még hozzá, egy-két szórványos, esetleges és elszigetelt nekibuz-
dulástól eltekintve jóformán semmit sem tettunk irodalmi önisme-
retünk gyarapításáért; benyomásainkra, hipotéziseinkre, meg-
győződésünkre, hiedelmeinkre hagyatkozunk. Kétségkívül sok-
kal nagyobb figyelmet érdemel, igényel irodalmunk közelmúltja 
és jelene. Ehhez a fokozottabb odafigyeléshez, az irodalmi éle-
tünkben tapasztalható áramlások, hullámzások rendszeresebb 
követéséhez szeretnék egy kis kedvet csinálni annak reményé-
ben, hogy mind az itt feldolgozott anyag iránt, mind irodalmunk 
korábbi időszakai iránt felkelthetem mások érdekl ődését is. 

Tárgyköröm a már említett legfiatalabb költ ő i korosztály költé-
szete, vizsgálatom célja pedig a fiatal költ ők által kialakított, illet-
ve használt költészeti modell körvonalazása. Mindenekel őtt az 
általános költészeti modelljük érdekel, az, ami kisebb-nagyobb 
méhékben valamilyen módon mind a nyolc költő  (Bálint Béla 
Csányi Erzsébet, Csorba Béla, Fenyvesi Ottó, Sziveri János, 
Szügyi Zoltán, Tari István és Vass Eva) költészetére jellemz ő . 
Hogy létezik egy ilyen közös költészeti platform, hogy érdemes 
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kutatni utána, végigtapogatni vonulatait és kiemelni az egyes ver-
sekbe és egyes kötetekbe beépített, betemetett vázat, arra már a 
versanyag els ő  áttanulmányozása után is rájöhettem, több közös 
vonás nagyon is nyilvánvaló, szembet űnő . Ezek a közös vonások 
ragadták meg figyelmemet, úgy gondoltam, hogy kimutatásukkal, 
rendszerezésükkel olyan ismeretanyag birtokába juthatok, 
amelynek segítségével átfogóbb képet alkothatok a felnöv ő  kor-
osztály költészetér ő l, ami a segítségünkre lehet munkásságának 
a megítélésében, irodalmi helyének és helyzetének a meghatáro- 
zásában. 

Munkám két nagyobb egységre tagolódik. Az els őben külön-
külön foglalkozom a nyolc költ ő  költészetével s ezt a részt tulaj-
donképpen előkészületi fázisnak, alapozó munkának tekinthetjük. 
Természetesen minden esetben azonos szempontokat követve dol-
goztam, els ősorban a világszemléletet, a létérzést, a létélményt, 
a költő i magatartást és a verstechnikát vizsgáltam, ezen tényez ők 
alapján igyekeztem eljutni a jellemz őnek és általánosnak mond-
ható költészeti modellig. Ez a munka nagy jegyzetapparátust, 
rengeteg bizonyítékanyagot igényelt, mert mindenekel őtt arra tö-
rekedtem, hogy megállapításaimat, következtetéseimet konkrét 
példákkal támasszam alá, mintegy a vizsgált versanyag segítsé-
gével és révén mondjam el a tő lem telhető  legnagyobb mérték-
ben ő rizkedve a versek átmesélését ő l, átmagyarázásától. Így és 
ezért sok idézet terheli ezt a részt, de úgy vélem, épp ezek az 
idézetek mutatják meg a lényeget, egymás mellé állítva, rendsze-
rezve bizonyos módon önmagukért is beszélnek. Persze nem 
minden költő  költészete egyformán bonyolult, mély, problematikus, 
egyes kötetek több feltárni valót, mások jóval kevesebbet kínáltak 
és ez határozta meg, hogy milyen terjedelemben foglalkozom 
egy-egy költő  költészetével. Emellett a feldolgozási sorrend is 
(ebben a sorrendben követik egymást a költ ők munkámban) kiha-
tott az egyes költőkrő l szóló fejezetek terjedelmére, mert a koráb-
ban már kifejtett általános dolgokat igyekeztem lehet ő leg ne 
megismételni, amikor egy másik költőnél ismét szembe találtam 
velük magamat. 

A második részben, az Összefoglalóban megkísérlek kialakíta- 
ni egy általános képet a fiatal költ ő i korosztályról, felvázolni köl 
tészeti modelljét, természetesen az egyéni különbségek, varián- \ \ t \ 
sok figyelembe vételével. ..- 	 ---^~ .... _; 
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1 TART ISTVÁN: 
Térzene a majomszigeten 

szánkómmal 
szánkómmal lecsúsztam az égb ől 

(KUKUCSKA) 

Valószínű leg ez a két sor fogalmazza meg a legtömörebben, a 
leglíraibb módon Tari István költő i léthelyzetét. Persze így ön- 

y magában, kiragadva aTari-költészet kontextusából nem sokat 
mond, sokféleképp értelmezhet ő , a magyarázatok és a belema- 

\ gyarázások egész sorára ad alkalmat. De aTari-költészet köz-
ponti és szinte egyetlen kérdése a léthelyzet, pontosabban saját 
léthelyzete, az önmeghatározás. Minden versében ezt az egyet- 
len, úgy tűnik, a számára sorsdöntö fontosságú témát járja körül, 

,t dolgozza fel újra és újra már-már megszállottan. Nem tud, talán 
nem is akar szabadulni tő le, illetve saját magától, én-központú-
sága mindent elborít és (egy-két, már újabb távlatokat sejtet ő  
kivételtő l eltekintve) minden egyebet kizár, kirekeszt költészeté-
ből. Illetve csak az önmeghatározáson keresztül, csak annak esz-
közeiként; kellékeiként, módjaiként szüremlik be Tari költészeté-
be a külvilág, a könyezet, a nem-én. A megannyi önmeghatáro-
zási kísérlet pedig meglehet ősen árnyalt és átfogó képet nyújt, 
így a fentebb idézett két sor értelmezéséhez is megbízható ka-
paszkodókat kínál. 

Tari Istvánnak nyilván nyomós oka van rá, hogy léthelyzete 
meghatározására, az önmeghatározásra fordítsa minden ener-
giáját. Kezdetben ugyan dilemmáink lehetnek még: nem épp ez a 
túláradó énközpontúság, önmegszállottság zárja-e el a Tari-köl-
tészetelő l az összes többi lehetőséget, a szélesebb perspektívát, 
de később átgondolva a kötet verseit, rá kell jönnünk, hogy az ön-
megszállottság (ha tetszik, béklyója) következmény és nem ok. 
Tari jellegzetes és bizonyára nem is egyedülálló, hanem sok vo-
natkozásában egy egész korosztályra jellemz ő  léthelyzetének a 
következménye. Mint ilyen és ezért hatalmasodik, burjánzik el; 
tisztázása, áttekintése, megértése, definiálása nélkül egyszer űen 
áttörhetetlen torlaszt képez, elzárja a kilátást. Mert hogyan viszo-
nyulhat a világ dolgaihoz jelenségeihez, hogyan alakíthat ki egy 
szilárd magatartást, bels ő leg alátámasztott és indokolt viselke-
dési rendszert az, aki egyáltalán nincs vagy csak nagyjából van 
tisztában saját helyzetével, önmagával, akit megannyi bels ő  bi-
zonytalanság és ellentmondás zavar meg lépten-nyomon, aki egy 
idegen világba csöppent bele, és aki gyakran önamgával is ide-
genként kerül szembe. A külső  és a belső  zű rzavar hínárja, szo-
rítása megbénítja, képtelen tájékozódni, nincsenek fogódzói, ka-
paszkodói, felülkerekedik az elveszettség érzete, tudata. A leg-
sürgősebb és a legfontosabb feladat így az önvizsgálat, az ön-
meghatározás, fel kell fedeznie önamgát és saját világát. 

„Szánkómmal lecsúsztam az égből" —írja Tari, és ez nemcsak 
tetszetős költő i metafora, hanem inkább tömör ténymegállapítás, 
tényközlés és többre megyünk vele, ha így is értelmezzük. Ve-
gyük tudomásul, hogy költőnk az égbő l csúszott le, került közénk, 
a mi világunkba. Hogy hol van és milyen ez az ég, egyel őre ne 
nagyon firtassuk (kés őbb, Tari léteszményérő l beszélve, alkal-
munk lesz visszatérni a kérdésre), elégedjünk meg ennyivel: az 
ég a tökéletesen harmonikus lét. Tehát valamikor, egy meghatá-
rozatlan, bizonytalan időpontban lecsúszott szánkóján a harmoni-
kus létbő l. És itt is inkább a köznapi, az egyszer ű  tényközlő  
értelmezés felé kell sarkítanunk a magyarázatot. Tari valóban a 
szánkóján csúszott /e, vagyis hát a gyermekkora csúsztatta le az 
égből, gyermekkora volt az őt a mi világunkban hozó, vezető, irá 
nyitó út, eszköz. De erről is később, amikor Tari vlselkedésmintál-
ról, magatartásképletéről beszélünk. Most elsősorban az érdekel 
bennünket, hogy hova csúszott /e, milyennek látja ő  ezt a világot, 
hogyan érzi benne magát, hol a helye benne, és az, hogy mi a 
lecsúsztam kijelentés valóságtartalma, hogyan értsük, értelmez-
zük. Röviden, költőnk léthelyzete, létérzése, létszemlélete után 
nyomozunk. 

Tari István nem érzi jól magát, mi több, nagyon kényelmetlenül, 
nagyon rosszul érzi magát ebben a világban. Eleve kiábrándul-
tan, a becsapottság, a kijátszottság érzésével, élményével érke-
zik. Hitegették, ígéretekké/áltatták, hamarosan kiderül, hogy ha-
zugságokkal ámították: „megettük a sárgarépát (nem n őttünk 
nagyra) füttyünkse tisztul" (Kiálltunk az es ő re). Nem nőtt nagyra, 
nem vált, nem válhatott egyenrangúvá, egyéniséggé, a saját em-
berévé, nincs beleszólása a világ dolgaiba, nem viselkedhet, cse-
lekedhet kedve, elképzelése, vágya, akarata szerint. Ellenkez ő leg, 
reménytelenül a perifériára szorult, kinnrekedt a lét peremén, és 
hiába igyekszik már-már kétéségbeesetten jelt adni magáról, hal- 
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latni a hangját, érvényesülni, tudatosítani saját személyiségét, 
egyéniségét: „halló / itt / én / vagyok / /geen / één /hogy / ki / az / 
az / én / hallóóóóóó / és ömlik belőlem a szó / a vonal végén / a 
vonal végén (A vonal végén). Szigorú, a számára terhes, ön-
megvalósulását akadályozó, elfojtó, elviselhetetlen, értelmetlen 
rendbe kényszerült, minduntalan a korlátaiba, a normáiba, a sza-
bályaiba ütközik: „az utcának nem fog tetszeni kései látogatásod 
zaja / ... morognak majd rád / akadnak szép számban / rend őr-
séggel fenyegetőzők is" (Egy vitaminszegény nyár végén), vagy: 
»tudjátok meg —kiáltom / mesteremmel — hogy / a mennyek or-
szágában majd tótágast akarok /állni mert itt / nem lehetett« b  
(Egy idegen). Ellenére van, létére tör a rend, a szabályozottság, 
az irányítottság, mégsem szabadulhat, tud szabadulni t őle, bele 
kell épülnie, alkalmazkodnia kell a körülményekhez, feltételekhez 
és ez az alkalmazkodás a fuldoklással, az önmegsemmisítéssel 
azonos: „ahol a fuldoklás művészetére / oktattak/ (ahol a fuldok-
lás művészetére /oktattunk)" (Térzene a majomszigeten). De az 
önmegsemmisítő  alkalmaszkodás, a szabályok, normák betartá-
sa nem könnyít a helyzetén, ezzel valójában semmi sem változik, 
csak még inkább tudatosodik a lét értelmetlensége, öncélúsága: 
, honnan ez a verkli/a halál exp/ozíváival/itt/a félemeletek egy-
ik /rezervátumában / ahol ritkán nyitnak rám / ajtót /másképp: 
ahol élek / ahol öncélúan /kísérletezem" (Honnan). Végérvé-
nyes a rezervátumlét, a jelentéktelenség, az elszigeteltség. ó 
maga semmit sem tehet ellene, még csak tájékozódni sem ké-
pes, céltalanul, iránytalanul röpdös: „fülűnkben celofán gyűrődött 
/ szitakötő-szívünk" (Egy kő  föltámad). Teljesen kiszolgáltatott, 
minden erő lködése hiábavaló: „egy évtizede már /énekelni sze 
retnék / fészekből kipottyant forró / membrán-b őrű  madárka / 
zöldülő  torokkal krákogok / (mint nemzedékem)" (Az eredendő  
bűn liftjében). Cselekvése pedig gépies, nem ő  cselekszik, ha-
nem működtetik: „a, belső  égésű  motorokhoz hasonlóan / mű-
ködtünk esténként / szeretett kisvárosom északnyugati repedé-
sébe / szorultan". Tehetetlenségében, elveszettségében, irány 
talanságában, kiszolgáltatottságában nem marad más lehet ősé-
ge, mint hogy: „reggelente újratanulok néhány/fontos dolgot/pl. 
lélegezni /... reggelente /néhány dolgot újratanulok / pl. a ha-
nyag mozdulatokat — melyek / immár jellemeznek / hanyag moz-
dulattal mint egy /kezeslábast / hátulgombolóst / az ablakpár-
kányra terítem magam". Naponta újra beletanul, belekénysze-
rül léthelyzetébe, szerepébe. Mert a lét mindenekel őtt szerep, for-
maság, begyakorolható póz, meghatározott szabályok szerinti. A 
lét üres, önmagáért lev ő  látszat. Mindezek után csöppet sem meg-
lepő , váratlan, inkább logikus végkifejlet, hogy Tari István szerint 
a racionális emberi lét, az értelmet ostromló rend már önmagá 
ban is bűnös létforma: „a kérdésekre / majd azok válaszolnak / 
akik /feltették őket / a bűntudat iszapjában / megered nyelvük / 
összevissza mesé/nek majd / mindenről / kiszolgáltatottságuk-
ról is / akkorára / bántón tiszták leszünk / mint/az állatok ébredé 
se" (Feloldódásaink). 

Ezek lennének Tari létélményének, léthelyzetének a durva kör-
vonalai, fontosabb gócai. Persze nem egy komplett és folyama-
tosan kifejtett élményvilággal van dolgunk, 'nagyon is darabos, 
mozaikszerű , előre szökő  és vissza-visszakanyarodó rajzú, de 
maga Tari is menet közben tárja, fedezi fel, vagy pontosabban 
leplezi le, lépésrő l lépésre, sokszor tétován halad el ő re és nem 
egyenes vonalú ez az út. A belső  ellentmondásoktól sem mentes. 
Már azért sem lehet, mert alapjában véve érzelmi indíttatású, töl-. 
tésű , hangulatfoszlányokra épül. Mindenesetre öšszeállítható az 
áttekinthetőbb képet nyújtó mozaik. 

Ezek után pedig lássuk Tari léteszményét, mit állít szembe le-
verő , kilátástalanul üres, terhes, ny űgös, értelmetlen léthelyzeté-
vel, miben látja, véli felfedezni az ilyen lét ellenpólusát, mit tart a 
természetes, a harmonikus, a felszabadító létformának, hol azaz 
ég, ahonnan lecsúszott, hol az elveszett Éden. 

Az utolsó idézet vége (Feloldódásaink) Tari léteszményének az 
egyik legvilágosabb, legpontosabb megfogalmazása. Az eszmé-t 
nyi tisztaság és ártatlanság öntudatlan, ösztönös, az élet els ő  
rácsodálkozása a világra, mint az állatok ébredése, amikor még 
lehetséges az ősi természetes harmónia az élet és közege, a ter-
mészet között. Ez az az állapot, amelyre nosztalgikusan vágya-' 
kozik kezdettő l fogva: „nem fáradna ki / követne mindket / a / 
hold" (Kiálltunk az esőre). Nyilvánvaló, hogy ez a léteszmény i 
elérhetetlen, megvalósíthatatlan az ember számára, épp a lénye a 
gi emberi vonások teszik illuzórikussá, mindenekel őtt a természete 
fölötti uralomra törő  célszerű  emberi tevékenység és a tudatos-
ság. Tari István nem naiv álmodozó, tisztában van léteszménye 
képtelenségével és azzal is, hogy épp elérhetetlensége miattt 
bántó, bosszantó, ingerl ő  ez a tisztaság. De azt is akarja elérni 
vele, a bosszantást, a fricskát, felingerelni kicsit a számára annyi-' 
ra ellenszenves, önhitt emberi rendet. (Mint kés őbb látni fogjuk, 
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fojtogató, megzabolázó, a szabályellenes viselkedést könyörte 
lenül megtorló felnőttvilág már itt és ekkor rátelepszik, kijátssza, 
ráncba szedi. Már a gyermekkor hazugságokra, áltatásokra, be-
csapásokra épül (Kiálltunk az es őre). Ugyanakkor szigorúan 
körülhatárolt, ellen ő rzött, megrendszabályozott: „becsöngettünk 
a nagykapukon /üldöztek / feljelentettek a tanítónál / fejünket a 
táblába verte / az öklömnyi betűkbe /számokba /százszor leírtuk: 
Soha többé nem csengetek be!" (Mit is akarhattunk), vagy: 
szájmuzsikánkon keresztül / lélegeztünk / ordítottak ránk / 

hogy már egy békés percük sincs / szíjat  akartak hasogatni / 
a hátunkból" (Szájmuzsika). Ez a gyermekkor is durva, szigorú, 
kegyetlen, könyörtelen megtorlásokkal, fenyítésekkel teli és már 
itt felhalmozódnak a beteljesületlen, a megvalósíthatatlan vá-
gyak, hogy a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzete válik 
uralkodóvá: „egyszer én is világgá mentem/egy vitaminszegény 
nyár végén / valamelyik ismerősünk háza előtt kötöttem ki / so-
káig zörögtem / nem volt otthon senki / visszaindultam" (Egyszer 
én is világgá mentem). Milyen messze van ez a gyermekkor a 
boldogság illúziójától! 

Ezen a szinten azonban még mindig meg ő rződik valami a mí-
toszból, mert a fels őbb erők hatalma, terrorja változtatja, teszi 
olyanná amilyen, így gúzsbakötöttsége ellenére is épp a terrori-
záló, megzabolázó, kordában tartó er őszak ellenpólusa lehet: 
„valamennyien másodszor is világgá megyünk /elszántabban / 
nem zavarnak majd bennünket / a mellékzörejek / utunkba akadó 
temetések / fejünkről nem emeljük le a pepita kalapot / a kereszt-
ről sem jut majd eszünkbe semmi". A gyermekkor itt a gyönge-
ség, a tehetetlenség, a beteljesületlen vágyak, a megvalósítha-
tatlan szándékok megfelel ője és épp gyöngesége, kiszolgáltatott-
sága miatt billen a javára a mérleg. Ugyanakkor az áhított, az iga-
zi felnőttkor a beteljesül ő  gyermekkori vágyak képzeteként sejlik 
fel, amikor elszántabban mehet világgá az ember. 

Tari István azonban nem elégszik meg az ilyen fokú demisztifi-
kációval, verseiben a gyerekek nemcsak áldozatok, már könnyen 
beletanulnak a félnőttes álszent létformába, alkalmazkodnak, 
beilleszkednek, így maga a gyermekkor és a gyermeki lét is meg-
romlik, hazuggá, b űnössé válik: „Selyemcukor-zörgésben / go-
molygó szikra-felhőben / habos-pite-havazásban / kis hazugsá-
gainkat/álmodtuk tovább /szutykos mancsú boltosok/kajla fül ű  
mozdonyvezetők / gólyafosta-arcu cukrászok / talán / kis hazug-
ságainkban / voltunk csak / otthon" (Igaz). Tari ily módon kie-
gyenlíti a gyermekkort a feln őttkorral, és az egyenrangúsítás nem 
válik a gyermekkor el őnyére. A becsapottságot az önbecsapás, 
az önámítás tetézi, az áldozatszerep illúziója is szertefoszlik, az 
ártatlanoknak tartott, hitt gyerekek gyorsan és egykönnyen cin 
kosságot vállalnak terroristáikkal, h űséges követő ik lesznek. Az 
önámítás rutinná válik, életstílussá: „nagy fazekakban / főnek a 
lepedők /kifehéredik a gyerekkor/utána jót alhatunk" (Mosatla-
nul). 

A gyermekkor teljes demisztifikálásával Tari a lényeget illet ően 
egyenlőségjelet tesz a gyermekvilág és a feln őttvilág közé, ezzel 
pedig aktualizálja a gyermekkort, gyermekkori emlékeit feleleve-
nítve is a jelenrő l beszélhet, vallhat és beszél, vall. Ilyen kontex-
tusban egyértelm ű  A vonal végén cím ű  vers jelentéstartalma: 
„beszélhetnékem van / a cipőkrémes dobozért / madzag-telefo-
nomért / nyúlok /... és ömlik bel őlem a šzó / a vonal végén / a 
vonal végén". Itt nem a gyermekkor egyenlít ődik ki a felnőttkor-
ral, hanem fordítva, a feln őttkora gyermekkorral. És ez a fordított 
kiegyenlítés, egyenrangúsítás annyiban jelent ős, amennyiben a 
felnőttkor ugyanolyan mérték ű  gyámoltalanságát, védtelenségét, 
jelentéktelenségét, komolytalanságát szuggerálja, érzékelteti. 
Gyermekded látszatcselekvés a cselekvés, a lét peremére szo-
rult, szorított gyermekkor folytatódik a feln őttkorban is, mégpedig 
a Tari-féle, a demisztifikált, a hazug, a gyámoltalan, a kiszolgál-
tatott gyermekkor jelenik meg tartós létállapotként. 

Tari István vállalja, egyre inkább tudatosan is vállalja az ilyen 
tartós, a felnőttkorra is kiterjed ő  gyermeklétet, a gyámoltalansá 
got, a tehetetlenséget, a védtelenséget, a jelentéktelenséget, a 
kirekesztettséget. Nem tud, és már nem is akar feln őni, csatla-
kozni a rendszabályozásokhoz, az irányítókhoz, a feln őttek hatal-
mi gépezetéhez, kiszorult és most már ki is akar maradni a játék 
ból. Mert bármennyire is demisztifikálta a gyermekkort, még min-
dig maradt némi minőségi különbség, a gyermeklét még így is 
megőrzött valamit hamvasságából, bájából. A csekély, de Tari 
számára lényegi különbség pedig a viszonyulásban, a viselke 
désben, a magatartásban, a komolytalanságra, acéltalan dacra, 
az öncélú csínytevésre való jogban rejlik. A gyerekes dac, a gyer-
mekded magatartás ugyanis kedvez ő  a számára, a legmegfele-
lőbb, mert a legkényelmesebb a lehetséges magatartásformák 
közül. 

Habár korántsem ártatlan és tiszta a gyermekdedség, habár 
nagymértékben fertőzött és gyámoltalanságában alkalmazkodó 
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a fricska, a csipkel ődés költő i magatartásának az egyik legjellem-
' 	zobb vonása.) Ez persze még nem jelenti azt, hogy nem idézi 

nosztalgiával léteszményét, s hogy nem ez a harmónia a legna 
\\\' ` `lgyobb érték a számára: „elsötétítünk/s a felszabadulás öntődei 

j hőség is / magzat-korunk biztonságérzetét /idézné /idézné” 
(Helypénz). Igazán jól talán csak az anyja hasában érezné magát 

	

¢ 	a saját helyét nem találó, az önállóságra képtelen, a létét jelen 
éktelennek, értelmetlennek érz ő  költő . A magzatbiztonság a tel- 

jes védettség állapota, a létbizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a 
1 svédtelenség ellenpólusa. De csak eszményi, ideaizált ellenpólu- 

llssa. Hisz bármennyire is „gyönyörű  dolog az öle%-reflex / az az 
öntudat/an/hadonászás", Tari tisztában van azzal is, hogy élet- 
veszélyes rá hagyatkozni, így folytatja a verset: „a tésztába 
kapsz/avilágba/mely kidagad alábasból/melytől megfulladsz/ 
egy hányadék-szagú / hajnalon" (Kidagad a lábasból). Ha fenn 
akarsz maradni, ha meg akarod őrizni puszta létedet, alkalmaz-
kodnod kell, vállalni, bármilyen módon, de mégiscsak vállalni em-
beri voltod, megalkudni, beilleszkedni. Így csak a fel-feltör ő  
vágyakozás marad, a felszabadult viselkedés utáni nosztalgia: 
„jó lenne sokszor feladni / a nyerésre álló partit/ félbeszakítani /a 
kitűnő  befejezés reményével kecsegtető  mon /datot" (A fordula-
tok). De itt már Tari jócskán eltávolodik a tiszta léteszményt ő l, 
!ezek a nosztalgikus kitörések már nem a maximumot követelik, 
hirdetik, csupán arról van szó, hogy a saját kedve szerint szeret-
ne viselkedni, ebben akadályozza, gátolja meg a rend. A szabá-
lyos, acélszer ű , a logikus viselkedéssel a célszer űtlent, a sza-
bálytalant, a logikátlant állítja szembe. Csakhogy az ilyen viselke-
désre sincs lehetősége, vagy erre sem futja az erejéb ő l. Így 
ugyan gyakran hangoztatott, de csak hangoztatott, meg nem va-
lósított óhaj marad a „könny ű  utazás", pedig ha betartaná saját 
utasításait, a saját ígérete szerint még hazatalálhatna: „könnyű  
utazás kell /.. a gyerekkor igazságtalanságainál / a szürkület 
óráiban /szállj le a szerelvényről /... ne kérdezősködj, /ne hasz-
nálj térképet / ha megtalálod járd körül / tapogasd ki ajtaját / a fa 
rácsot/ne lépd át/ гugd be /mert otthon vagy/...JÁTÉKGYÁR" 
(Hajnalban szállj vonatra). 

Nem véletlen, hogy tulajdonképpen maga sem veszi komolyan 
a saját utasításait, ígéretét, hogy nem vállalkozik a „könny ű  uta-
zásra", hogy csak mint lehetőséget állítja szembe a léthelyzettel, 
a szokásos, szabályos magatartásformákkal, viselkedésminták-
kal. A valóságban a gyermekkor lehetne a vágyott létállapothoz 
legközelebb álló, aг-isztönös viselkedés, magatartás birodalma, 
az ártatlan, a tiszta, a nem célszer űsített létforma. Legalábbis ezt 
állítja az általánosan elfogadott gyermekkor-mítosz, a Gyerek 
megkövesedett sztereotípiája. Talán eleinte még Tari is hitt a 
sztereotip képzet igazságában, talán már kezdetben is kételyei 
voltak — ez mellékes. Fontos viszont és a költészete szempotnjá-
ból igen lényeges, hogy a gyermekkori emlékek, élmények, a 
gyerekkor vizsgálata végigvonulnak egész kötetén, hogy a gyer-
mekkor a költő i élmény, így a létélmény alapja is, az egyik legje-
lentősebb költészeti eszköz és kellék. Tari mindahányszor a gyer-
mekkorból indul ki és a gyermekkorhoz tér vissza, mi több, ál-
landósítani igyekszik a gyermeki létet, kiterjeszti a feln őttkorra is. 
Csakhogy ez a gyermeki lét lényegesen különbözik a sztereotip 
gondokodás tiszta és ártatlan gyermekideáljától, Tari demisztrifi-
kálja, gonoszságát, durvaságait, irányítottságást, hazugságait 
hozza a felszínre és így mint létállapotot min őségeiben már-már 
teljesen kiegyenlíti a feln őttkorral, a feln őttléttel. A gyermekkor 
ezzel elveszti minden varázsát, létmin őségi többletét, megsz űnik 
a „könny ű  utazások" birodalma lenni, már-már b űnös emberi lét-
forma, nem lehet menedékhely. A „könny ű  utazás" így valójában 
megvalósíthatatlan. 

Tari elveszíti, szinte módszeresen kiirtja a boldog, ártatlan, 
tiszta gyermekkor illúzióját. De az illúziórombolás nyereséget is 
jelent a számára, a demisztifikált gyermekkor az általános ön-
meghatározás hatékony és hatásos eszközévé válik, alkalmas a 
felnőtt léthelyzet meghatározására, vizsgálatára, érzékeltetésére. 
Valóságfedezete, életszagúsága lehet őséget nyújt a meglehet ő -
sen konfúz, kaotikus feln őttkori létérzés konkretizálására, rögzí-
tésére, megragadására. Segítségével Tari az esetek többségé-
ben sikeresen elkerüli az üres elvontság, a kitalált konkrétumok, a 
fiktív, mesterkélt részletek csapdáit, költészete meg ő rzi valóság-
gyökérzetét, még ha nem is annyira gazdag ez a gyökérzet. Arra 
mindenesetre jó ez a kötődés, hogy Tari mindvégig tudja, mirő l 
beszél, mirő l versel és ne vesszen, tájolódjon el teljesen a kire- 
kesztettség, a tehetetlenség, a jelentéktelenség, a kiszolgáltatott- 
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ság amorf létérzésében. 

1 
Tari István a gyermekkorban a feln őttkor előképét, láthelyzete, 

létérzése alapját látja. Már itt és ekkor megalapozódott, megha-
tároztatott helyzete és szerepe. A hazug, az irányító és irányított, 
a formális üres rendet és szabályosságot diktáló, az egyéniséget 
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is, mégis valamivel ártatlanabb és tisztább a feln őttlétnél már 
`azért is, mert nem részese, csak elszenved ője és kiszolgálója a 
hatalmi rendnek. Ugyanakkor jelentéktelensége, periférikussága, 

jtehetetlensége alibit, véd őburkot is jelent a számára, feljogosítja 
). -a dacolásra, az apró csínyekre, hisz azoknak semmilyen különö- 

sebb, komolyabb következményük nincs, nem lehet. Az ilyen, a
\felnőttléttel majdnem teljesen, csak épp felel ősségrészesedésé- 

ben nem kiegyenlített gyermeklét, a világ minél kényelmesebb, 
t konfliktusmentesebb és bonyodalommentesebb elviselését cél- 

' 

	

	tetelező magataпás–„szegényen/született gazdagon/halt meg 
és /életében senkit sem bántott" (Az eredend ő  bűn liftjében) – 

` s Tari számára igen megfelel ő  az adott körülmények között, hisz bi-
zonyos fölényt is jelent, legalábbis a bels ő , a passzív fölény illú-
zióját kelti az uralkodó világrenddel szemben. 

A csínytevés magatratásminta Tari számára, a gyermeki és a 
gyermekded létforma egyedüli lehetősége, egyetlen tartalma: 
„szemüvegedből kiszedtem / a lencséket / nélkülük olvastál" 
(Tatesz). A csínytevéshez a dacosság párosul, az iránytalan ellen- 
kezés az ellenkezés kedvéé: „szíjat akartak hasogatni / a há- 
tunkból / mi csak fújtuk / fújtuk /szívtuk / haragosan / majd elszé- 
dültünk/a körközepén" (Szájmuzsika). A csínytevés, a dacolás 
kizárólagos célja, éhelme az ellenkezés, a fricska, a bosszantás, 
a megbotránkoztatás: „az öregasszonyok / ... – nem szeretnek / 
vetetkezni – mondja barátom /s már toljuk is a gatyánkat/holdvi- 

~lág-ülepünkről / szitkaikban / sikolyaikban hívódnak elő  / a csilla- 
f gok" (A fényképezés alapjai). Apró gonoszkodások, tiszteletlen- 

segek, pajzánkodások hivatottak borsot törni a feln őttrend orra 
alá, felkelteni a figyelmet, hirdetni és bizonyítani a minimális, de 
sokra tartott különböz őséget, a más-voitot. Eddig jut el ez a ma- 
gatartás, ennyire futja erejéb ő l, bátorságából. Még akkor sem 
tesz egy újabb lépést, akkor sem fejl ődik élelmes lázadássá, 
amikor tudatosodik mint lázongás, amikor buzdít, a szembesze- 
gülésre bátorít: „fűzd be cipőd /fésüld meg korpás / virágzó hajad 
mely dús és egészséges  /a  hangulatlámpa fényénél /igazítsd el 
arcodon a függöny kintről betévedő  /árnyékait/menj e/ HOZZA / 
kopogtass ablakán / zörgesd meg kapuját // az utcának nem fog 

4' \ tetszeni kései látogatásod zaja / ... te csak dörömbölj" (Egy 
j 3 vitaminszegény nyár végén). A dac, a tiszteletlenség, az apró go 

noszkodás, a fricskázás, a bosszantás, a naponta újratanult le 
zserség, flegmaság fedezete a bels ő  fölény, hogy ő , ha bele 
is kényszerül, ha nem is tehet ellene semmit, tisztában van 
ennek az egész életnek nevezett cirkusznak az értelmetlensé-
gével: „légy /méltóságteljes és keserű  / mint a cirkuszi ketrecek 
nemesei / fölöttük hiába durrog az ostor / kik ha elvégzik is köte-
lező  gyakorlatukat / fölényük megmarad idomítójukkal szemben 
/ akit a/árende/nek / kiszolgáltatnak egy / tapsnak – / nevet-
séges a vadonban /elhaló a kupolák alatt" (Egy vitaminszegény 
nyár végén). Tari számára a dac, a fricska, a bosszantás jelenti a 
lázadást is. De ez a lázadás látszatlázadás, nem a fennálló élet-
rend ellen irányul, azon belüli, elfogadja a status quót, beilleszke 
dő , megalkuvó. Ez az első  tekintetre nyegle, önfitogtató nonkon-
formizmus valójában a lényege szerint sima konformizmus, és a 
már említett belső  fölény az egyedüli, meglehetösen rozoga tá-
masza. Logikája a következő : belekényszerülök ugyan az élet-
rendbe, de csak formailag, küls őségeiben vállalom, egyébként 
megvetem, kigúnyolom, lenézem, bels ő leg nem azonosulok vele, 
arról viszont nem tehetek, hogy tehetetlen vagyok vele szemben 
és nem tudom megváloztatni. A vállalt tehetetlenség fölénye ez, 
Persze illuzórikus látszatfölénye a roppant túler ővel szemben. 

De hol juthat kifejezésre, hogyan érvényesülhet a megalkuvó, 
beilleszkedő  tehetlenség belső  fölénye? 

Nyilván nem a nagyarénában, nem ott, ahol eldöntetnek a dol- 
gok, hanem egy a gyermeki léthez és magatartáshoz méretezett 
mellékes, félrees ő  porondon, mondjuk, a költészetben. Költésze-
tet kell tehát csinálni, írni, beszélni, motyogni, jajveszékelni 
mindahányszor, amikor rátör az incselkedési inger, a csínytevés-
re ösztönző  nyugtalanság. A költészet és általában a m űvészet 
eszköz, csínytevési lehet őség, a belső  fölény megmutatása: 
„Nessus-ingben / Prokrusztész-ágyban / egy évtizede már sze-
retném megsimogatni / a zenészeket / muzsikusaimat / ujjbe-
gyeim recéivel a gobelin-rácson / felhangolva-felfegyverkezve / 
egyszál ingben erdőben-hóban-fagyban / ordasok előtt az én 
huncutzenészeim úgy tesznek/mintha muzsikálnának/az éhes 
farkasokkal könnyű  így elbánni" (Az eredendő  bűn liftjében). 
Evidens a huncut zenészek fölénye, pedig itt már a mímelt m ű -
vészetrő l beszél Tari. 

A m űvészet, a költészet egyébként mellékes porond, gyermek-
ded játék, jelentéktelen, hétköznapi gesztus. A vonal végén cím ű  
versben a madzag-telefonba kiabálással azonosítja, a költészet 
tehát valójában nem beszéd, hanem a beszéd mímelése, látsza-
ta, motyogás: „éjszaka van / és motyogok / a fölriadók keserű  / 
nyálával számban /... motyogásom / azokéhoz hasonló / kik / éj- 

jel botorkálnak /... túl / apiros-sárga-zöld lincseléseken /közel a 
levél-lavinákhoz / incselkedőn közel / a csattogó kovászhoz / a 
kemencék templom-belsejéhez" (Az úszóiskola hordágyán). A 
költészet túl van a lincseléseken, itt nem megy vérre a játék, az 
éjszakában, a csillagok alatt botorkáló, „koromlabdáikat" felisme 
rő  jelntéktelen figurák incselkedése ez, önmaguk szórakoztatása. 
A költészetnek nincs helye, szerepe ezen a világon, nem is evilá-
gi és nem valóságos: „miféle túlvilági hangok ezek –/oh/felleg 
várakkal küszködő  harsonák / ... -hold-port fodroznak arcomon: 
angyalpoгЕ/álomport" (Az eredendő  bűn liftjében). Még akkor sem 
valóságos, ha költőnk számára a ráeszmélést jelenti, a ráeszmé-
lés egyetlen módja: „ki gondolta volna / hogy a versek voltak / a 
leszakadtgyíkfarkak/melyek verdesésénél föleszméltünk/... és 
a váratlan havazásban /újból átgondoltuk / akkor hallottuk ismét 
a kuncogást / mely azóta is tart / és akkor lep ődnénk meg csak 
igazán /ha egyszer félbeszakadna" (Ki gondolta volna). A felesz-
mélés a látszatlét önmagára eszmélése: itt is becsapták, rászed-
ték, amit az akkor felcsendül ő  és azóta sem sz ű nő  tartós kunco-
gás minden kétséget kizáróan meger ősít. A látszatlét pedig csak 
Ібtszаttагtа lоmmаl telítheti a költészetet: „kezdetben/azértjajga-
tunk / mert sebeinkről azt hisszük /örökös /később megszokásbó 
/ma meg tán / azért / mert sebeink se /örökösek" (Jajveszékelé-
seink). Minden ok ürügy lehet a nyafogásra, a verselésre; ahogy 
a gyereket a csínytevés szenzációja vonzza a csínytevésben, ha-
sonlóképp a költőt mindenekel őtt a költészet szenzációja vonzza 
a költészetben. Ha eddig a költészet mímelt tettként, mímelt cse-
lekvésként mutatkozott meg, akkor most már maga is látszattá, 
mímelt költészetté válik. Tari az abszurdumig fejleszti ezt a tézist: 
„többet kellett volna / proba/homokba /aszfaltra / vécéfalakra / fir-
kálni /kezemre állna /a füst-írás /hitelesebben szó/hatnék/az ál 
dozatról" (Többet kellett volna). Az ilyen költészet pedig nem ve-
zethet máshova, mint a költészet teljes bels ő  vereségéhez, a kiü 
rüléshez; nem tartalmasodást, nem gazdagodást jelent, hanem 
elszegényesedést –önmegsemmisítő : „mutatóujjunkkal / kiürült 
golyóstoll-betétekkel / a levegőbe is / ezt / azt / menet közben / 
ürülünk /rózsaszín / sebek – citromok" (Mutatóujjunkkal). 

Tari István léthelyzetét, létérzését, költ ő i magatartását megis-
merve számíthattunk az ilyen végkifejletre. Annál inkább, m егt 
költőnk számára a költészet nemcsak az önvizsgálat, az önmeg-i 
határozás sžinte kizárólagos eszköz, nemcsak a mímeltségében 
is az egyetlen cselekvési lehet őség, hanem maga a léttér. Léthe-
lyzete, létérzése, magatartása így alapvet ően meghatározza köl-
tészetét, költészete belső  problémájaként jelentkezik. Tulajdon 
képyen költészeti vizsgálódásai is önvizsgálatok és ez teszi ért 1 1 ] ,y hetővé, mién foglalkoztatja Tari Istvánt annyira a költészet és 
áltálában a m űvészet kérdése. Ezen vizsgálati eredmények meg- . 
felelnek a léthelyzet vizsgálati eredményeinek, kiegyenlít ődnek 
azokkal, azonosak velük. És ha Tari az egyik úton a látszatlét 
felismeréséig, leleplezéséig jut el, akkor ez a másik útvonal sem 
vezethet máshova, mint a látszatköltészet felismeréséig, leleple- t 
zéséig. Persze itt sem egyszeri rádöbbenéssel, ráeszméléssel 
következik be a felismerés, hanem az állhatatos, makacs önvizs 
gálat révén számos kitérővel, ismétléssel. 

Míg egyfelő l a költészet a viszonylag felszabadult viselkedést, 
magatartást, a gyermekded dacolás, ellenkezés, a bels ő  fölény 
kinyilvánítási lehetőségét jelenti Tari számára, másfel ő l a kiját-
szottság, a becsapottság, a rendbe szorultság, persze az öncélú 
és hazug, üres rendbe szorultság és szorítottság megtestesít ője 
is: a költészet nem kerekedhet az adott rend fölé, a költészet sem 
szabadság, sokkal inkább arabság, az irányítottság, a rendsza 
bályozottság egyik formája. És habár elviselhetetlennek tartja az 
irányítottságot, a megrendszabályozottságot, Tari a költészetben 
is megbékél, megalkuszik ilyen helyzetével, itt is a status quót 
megerősítő  konformista nonkonformista, beilleszked ő  és tanulé 
kony. A rendbe görcsösen kapaszkodó akkor is, ha tudja, simu-
lékonysága épp az annyira áhított, vágyott létformát rombolja 
szét, teszi elérhetetlenné: „tűrhetően muzsikálnak – bólogattak 
elismerően / a kifinomult ízlésűek / csak ne vernék annyira / a 
taktust / valóban / már-már ültünkben meneteltünk  /a  lobogó pa 
pirosokhoz ragadtan / görcsösen verve a taktust / hogy e/no té-
vedjünk  /a  lobogó papirosokba gabalyodva / hogy kino essünk i 1 
azoktól a dobbanásoktól / omlottak össze / a kaleidoszkóp üveg- §1  
hegyei/melyeken túl/semmi/sin/csen" (Térzene a majomszi -

geten). Egyúttal a beilleszkedés, a megalkuvás okára is rámutat a 
fenti idézet; nincs egyéb kapaszkodója. Az ő  tarsolyában csak az 
iránytalanság, az elveszettség lapul, ezt állíthatja szembe az 
uralkodó renddel és ez persze inkább megalkuvásra, görcsös ka 
paszkodásra, mint lázadásra, kitörésre ösztönz ő . A kitörési kísér-
let, a lázadás semmivel nem kecsegtet, s őt elő legezi a teljes vere 
séget, még a látszatlét elvesztését is. Bármennyire üres, öncél б  
a rend, nélküle nem maradhat fenn, nem tarthatja fenn magát. 
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s 	EZéп  Ezért nem nem lép, nem lépheti túl a dac, a csintalankodás, a fricská 
zás határát, számára is létszükséglet a mímelt lét és a mímelt 

j költészet. A dac, a csíntevés persze nem kezdheti ki a fennálló ren-
det, ártalmatlan, naiv ellenkezés, illetve csak a csínytev őre nézve 
lehet ártalmas. A gyermekded dacot leíró Szájmuzsika cím ű  versét 

I  t ° ezzel a két sorral zárja Tari: „majd e/szédültünk/a körközepén ". 
Eredménytelen a dacoló magata rtás, a költészet is csak önszé-
dítés, mások békéjét, nyugalmát legfeljebb megzavarja, de ő  
még ebbe is beleveszhet és csak ő  veszhet bele. Igy válik, csitul 
a dac is mértéktartóvá, alkalmazkodóvá, végs ő  soron az enge-
délyezett rebellisség hátárain belül maradóvá: „ezek a fekete 
bársonyok  /a  csintalan selymeket váltották  fell- melyek teli vol-

' tak / fogcsikorgatással - /... fekete bársonyok / vándorolnak -
ezzel / fejeződjön be a mesékben / az ásók kapák gereblyék / és 
metszőollók lázadása" (Kifelé billegnek). Nem véletlen, hogy Tari 

}` 
4  az eszközök lázadášaként mutatja fel és a mesébe helyezi a láza- 

~ dóst. A valóságban, a költészeti valóságban is elenyészik, sem- 
missé válik az ellenszegülés. Itt is inkább arra ügyel, hogy jó ta- 
nítványnak tartsák, hogy bizonyítsa, rászolgál a figyelemre, biza-
lomra: „élvezkedtek odakünn /kik előtt újból /bizonyítani szeret-
nék /nemrég még idebenn élvezkedtek: /... én meg a rácson 
(szúnyoghálón?)/ keresztül szabadon / hja /egészen felszaba-
dultan" (Visszonyom á verssel). A költészet is csak póz, mutat-
vány, a mímelt fesztelenség, a „semmi ricsajozása", „csillámló 
önkaszabolás", az önigazolás kergetése: „a függöny hullámainál 

1 /(mi szófošók) / ősszefüggéseket keresünk / tehetetlenségünk 
ben" (Csillámló önkaszabolással). 

A lét és a költészet teljes veresége bontakozik ki el őttünk. Le kel- 
lene vonni a végkövetkeztetést: felrúgn` mind a költészetet, mind 
a létet. Tari mégsem ezt teszi. Ahogy az elviselhetetlen létet 
egy megvalósíthatatlan eszményi lét illúziójával ellensúlyozza, 
úgy a mutatványköltészetet, a pózköltészetet is egy megvalósít- 

, 1 \ t hatatlan, semmibe vesz ő  költészetillúzióval, illetve m űvészet- 
t  y llúzióval próbálja helyettesíteni:  „valaki a vízcsapnál szobrász- 
1 t kodik / az alkotó szerénysége - »csak kezet / akartam» mosni - 

érthetetlen" (Hosszú szobrok). És hogy az ilyen egyensúlyvi- 
j i " szony mindkét esetben kialakítható, használhatónak bizonyul, 
-- _. 
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egyetlen lényeges dolognak köszönhet ő : Tari nem intellektuális, 
hanem érzelmi költő , számára a költészet nem a világ gondolati ; 
megragadása, megismerése, hanem az érzelmi állapotok rögzí-
tése, az érzelmi kitörések levezetése. Tari önvizsgálódásai nem 
logikai természet űek, kifejezetten érzelmi leltárlista a kötet, ér-
zelmileg és nem értelmileg viszonyul a világhoz, érzelmei segít-
ségével igyekszik tisztázni, rögzíteni a saját helyét. 

Még akkor is és annak ellenére is így van ez, ha els ő  tekintetre 
a Tari-költészet érzelemellenesnek, tárgyilagosnak, gondolatinak 
mutatja fel magát. Maszk, álarc, félrevezet ő  póz ez, ami első  
sorban az elsajátított verstechnológiának köszönheti álcázó,ha 
tósát, sikerültségét, eredményességét. Tari István ismeri, mi 
több, nagyon jól ismeri az uralkodó verstechnológiai eljárást, a 
követelmény jelentőség ű  normákat, szabályokat, az aktuális el-
várásokat, a költészeti rendet. A sallangmentes, szenvtelen tár 
gyilagosság, az érzelemellenesség, a gondolatiságra való tö-
rekvés e verstechnológia alapkövetelményei közé tanozik és Tari 
következetesen tartja magát ezekhez a követelményekhez, több-
ségükben egy elő re megadott, kidolgozott, normaként felállított 
verstechnikai recept szerint íródnak versei - ezen a területen 
nem, illetve csak kivételesen és keveset kockáztat. Ez érthet ő , 
hisz a verstechnológiai lázadás szétfeszítené alapmagatartása, 
a dac, a csínytevés, a bosszantás kereteit, valóságos, komoly 
követelményekkel járó lázadássá fejl ődhetne, vagy legalábbis 
ilyen lázadásként is értelmez ődhetne, ez pedig költ ői harakiri 
lenne az adott irodalmi pillanatban. Tari István ennyit már nem 
engedhet meg magának. Ellenkez őleg, Tari az adott pillanatban a 
jugoszláviai magyar irodalomban korszer űnek, 'modernnek, igé-
nyesnek tartott verstechnológia elkötelezettje. Még akkor is, ha 
ez a verstechnológia önellentmondásossá teszi költészetét. 

„Könyörtelenség nélkül nem lehet gondolkodni." Tari ezt a Füst 
Milán idézetet választotta kötete mottójául, deklarative egyértel-
m űen a gondolatiságot állította költészete tengelyébe, az intel-
lektuális líra elkötelezettjeként lép fel, ilyennek akarja magát 
mutatni, ilyenként elfogadtatni. A gondolatiság mindenekel őtt 
érzelemmentes, mi több, érzelemellénes tárgyilagosságot és a 
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i 	szenvedelyesseget. A melyertelmusegre toro gondolati zaradek 
t  pedig az intellektuális tartást , a könyörtelen gondolkozást, pon- 

tosabban, gondolkozni akarást hangsúlyozza lépten-nyomon. 
‚re  néhány példa, hogyan érvényesül ez a verstechnikára, 
verstechnológiára alapozó gondolatiság : „apa meghalt - a ma- 

t  dárijesztбгбÍ /elrepültek a madarak / a szúette ágy összeros- 
kadt / fülünkbe celofán gyűrődött / szitakötő-szí vünk / apa meg- 
halt - egy kő  föltámadt" (Egy kő  föltámadt); „szemüvegedből 
kiszedtem / a lencséket /nélkülük olvastál /időnként bepáráso- 
dott /öregem /így homályosulnak el közös ügyeink / megnyúl- 
va / melynek folytatása sincs" (Tatesz); „szánkómmal / szán- 
kómmal lecsúsztam az égből / (már fog / a vonószene is) / és 
abba az erdőbe / kiserdőbe / sokkal több belefér / mint  gin- 

'  dоlnѓtоk" (Kukucska); „elsötétítünk / s a felszabaduló öntödei 
hőség is / magzat-korunk biztonságérzetét / idézné / idézné / 

" csak ez a kopogás / ez az egyenletes - /kihúzgált szögeket 
g egyenesítgető  - / kopogás" (Helypénz). Tanulságos lehet né-

hány kifejezetten a mélyértelm űség szándékával íródott zára 
dékra is emlékeztetni: „szitkaiban / sikolyaiban hívódnak elő  / 
a csillagok" (A fényképezés alapjai); „másnap reggel / a postás 
óbégatására / többen udvarotokba néztek / a meglilult szilva 
fára" (A fordulatok); „belehal / akkor kell kiemelni / a szőlő-
csumát/mondatai vázát" (Honnan); „nem riaszt fel a ceruza zaja 
amint / elgurul a repedésekbe rakódott /ételmaradék fölött" (Az 
eredendő  bűn liftjében). 

Többnyire erőszakos , mindenároni gondolatiság ez, és az 
eredménye vagy egy szokványos, közhelyszer ű  gondolat átdol-
gozása a verstechnika segítségével , vagy a teljesen elvonatkoz-
tatott, tulajdonképpen értelmezhetetlen , hozzáférhetetlen, csak 
belemagyarázásokra ösztönző , csábító „mélyértelm űség", hogy 
gondolati tartalmatlanságot , a jobbik esetben letisztulatlansá 
got kell feltételeznünk a háttérben . Esetleg gondolatisággá sz ű rt, 
finomított, tárgyiasított érzelmi töltést, érzelg ősséget, nosztal-
giát. Tari István alaposan elsajátította a verstechnológiát, ügye-
sen, rutinosan bánik a verstechnikával és jórészt épp ennek 
köszönhetőleg gyakoribb nála a hozzáférhetetlen , emészthe-
tetlen mélyélelműség, mint a lapos közhelybölcsesség egysze-
rű  és könnyen leleplezhető  verstechnikai feldolgozása. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a gondolatiság , az intellektuális tartás, 
viszonyulás nem verstechnikai, verstechnológiai jelleg ű  költé-
szetében. Csupán arról van szó, hogy jó érzékkel rendelkez ő , jól 
képzett álcázó, trükkjei szinte rendre bejönnek. És még arról is, 
hogy a mélyértelr űségi szándékból született sorok általában 
nem teljesen töltés nélküliek; ez a töltés azonban nem értelmi, 
nem gondolati , hanem érzelmi . Eltakart , leplezett , tárgyilagosí-
tott, intellektualizált érzelmi töltés, ami áttör , átsugárzik a gin 
dólatiság maszkján , a technológia burkán és kapcsolatot . teremt a 
vers és olvasója között. Mégis vannak önleleplez ő  üresjáratai 
ennek a gondólatiságra , intellektuális tartásra törő  verstechnoló-
giának , amikor az öncélú verstechnika kerekedik fölül látszattar-
talmakkal, látszatmélységekkel, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy 
egy megfelelő  verscsinálási módszer alkalmazásával szinte kor-

'ј  látlan mennyiségben lehetne gyártani až ilyen „modern" ver- 
seket, hogy mindenrő l lehet szolid, elfogadható színvonalú ver-
set, „modern" verset írni: „edények - vízkő  / csontok - kalcium / 
fit / kik / titkok / a falu lepényei / a város tortaszeletei /között" 
(Bizalmas); „lekaszálták a tücsköket halomban / a mezei / virá 
gok / az egész mező  egy fülledt savanykás /zöld seb / a barmok 
üvöltéseiben / a tej vagy / a tél / félálmában /enyhül /sz űnik 
meg / a rágcsálás percegés ciripelés" (Lekaszálták a tücskö-
ket); „mintha rovar ütődött volna / a telihold cintányérjához / 
felriad a beretva / a nyírógép / $ az eszeveszett harsogásban / 

l kattogásban / másvilági szépítkezésben / - sok minden / bele- 
szólhat / a csatába" (Aggodalom); „többször átnézett / a pörkölt 
szélű  / lyukon /cigarettáit remegve /szí vta / túl korai - nyugtatta / 
csontjaiban a / hangyákat / a fegyverkereskedő  fiókjában / meg-
szóla/t / egy riasztó- / pisztoly" (Többször átnézett); „azon a tél-
utón / azon a hihetetlenül forgalmas / piaci napon / egy marék 
régi / papírpénzzel / mustráltad / az esküvői képeket / a zöld- / 
fás utcában / (jaj a menyasszonyoknak / a zöldfás utcában)" 
(A zöldfás utcában). Itt mutatkozik meg a verstechnika szemfény- 
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vesztő  volta, ezek és a hasonló versek hozzák felszínre a vers-
technológia maszk jellegét , leplezik le a külsőségekre , a látszatra 
építő , épülő ,mutatványköltészetet. Az üres, a semmitmondás is 
verssé fejleszthető  megfelelő  technikával, bizonyos szabályok, 
verscsinálási módszerek betartásával , az uralkodó költészeti 
normákhoz , elvárásokhoz való alkalmazkodással - pózverssé 
és verspózzá. 

Mint említettem már, az érzelemellenesség is a normákhoz, a 
követelményekhez tartozik, a gondolatiság , illetve az ilyen kö-
telező , formális látszatgondolatiság velejárója. Tari természete-
sen tartja magát ehhez az elváráshoz , elfojtja érzelmeit, tom-
pítja szenvedélyeit, illetve a gondolatiság szürőjén átszű ri , igyek-
szik objektivizálni, a gondolatiság szintjére emelni őket. Igen, 
emelni. Mert a gondolatiság felsőbb szintet jelöl és jelent az ural-
kodó költészeti helyzetben, min őségi különbségnek számít az ér-
zelmességgel, az ösztönösséggel szemben. A gondolatiság 
tárgyilagosságával, könyörtelen tisztánlátásával fels őbbrendű  
költői viszonyulásként kezelt. Tari (korosztályához hasonlóan) 
épp ezért igyekszik, nagyon igyekszik érettnek, intellektuálisan 
könyörtelennek, következetesnek, teljesen érzelemmentesnek 
mutatkozni. Még akkor és annak ellenére is, ha mint láttuk, viszony-
lag a rendtő l , a szabályosságtól , a rendezettségtől, ha elveszett-
nek érzi magát és z ű rzavarosan érzékeli a világot , ha nincs átte-
kintése és egy értelmes, min őségileg új rendet sejtet ő  koncep-
ciója, ha léteszménye az ösztönlét , ha az állandósított gyermek-
létbe menekül, menekülne a terhes, hazug, üres rendezettség-
tő l. Költészete alapvet ő  ellentmondása ez a kett ősség. Az ér-
zelemellenesség , a mindenároni gondolatiság , tárgyilaggosság 
idegen páncél , viselője meg-megroggyan terhe alatt és ha jobban 
odafigyelünk , felfedezhetjük elszólásait , a páncélburokból kiszi 
várgó érzelmi kisiklásokat , a gondolati, az intellektuális tartáshoz 
egyáltalán nem illő  nosztalgiát, romantikus vágyakozást. Ez 
a nosztalgia már a kötet els ő  versében (kiálltunk az eső re) -fel-
bukkan, csak épp a mélyértelm űséget ostromló tárgyilagosított 
közléssé sz űrve , a godnolatiság álruhájában : „nem fáradna ki / 
követne minket/a hold' A természet harmóniája utáni sóvárgás 
ez és bármennyire is demisztifikált Tari költészetében a gyermek-
kor, a gyermekkori emlékekhez való romantikus köt ődés is utat 
talál magának a tárgyilagosság burka alatt : „és abban az erdőbe 
/kiserdőbe /sokkal több belefér/mint gondolnátok" (Kukucska). 
Sőt a gondosan került , a teljesen elfelejtett, a kizárt szerelem a 
Tari-féle gyerekesen dacoló lázongás megfelel őjeként bukkan fel 
az Egy vitaminszegény nyár végén cím ű  versben: „menj el HOZ-
ZA! kopogtass ablakán / zörgesd meg kapuját / az utcának nem 
fog tetszeni kései látogatásod zaja! ...te csak dörömbölj". Dacol 
Tari és dacra, csínytevésre, bosszantásra-buzdít s épp a szere-
lem, a szabályokat f búgva , azokkal ellenkezve nyíltan vállalt érze-
lem a dac, a lázong~s alapja, célja. Vagyis hát a kedve szerint visel-
kedés . Persze eg előre ebben a vonatkozásban sem komoly lá-
zadó, lázító Tari, most is kompromisszumot köt, konformista non-
konformista. Mert amíg egyfelől nyíltan az énelém vállalására 
buzdít, addig nSásfel ő l költő ileg, költészetileg nagyon is igyekszik 
lázító verséb ől is kiiktatni az érzelmeket, gondolativá nemesíteni 
őket, a jól bevált verstechnológiával mélyebb értelmet, tárgyi-
lagos könyörtelenséget kölcsönözni a kitörésnek. Úgy látszik, ne- 
hezebb szabadulnia a költészeti szabályoktól, formaságoktól, azt 
elsajátított költészeti rendt ő l , mint szembeszegülnie a valóság-
renddel, pedig ez utóbbit sem viszi túlzásba. A költészeti rend 
erősebb kötés, súlyosabb béklyó, itt jobban kiszolgáltatott, irá 
nyitottságra kárhoztatott és ami nagyon fontos , szoruló is. Tu-I t 
lajdonképpen most is, itt is vállalja a beilleszkedést és most sincs, ~( 1 1 
itt sincs más vigasza, mint a belső  fölény, hogy ő  tudja, kiszol 
gáltatottsága miatt kell így viselkednie, hogy költ ő i, költészeti ra- ' 
gаtаrtбѕа  is rákényszerített póz, mímelés , hogy a lét mímelésé , 	!, 	. 
vel a költészet mímelését is vállalja külsőségeiben, és hogy ez 
még nem jelenti feltétlenül az ilyen lét és az ilyen költészet bels ő : 
vállalását is, csak tehetetlenségér ől árulkodik. 

Tehetetlenségében, megalkuvásában pedig fricskázó, nyeg- 
léskedő , ironikus. Mindekel őtt önironikus. Az irónia az utolsó a 	y ‚ i 
menedéke, az egyetlen kapaszkodója és véd őpajzsa is. Nél-
küle nem tudná elviselni, vállalni a látszatlétet és a látszatköl-, T' 
tészetet, felismeréseibő l le kellene vonnia a végkövetkezteté-
seket : vagy a lázadás árán is vállalnia léteszményét és költészet 
eszményét , vagy végleg lemondania róluk, válaszút elé kerülne 
és bárhogy is döntene, bármerre is indulna, kizökkenne addigi\ 
helyzetébő l , új létformát és magatartásmintát kellene megterem-
tenie, fel kellene adnia meglehet ősen kényelmes állásait. Túl 
nagy a kockázat, Tari István érzelmileg sincs, gondolatilag sincs 
felkészülve arra, hogy valóban felvegye az intellektuális tartást, 
hogy intellektuálisan viszonyuljon a költészethez és költészete 
révén a világhoz, ő  megjátssza a bölcselked őt, de ő  tart , menekül 
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1 	sokat sejtető  mélyértelm ű  következtetésekre való törekvést jelen- 
ti a számára . Az indulatok , a szenvedélyek , az érzelmek visz- 
szafojtása , módszeres kerülése , kiiгása , illetve leplezésé jel- 

‚ 
lemzi. A tárgyilagos , sallangmentes leírásra , a sürítésre, az uta 
Iás szintjén megmaradó jelzésre és a mélyélelm űnek szánt po-
énra épül a verstechnológiai eljárás, amely aTari -költészet gon-
dolatiságát hivatott kifejezni és biztosítani . Tari személyteleníti, 

‚ tárgyilagosítja az érzelmeket , deskriptívén kezeli őket és ezzel 
sikerül távol tartania magát az érzelmességt ő l , a szenvedélyes 
ségtő l , illetve sikerül eltakarnia , lepleznie az érzelmességet, a 
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a leginkább a könyörtelenül végigvezetett logikától. Valójában 
ez a megjátszás is tudatosan táplált gyermeteg magatarásához 
tanozik, kajánkodás, csúfolódás és öngúny, aminek a segítsé 

ével leráz magáról minden további felel ősséget. Az irónia és az 
önirónia mindig kéznél van, hogy eltakarja az érzelmi kitöréseket, 

t megvédje a nosztalgia elhatalmasodásától, fenntartsa a gondola 
\tiság, az intellektuális viszonyulás látszatát, ellenálljon a felis 

tt  merés, a beismerés c ѕábít6, veszélybe sodró végkövetkezteté 
seinek, megakadályozza, hogy vérre men ő  fordulatot vegyen 
a játék és meg őrizze a status quót, a látszatot. Tari kacérkodik, 
incselkedik a gondolatisággal, megtetszik neki egy-egy gondolat, 
azt dédelgeti egy ideig, de nem épít ki egy összefügg ő  gondolati 
rendszert, neki csak kedvenc (általában kölcsönvett) tézisei van- --......_ ~ 	 .. _ .., 	., „ .',' - ,,. 
képletesen szólva nem az agyával, hanem a szívével, érzelmi 

í ‚ k apparátusával gondolkozik és az ilyen viszony jól összefér alap-
magatartásával, viselkedésmintáival, stratégiájával. 

Mégsem marad következmények nélkül, nyomokat hagy Кö té-
szetén az állhatatos önvizsgálat. A verstechnológia és az irónia 
csak kifelé bizonyul hatásos önvédelmi mechanizmusnak, be 
lülrő l azonban lassan-lassan kikezdi Tari költészetét a felismerés 
sorozat, a belső  kritika, a leleplezések és az önleleplezések be-
lülrő l ássák alá a mutaványköltészetet. Egy ideig megvédi az 
irónia, átsegíti a nagy csalódások, kiábrándulások szakadé-
kain, a semmi sem történt, történik illúzióját kelti, a kibabrálok 
velük típusú önáltatás megnyugtató, önigazoló, vigasztaló: „mi-
lyen szomorúak a szélben / a toombiták - bár / az se illő  ha a bá 
nat / túl nagyra sikerül - / mosolygok hát /szétrepedek és édes-
ségtől / mint ég szemérmére tenyér/ő  / levelek között / a fügék / 
kacagok / hogy kicsordulnak a könnyeim / milyen szomorúak 
a szélben/a trombiták" (Egy idegen). De érzelmileg egyre nehe-
zebben viseli el a felismerést, a leleplezett látszatlétet, a mutat 
ványköltészetet. A nyegle, a kajánkodó, a fricskázó költ őhöz 
egyáltalán nem ill ő  szomorúság, levertség, keser űség keríti ha-
talmába, egyre terhesebb számára léthelyzete, létállapota: „az 
ember formájú céltáblát /kilyuggatják a szavak / ...kifelé vagy 
befelé tágulnak / a kis- és nagydolgokat el - / választó lőrések / 
tövükben /kedvünk támad / halottat játszani / s hozzá - mert 
nehéz kibírni / kicsit mosolyogni is" (Nehéz kibírni). Elodázható 
ugyan a végkifejlet, de a teljes vereség és e verség tudomásul 
vétele már elkerülhetetlen: „vékony csontú drótok / mögött / 
a semmi ricsajozik / bökdösi az apró hintákat / néz tükörbe / csil-
lám/ó önkaszabolással" (Csillámló önkaszabolással). Tari túl 
mélyre gázolt, ha tetszik, túlzásba vitte az incselkedést, csínyei 
elveszítették a csínytevés mértékét, akarata ellenére is követ-
kezményei, bels ő  következményei lesznek fricskázó leleplezé-
seinek, elviselhetetlenné válik számára a gondosan kidolgo-
zott szerep, a mímelés: „egy életlen konzervnyitóval /zsebem-
ben / menekülök / menekülök arról a helyről / ahol farkasokként 
faltuk / a csokoládét / biciklizek / veszettül biciklizek / mint katona 
koromban / lábujjaim között az égő  / papírossal" (Éjjel). Mene-
külne már, csakhogy nem tud menekülni, tehetetlen, képtelen 
változtatni a saját helyzetén. Tragikusnak is mondhatnánk, ta rt - 
hatnánk a szituációt, de Tari önvédelmi mechanizmusa, ha nem 
is tökéletes már, még mindig jól m űködik, ahhoz mindenképp 
elég jól, hogy feloldja a drámát; egyszer űen a rá annyira jellemző  
módon elnyegléskedi, elironizálja a dolgot: „álmomban meg-
csípett /álmomban / amikor az ember védtelen (?) / és kiszol-
gáltatott (?) / felgyújtván a lámpát / megnyálazott ujjal - mivel / 
nekem is vannak módszereim / dühödt hajtóvadászatot rendez-
tem / számban azon idők zamatával / amiről beszélni sem jó / 
... és a körömre száradt pötty lehetne /fordulópontja / az egy-
csepptől-való-felfujódásnak / ami sok mindenre emlékeztetheti / 
a gyanútlan olvasót" (Elefánt-sztori). A recept a régi: valószer ű t-
lenné teszi, mesévé légiesíti, jelentéktelenné zsugorítja, kozmi-
kussá ritkítja a lét és a költészet kérdését; bolhából csinálok ele-
fántot, vágja kajánkodva az olvasó szemébe és módszereivel 
dicsekszik. Fricska ez a javából mindazok felé, akik komolyan ve-
szik költészetét és általában a költészetet. Nem véletlen, hogy 
a kötetet bevezet ő , illusztráló Tari-fotók is egy bolhavadászat 
mozzanatait örökítik meg, ezzel is a nagy kitolásra figyelmeztet 
tisztelettudónak egyáltalán nem mondható kajánsággal. 

I ' ' 	A fricska azonban belső  fricska is, öniróniába zártan ugyan, 
lebecsülő  kézlegyintéssé szelídítve, de felszínre tör a kétely, 
a nem is annyira ártatlan bels ő  bizonytalanság: mire jó ez az 

1 
„ 	egész? A kifigurázás, a lekicsinylés is póz, a kétely, a bizony- 

talanság álarca, kínjában ironizál Tari és iróniája mélyén ott lapui 	/ 

	

t 	a felismerés, hogy nemcsak a költészete mímelt, hanem egész 	/ 

	

` 	lénye, léthelyzete, létérzése, emberi és költ ő i magatartása is 	/ 

	

~ 	bolha-sztoriból elefánt-sztorivá duzzasztott póz, „egy-cseppt ő l- \   
való-felfújódás". 	

/ 
ј  

Tari a megvetett látszatlét körüljárásától jutott el á látszat-
költészet, a mutaványköltészet felismeréséig, az önleleplezé-
sig, ami váratlan fordulatot eredményez, hisz kiderül, hogy az 
agyonvizsgált léthelyzete sem valóságos léthelyzet, ha van is 
valamicske, egy-cseppnyi valóságfedezete, kifejlesztettségében 
már elefánttá növesztett bolha, mímelt léthelyzet. Felmerül te-
hát a kérdés, mi és miért dagasztotta elefánt-sztorivá a bolha-
sztorit és itt már meg is fordítható a léthelyzet és a költészet vi-
szonya. Alapos a gyanú, hogy épp a mutatványköltészet tehet ő  
felel őssé, hogy tulajdonképpen a magát következményként fel- „ 
tüntető  pózköltészet az ok, e költészet miatt, ennek a költészet-
nek az érdekében fújódik föl az egyszer űen kamaszosan kiforrat-
lan, zű rzavaros létérzés mindent megbénító, elborító tehetetlen-
séggé, iránytalansággá, kiszolgáltatottsággá, hogy a mutatvány-
költészet határozza meg és fejleszti ki a költ ő i léthelyzetet, létér-
zést, magatartást, hogy a fejük tetejére álltak a dolgok, az ön- ~. 
célú mutatványköltészet uralkodik a léten, az épít ki egy túlnyo-
mórészt mímelt költ ő i valóságot saját hátteréül. 

Nehéz lenne most arra válaszolni, hogy miért és hogyan lehet-
séges ez. Mindenestre a gyanú további és sokkal átfogóbb vizs-
gálatokra, Tari költészetén, korosztálya költészetén, a jugo-
szláviai magyar költészeten túlmutató vizsgálatokra ösztönz ő , 
nyilván költészeten kívüli tényezőket is elemezni kell, kellene 
a kérdés megnyugtató tisztázása érdekében. 

De térjünk vissza Tari költészetéhez. A Nem tudni cím ű  ver-
sébő l idézem: „nem tudni hogy álmodik-e / vagy csak a hasikója 
csavargatja / ... nagyokat visong / kezdi felismerni / a hangját / 
örül / a hangjának / én meg veszítem / veszítem / és szégyen-
lem / néha mennyire szégyenlem". Hiába minden védekezés, 
a lekicsinylés, a flegmaság, az önirónia nem tudja semlegesíteni 
a rádöbbenés kijózanító hatását, nem oszlanak a bels ő  kéte-
lyek, sőt érzelmileg már állást is foglal, a szégyenérzet eddigi 
szerepe tagadása. És figyeljük meg, mindenekel őtt a hangját 
veszíti el, azt szégyenli, itt csúszik ki Iába alól a talaj, ami ismé-
telten a mutaványköltészet meghatározó voltára utal. Itt csúcso-
sodik ki a szembesülés, itt fordul komolyra, talán már vérre me-
nőre is a leszámolás. Innen már csak egy lépés az újabb talpra-
állási kísérlet, a biztosabb talaj, a biztonságosabb kapszkodók 
keresése. És Tari megteszi az els ő  tétova lépést, a legkritikusabb 
pillanatokban felfedezi a külvilágot, környezetét, elfordul általá-
nosított fiktív valóságképétő l, körülnéz a konkrét világban és 
létrokonokra, hasonsző rűekre talál:,,apiacon/lelketekkiöntitek/ \ -, 
izgalmatokban /... йvtizedekig  / készültök / egy lagzira / és azon 
a poros /rózsaszín / vasárnap délutánon / kocsisbortól /émelygő 	*y 
viccektől kábultan / egy életre szeretnétek /kimulatni magatokat/ 
amin nincs/ki megátalkodna" (Coda). A mímelt léthelyzet való-
ságdimenzióit keresi, valóságfedezete után tapogatózik, érzelmi- ‚ 
leg kitenyésztett megalapozottságát tapasztalati megalapozott-
ságra igyekszik váltani. Amikor pedig felfedezi a lét peremén ) 
tengődő  hús-vér embereket, a valóban kirekesztetteket, a való- 	.‚ 
ban kiszolgáltatottakat, a valóban tehetetleneket, szikrát kap 
társadalmi, szociális érzékenysége, b ővül látóköre, szétreped k  . j 
az énközpontúság burka. Felfedezi a közösségi felel ősséget, 
pontosabban felel őtlenséget, a közönyt, a nemtörődömséget és t 
eljut a kérd ő re vonásig is, igaz, csak általánosított formában. F , 

A másik rokon vers, a Küldetésemben cím ű , kulcsvers ilyen; 
szempontból: „alanyaimat faggatom /szag gatottan /beszélnek/ 
a kadozva / mintha / fuldokolnának / és / egyre szaporábbak / 
egyre súlyosabbak / a segélykiáltások / csak én rikoltozom / és 
zsugorodok bólogatva / nyirkos irkával /ceruzával / hogy élvez-
tük a jegyzetelést /míg nem tudtunk írni / olvasni /... és zsugo-
rodok bólogatva / azon a vidéken / mely átalakuIásában / vala 
mennyiünket /fölsért % fölsértett". Tari hazatalál, gyökeret ver, 
léthelyzete és létérzése szocializálódik, konkretizálódik, valós 
tartalmakkal telítődik. Csakhogy az írás, a költészet tehetetlen 
sége is most válik valóságossá, a megtanult írás/olvasás hasi 
nálhatatlan, értelmetlen - zsákutca. Segítségével nem változtat 
ható meg a helyzet, nincs hatása, hatalma... Pedig a sebek most 
már nem látszólagos sebek, nemcsak megszokásból jajveszé 
kel. A megváltozott, a radikálisan átértékel ődött, átminnősült 
helyzet, a valóságosra forduló mímelt léthelyzet a mutatvány 
költészet teljes vereségét is nyilvánvalóvá teszi. 

De egyáltalán lehetséges-e egy másfajta költészet, írás? 
Tari István esetében nem tudni még, habár a kötet egyik záró-' I  

verse szokatlanul kemény hangnem ű , már-már fenyeget őző . Э  
Mintha a komoly, a vérre men ő  lázadások idejét, eljövetelét hir-
detné, ígérné: 

hangszereikre szállnak a sirályok 
mert vihar lesz 
úgy bizony. 

k  
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` Sziveri János els ő  kötetében birkózik, küzd, küszködik a költé- 
„ szettel, mindahányszor újból és újból meg kell vívnia csatáját 
\a vers születéséért, és bizony gyakrabban egyenl őtlen, mint E }t  egyenrangú ez a küzdelem. A csuklógörcsök, az er ő lködések 

e széles nyomot hagynak a kötet versein, a költészet meghódí- 
ása nehéz feladatnak, kemény munkának bizonyul számára. De 

kitartó és állhatatos, igyekezete nem marad eredménytelen, amit 
{ kötete megjelenése is bizonyít, hisz mindenképp el kell érni az 

érvényes költészeti standard színvonalát ahhoz, hogy egy vers- 
gyűjteményre áldását adja a kiadó. Más kérdés, hogy milyen 
szintet képvisel ez a költészeti standard a jugoszláviai magyar 
irodalomban és külön az induló, az els ő  kötetes költők esetében. 

` 	(De erről majd összefoglalómban.) Mindenesetre Sziveri János 
` 	'elérte, kiharcolta, kibirkózta költ ővé avatását, versei vezetetnek 

a jugoszláviai magyar költészetben, mi több, a feljöv ő , felnövő  
korosztály egyik jelentősebb képviselőjeként, tagjaként tartja 
számon az irodalmi közvélemény. 

Vizsgálódásaim szempontjából azonban pillanatnyilag nem az 
a fontos, hogy hol á Sziveri-költészet vélt és valós helye iro-
dalmunkban, inkább az, hogy mivel és miért küzd, küszködik 
Sziveri a költészetet ostromolva, miért kerül az ostromló, az ál-
landóan újrahódításokra kényszerül ő  helyzetébe. 

A válasz akár azonnal is megadható: Sziveri János a vers- 
‚ technikбval, a költészeti technológiával birkózik változó szeren- 
‚ сѕбvе l, sikerrel. Elsősorban azért, mert nagyon komolyan veszi 
° az uralkodó költészeti normákat, szabályokat, mert a költésze-

tet kiegyenlíti a domináns költészeti technológiával. igy a tech-
nológia minél tökéletesebb elsajátítása, alkalmazása jelenti szá-
mára a költészet meghódítását. Ennek a technológiának viszont 
szigorú követelményei vannak, amelyek különösen akkor nehe-
zítik meg a mesterségbeli tudás bizonyítását, ha a bizonyítani 
akaró, a bizonyításra kényszerül ő  költő  bármilyen oknál fogva 

i nem interorizálhatja a technológiát, ha ez a technológia nem vá-
lik, nem válhat spontán alkotói eljárássá, módszerré, hanem bele 
kell tanulnia és minduntalan újból bele kell tanulnia. 

A modernnek számító verstechnológia tárgyilagosságot, szenv-
telenséget, érzelemmentességet, intellektuális fölényt, mélyértel-
műséget, lekicsinylő  és önlekicsinylő  magatartást, peremlét- 

~
~ helyzetet stb. jelent, ezek és a hasonló összetev ők a jellemző i. 

Nemcsak verstechnikai megoldásokról, egy meghatározott ver-
selési módról és formáról van itt szó, hanem költő i világszem-
lélet és világérzés, léthelyzet és magatartás íratlan törvényeir ő l 
is. A verstechnika küls őség, belső  vázát az utóbbi tényezők ké- 
pezik, és ha ezek hiányzanak, hiányosak vagy nem megfelel őek, 
akkor a verstechnika, a formai burok önmagában kevés a mo- 
dern költészethez, illetve csak a modernnek tartott költészet il-
lúziójához elegendő . Sziveri János pedig, legalábbis költ ői gya-
korlata kezdeti szakaszában, épp ezekkel, a modern és moder-
neskedő  költészet tartópilléreit jelent ő  tényezőkkel áll hadilábon. 
Legérzékenyebb pontjait, költészete — és tegyük itt mindjárt hoz 
zá, szándékában egyértelm űen mondernségre törő  költészete — 
Achilles-sarka a létélmény, a létérzés és az intellektuális tartás, 
viszonyulás, a gondolatiság. 

Ilyen szempontból a Szabad gyakorlatok A narancs cím ű  cik-
lusa a legjellemzőbb, a legárulkodóbb. Ez a narancsról írt tizen-
nyolc vers, Sziveri narancs-filozófiája és narancs-világegyeteme 
a Sziveri-költészet lényegi kérdéseit, problémáit hozza felszínre. 

Először is honnan Sziveri narancs-központúsága, mit ő l és ho-
gyan nyer a narancs létet átfogó, kozmikus méreteket, jelent ősé 
get? 

A leglényegtelenebb persze az, hogy Sziveri a narancsot vá 
lasztotta, hogy a narancsról ír. A narancs ürügy, eszköz — ez 
nyilvánvaló. Sok minden, szinte bármi helyettesíthetné és a vélet 
lenen vagy a költői szeszélyen múlott, hogy épp a narancshoz 
kötődik a ciklus. Mert a narancs szerepe itt épp a köt ődés, a kö-
tés, a versek lehorgonyzása, a narancs a konkrétum kulisszája. 
A narancs-versek ugyanis léggömb-versek, versbuborékok, ha 
nem akaszt rájuk a költ ő  valamilyen, bármilyen súlyt, elröppen 
nek, elillannak, bottal üthetjük a nyomukat. 

Ezzel nemcsak képletesen utaltam arra, hogy könny űek, súly-
talanok, illékonyak ezek a versek. Lássuk mindjárt a ciklus els ő  
versét: „Egy nagy gömbből indul ki minden / és ott is fejeződik be, 
ugyanakkor / mikor kiindul, / a gömb csillár-íze és maga a gömb 
az/egyedüli." (A narancs értelmezése). A filozófiai szándék fél-
reismerhetetlen, Sziveri a lényeget akarja megragadni ebben az 
öt sorban. Nem ennek a dolognak vagy annak a jelenségnek a lé- 
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nyegét, hanem minden dolgok és jelenségek lényegét. A szinte 
mindentől elvonatkoztatott, megszabadított „tiszta gondolat" ez 
a vers, csak egy metafora és a cím köti nagyon is vékony szálak-
kal az anyagi léthez, képez bizonytalanul körvonalazott, homá-
lyos, elmosódott konkrétum-hátteret. A gondolat, a gondolatiság 
egyértelm űen uralkodó. De milyen ez a gondolat, gondolatiság? 
Szemfényvesztő , üres, öncélú és bizony a legjobb akarattal sem 
mondható el róla, hogy közelebb visz bennünket a lényeg feltá-
rásához. A gondolatiság mímelésével van dolgunk, ami egy meg-, 
lehetősen lapos, önkényes paradoxonra épít: minden befejező -
dik, amikor elkezd ődik. Semmi sincs csak a gömb. (Emlékezte-
tőül; a régi görögök a gömböt tartották az eszményi testnek.) 
Ennyi a szándékában mélyértelm űségre, a lényeg megmutatá-
sára törő  vers közölnivalója. A többi a belemagyarázó készsé-
gen múlik. Aki nem rendelkezik ezzel a képességgel, aki nem tud 
saját fantáziájával tartalmat, mélyélelm ű  jelentést kölcsönözni 
a versnek, az nem sokat kezdhet vele, megközelíthetetlen, ér-
dektelen marad a számára. 

Márpedig Sziveri elsősorban erre a belemagyarázási hajlamra 
épít, a fedezet nélküli verstechnikát kínálja fel: „Párhuzamos 
gerincek születnek a földből. / Magukba szívják a testet / és szi- 
rom-csigolya templomok nyílnak kezünkben. " (A narancs tartal- 
ma). A mindenároni mélyélelm űség, a mímelt mélyértelm űség 
tartja a verset. Módszere a tárgyilagos közlés, a kijelentés, az 
állítás formáját ő rző  nagymértékű  elvonatkoztatás és egy-egy so-
kat sejtető , de valójában hozzáférhetetlen fogalomkapcsolat, me-
tafora becsempészése. Igy egyensúlyoz verseiben a gondolati-
ság és a költő iség szinte teljesen elmosottan, elhomályosítva, 
megfoghatatlanul. 

Érdekes módon ez a verstechnika nem a verset, hanem az 
olvasót bizonytalanítja el, hozza zavarba, kényes helyzetbe, 
mert megköveteli, kierőszakolja a belemagyarázást. És mivel már 
jó másfél évtizede úgy vagyunk a modern költészettel, hogy egy-
szerűen szégyen, nem érteni, felfedezni mélyebb tartalmait, ki-
látástalan helyzetbe kerül az olvasó. Hiába látja a mímelt gon-
dolatiság, a mímelt modernség ürességét, semmitmondását, a 
fogyatékosságokat nem a versben, hanem önmagában keresi 
és persze leplezni igyekszik sajátjainak vélt hibáit, úgy visel-
kedik, mint a király meztelenségét észre sem vev ők a mesében. 

Pedig a gondolatiságként és mélyértelm űsggként mutatkozó 
gondolatnélküliséget és sekélyésséget nem nehéz felismerni, 
ha nem félünk azt látni, amit látunk és nem akarunk mást látni. 
A narancs sok apró / kavicsra képes / monoton egymásután 

ban / ... A kavics sok apró / narancsra képes" (A narancs törté-
nik) —írja Sziveri. Nézzük bárhogy is, kierőszakolt gondolati pár 
huzam ez, a szellem üresjárata. Mint ahogy az alábbi idézetben 
is hiába kutatunk a valós gondolati mélység után, arról nem be 
szélve, hogy A narancs értelmezése cím ű  versben egyszer már 
elsütötte ezt a tézist: „Miután nehezen / feledni / indul, / nehezen 
újraröpköd, /újrahullik. /Az újráhulló gömbgolyóban befejez ődik/ 
az indulás. Hajló pályát/ránt a kőlapon: /Fentebb ráktükör-csönd / 
a zongora, / kikapcsolja a / talaj rövidségét. " (A narancs is kifor-
dul). A körítés persze változik, és itt több a költészeti kellék. Ett ő l 
függetlenül a vers magja a lapos tétel marad: az indulás befeje 
zés és nem lehet szabadulni az emlékektő l, a múlttól. Ismét 
a verstechnikával leplezett semmitmondással szembesülünk, 
a költészetté dolgozott ürességgel, amin csak a belemagya-
rázás segíthet. 

Valahol Sziveri János is tisztában van ezzel: „Minden az/újra-
magyarázás / lehetőségével / fejeződik be, miként / a vers türel-
mét is csak / az ébredés lopja ki holnapunkból " (A narancs sor-
sa). Ő  ugyan az újramagyarázás lehet őségérő l beszél, de hát 
ebben a pillanatban még a leplezésen, a mutatvány sikerén fá-
radozik, a leleplezés és az önleleplezés a kötet vége felé fog utat 
törni magának verseiben. Ha nyíltabban és pontosabban fogal-
maz, akkor a belemagyarázás lehet őségét kellene említenie. 
Igaz, ezzel alaposan megtépázná versében a mélyértelm űség 
látszatát, de mindenképp hitelesebbé válna közlése, a felisme-
rés közelébe kerülne, valóban mondhatna valamit. A leveg ő-
ben lógó, semmihez sem kötődő , túltengő  és túlmértezett böl-
cselkedési ingere azonban megakadályozza ebben, épp az ellen 
kező  irányba sodorja. A filozófiai mélység ostromlására hatá-
rozta el magát költőnk, és ebbő l akkor sem enged, ha valójában 
nagyon távoli tő le a dolgok, a jelenségek, a világ gondolati meg 
közelítése, megragadása, ha csak tetszet ős logikai bukfencekre, 
a mélyértelm űség látszatát keltő  zagyvaságra futja is erejéb ő l. 
ire néhány példa: „Ha teleszívja magát, testének felére / nö-
vekszik, majd egyesül egy előre megjelölt négyzeten. / Végül 
már akkora, / apró darabokra törik. / Valójában / ott e halmaz 
eredete / ahol emelkedni kezd / végtelenül a föld felé." (A na- 
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kereteit. Vagyis hát Sziveri többnyire klisékben „gondolkozik", 
és az sem változtat sokat a lényegen, ha ezek a klisék rend-
szerint elmosottak, elhomályosítottak, leplezettek, ha verstech-
nológia gépezetén áteresztve tálalja őket. A felhám eltávolításá 
val szellemi sivatagba érkezünk Sziveri bölcselkedéseit követve. 

Hasonlóan sivatagszer ű , élettelen, tartalmatlan, fedezet nél-
küli Sziveri költészetében a létélmény, a léthelyzet is. Az üres 
ség, a peremlét, a jelentéktelenség, a magány, a talajtalanság, 
a tehetetlenség lennének főbb jellemző i. Sziveri azonban nem 
tud meggyőzni, költészetileg meggyőzni bennünket róla, hogy 
valóságos létélményrő l, léthelyzetrő l és nemcsak utánérzések-
rő l, a normákhoz való igazodásról, költ ő i pózról van szó. Kije-
lentéseket tesz, téziseket pufogtat és az olvasónak el kell, kel-
lene hinnie, hogy ez a hiteles diagnózis, hisz versekbe foglalt 
a kinyilatkoztatás: „Köröskörül (a) semmi (V. P.)" (A narancs 
tö гténik); „Forgó / szobor a legmagányosabb kirakatban. / Er őt-
len / fák / magzatvize." (A narancs megváltozatása); „Repe-
dezett, száraz emberek / eltűnő  egymásutánja: / húsmellű  gé-
pek. " (A narancs narancs); „És íme a hang. / Vattával bélelt szem-
üreg. Vajon / ki verte be ablakos, nyitott üvegfejed, / ki csapta 
össze ily konokul anatómiádat? / — En már más világból való va-
gyok. /Már más világból való vagyok." (Emberi hang); „Egy korty 
a jelenség. Mindenekelőtt. / Férctorlódás. Remegő  lengés a szi-
tán. Csepp egy /állandó felületen. Вlzserdül, mintha letépnénk 
testbenőtt fejdíszeit. /Íme, ezek jelentéktelenségem vissza-visz-
szatérő  dokumentumai." (Egy mondattal kezd ődik); „Megren-
dítően nagy; nyílások. / Elfeketedik bennük a testhuzat. Gyász 
és tömegcsömör. / Ep döngölőrúd, összezúzott kétéltű  figurák, 
bábuk és egyéb / tájdarabok, amint az éhség felveti őket a mély-
ségből, s kilazított / merev egyeneseket. Tágra méretezett ez az 
óriási vászonzsák. " (Szabadon kilélegezni); „Sehol: egy féregnyi 
levegőfelületen" (Sehol). Végül idézzünk itt egy verscímet is, 
amelyet ugyan a vers csupán z ű rzavarával erősít meg, de ame-
lyik kétségkívül a peremlét iránti vonzódást, szimpátiát hivatott 
kifejezni: A narancs és a gyengeelméj ű  gyerekek rajzai. 

Nos, a léthelyzet, a létélmény is maximálisan elvonatkoztatott, 
elhomályosított, eltechnologizált, illetve tézisszer ű : színes lég-
gömb, csalóka buborék. Ahogy önálló, kikristályosított, végig-
vezetett, definiált gondolatai sincsenek, hasonlóképp a definiált 
és a valósággyöker ű  létélmény és léthelyzet is hiányzik ebbő l 

rancs megvilágítása); „Az egyik belül. /A másik utána dobja. / 
A másik belül.  I...  Az egyik arc-rózsa, a másik csont. / Az egyik 
később a másik" (A narancs változatai): „Rojtos darabok fejlőd-
nek az anyagban. / Minden harmadik az első  kettő  szerves ré-
sze, / és egyúttal új, teljes / darabot képez  I...  Az új, / teljesebb 
darab / mintha mindent meghatározna. " (A narancs rendszere-
zése). 

Sziverinek van egy kedvelt, szívesen és gyakran alkalmazott 
trükkje, képlete, aminek a segítségével eléri a gondolatiság lát-
szatát: állít valamit, majd azonnal tagadja az állítást. Ez is igaz 
és a fordítottja is. Különösen a kés őbbiekben, A narancs ciklust 
követő  versekben él szívesen ezzel a recepttel; „Fokozatosan el-
bizonytalanodom, / a lehető  legerősebben megszilárdulok" (Fo-
kozatosan elbizonytalanodom); „Mozgó és mozdulatlan mozgó 
mozdulatlanok." (Érzékeny, varangy...).; „A folyton /ismétlődő  
kifejezések vagy azt mintázzák meg, amit /megmintázhatnak, 
vagy valami egészen mást. / Esetleg azt sem. " (Évekkel ezel őtt). 
Ugyanezt az állítom is, tagadom is játékot nemcsak egy-egy ver -
sen 

 
 belül űzi, hanem egyes verseket is más versek tagadására 

használ fel: „Minden megmarad és nem változik. " (Az örök töké-
letes) „Pillanatonként semmi sem létezik. Szüntelenek / a folya- 
matok." 

 
  (Pillanatonként semmi sem); De a semmivel sem alátá 

masztott, csak a hatás kedvéért favorizált bels ő  paradoxonokat 
is kedveli: „Az órában minden lépés /mozdulatlan. A szó, /min 
den lépés /az órában." (A narancs és a verstelenség); „Őskori 
négyzetet rajzolok / a papírra. elmozdul, / ha elmozdulok, / meg 
szűnik, ha megmarad." (Emberi hang). 

Bizonyos módszer, verstechnikai szemfényvesztés, csomago-
lás nélkül az ilyen gondolatiság, gondolatnélküliség, persze ha-
mar 

 
 lelepleződne. Szerencsére, a módszer, a verstechnika, a 

modern költészeti kellékek adottak, kéznél vannak, csak hasz-
nálni kell őket, élni és bizony visszaélni a lehet őségekkel. A mo-
derneskedő , a minden áron intellektualizmusra törő  költészet 
nélkülözhetetlen kellékei közé tartozik a tudálékosság, ponto-
sabban, a tudományos képzettség, tájékozottság illúzióját kelt ő  
fogalmak, kifejezések használata. Sziveri is telet űzdeli verseit 
ezekkel a kellékekkel: „Mint a rekeszizom összezúzott részará-
nyosa, / és körülötte minden." (Ércvetület); „Mondjuk a nyelvé-
szetben. / Mondjuk, egy nyelvállapotot. Egy fordulópontot a/ 
megfigyelésekben. " (Evekkel ezel őtt); „Csak saját felismerésem 
teljesen ismeretlen / hányadosát bogozom" (Összegezem); 
Mondhatnám azt is, / most minden mondatérték ű  körülöttem. " 

(Egy mondattal kezdődik). Soroljunk fel néhány jellemz ő , az intel-
lektuális viszony mankójaként szolgáló kifejezést is: medence-
csont, mészkövület, véna, artéria, idegdúc, ércnyúlvány, álló-
képmásolat, szemgolyó, neoncső , idegkövezet, gerincrotáció 
stb. 

A baj csak az, hogy ennek az intellektuális viszonyulásnak, 
magát a lényeget felmutatni szándékozó mélyértelm űségnek, az 
ilyen gondolatiságnak és okoskodásnak nincs fedezete, hogy tu-
lajdonképpen tartalmatlan vagy közhelyszer ű , hogy töltés nél-
küli, hogy mímelt, hogy póz. 

Sziveri maga sem titkolja, mennyire idegen, birtokba vehetet-
len, fárasztó számára az egész: „Árnyalt részek, fárasztó egé-
szek. /Semmirevalóan simák,"(Emberi hang). Márpedig áttekin 
tés, gondolati rend és rendszer nélküli elképzelhetetlen, lehetet-
len maga a gondolatiság, az intellektuális viszony. Sziveri János 
költészetéből hiányzanak a gondolatiság alapjai, el sem jut 
a létkérdések, a lényegi kérdések megfogalmazásáig, így nincs 
mirő l bölcselkednie. Csupán összefüggéstelen részleteket Iát 
nagy zűrzavarban és ezeket próbálja kimerevíteni, általános ér-
vényűvé, a lényeget megragadóvá emelni — persze sikertelenül. 
Mutatványokat végez, szemfényveszt ő  trükkökkel szórakoztatja 
önmagát és olvasóit, de ezek a trükkök sem a legeredetibbek és 
a legsikeresebben végrehajtottak, nagyon sokszor er ő ltetettek, 
görcsösek a produkciók.  El  is szólja magát, így ír a felismerés-
rő l: „ A felismerés öröme: / váratlanul felfedezzük / az asztalon 
a kést, / a műanyagpoharat; az újraértékelt összefüggéseket. / 

Nedves csíkokban az éjszaka sebeit." (A várakozás kezdete). 
És hiába a merész ugrás, a meredek következtetés, a kés és 
a műanyagpohár összefüggése még akkor sem válik, válhat gon-
dolati mélységgé és mélységes gondolattá, tágulhat filozófiává, 
ha újraértékelt és önkényesen az (egyébként ugyancsak fedezet 
nélküli) éjszaka sebeihez kötött. A felismerés álfelismerés, a rej-
tett 

 
 összefüggések kiötlöttek és újraértékelésr ő l szó sincs, leg-

feljebb 
 

 azt az elcsépelt tézist verstechnologizálja, hogy a civili-
záció és a civilizáció termékei felsebzik az ember természetes 
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a költészetbő l. Sztereotip képletek, sémák, divatos meghatá- 
rozások újrafogalmazásai helyettesítik, tucatosítják Sziveri él- 	i  
mént'- és helyzetrajzát. Alapos a gyanú, hogy itt is mímelésr ő l, 	11  
pózról van szó, eltanult, begyakorolt élményekr ő l, léthelyezet-
festésrő l. Elsősorban ezzel magyarázható a Sziveri-költészet 
élettelensége, szárazsága, darabossága, zavarossága. Ennek 
a következménye a gondolatiság mímeltsége is. Sziverinek 
egyelőre nincsenek költészeteszményének megfelel ő  saját él- a 
ményei, tapasztalatai, nincsenek ilyen jelleg ű  személyes prob-
lémái, így nem is tudja személyesíteni a verstechnológiát, amely- ‚ ' 
hez görcsösen ragaszkodik. Az elvontság, az általánosítás, a 
személytelenség nála már nemcsak az objektív, a tárgyilagos 
viszonyulás eszköze, nemcsak érzelem- és nosztalgiatakaró kel- 
lék, hanem valóságos személytelenség, az élmény-, a tapasz- 	

4 
talat- és gondolathiányt eltakaró, elbújtató spanyolfal. 

Elszabadul a verstechnológia, önkényúrrá válik, minden alá 
rendelt, minden a verstechnológiai bravúrt, mutatványt szolgálja. 
Idézzünk egy-két példát: „ A zongorák között / ugyanúgy fűződ-

~ nek egymásba a /geometrikus formák, /mint a szentképekre he-
lyezett kelyhek. /A zongorát tapintva / fáj az oltár merevsége és,' 
a megtestesülés / is áttevődik. / A homokóra-kockák kitöltik a 
repedezett éjszakát. / Remegés gyülemlik a tárgyakon. /Sötétül 
az üvegszobrok /harmonikus zizegése. /A fehér jégkocsonyából 
kezünk alatt/kihullanak a csontok/és elalaktalanodnak/a hideg ‚ 
szögeken." (A narancsban indul az ellenpont); „Szakadoznak. / 
Minden üreg / testté válik. / Felmegy az égig, az is meghasad. /t 
Elgurul a többivel/és apró koszorúkká keményedve/lefordul.../ 
Ez már a következő  mozzanatoknál beigazolódik. / Kétoldalt 
homorú. /Átnyúl, egészen /a nedves tükörbe és kiemeli /a felpat-
togott halakat. / Uveggé változik. A halak / márványrudakká. Az 
üveg /márvány ízű, a hal, mint / a fénykép ismét beleolvad a tü 
körbe. / Az asztalon / a nagyító / beszívja a rovarokat. / Ösz-
szetonódnak. / Rátapad a pikkelyekre, ami a következ ő  / len-~ 
dületig alakot változtat és / rovar lesz. Nehéz / szagával közeleg. 
/Átfúrmindkét körmével rajta is. /Ez addig ismétlődik, míg el nem 
tűnik. / Míg meg nem szűnik. Ha lép, / növekszik és kifordul ön 
magából." (A narancs és a gyengeelméj ű  gyerekek rajzai.) Saj- ~ 
nos, még sok-sok idézettel támaszthatnám alá, mennyire az ön-
célú verstechnika, verstechnológia rabja Sziveri, A narancs ciklus 
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teljes egészében a mutaványköltészet szüleménye, és Sziveri, 
ha itt-ott át is töri a verstechnológia páncélját, egyetlen esetben 
sem tud megszabadulni t ő le. Nyilván nem is akar, sőt épp az ér-
vényesítését akarja, hisz egyetlen biztos kapaszkodója ez a tech-
nológia, amit csak sok fáradsággal sikerül újból és újból birtokba 
vennie. 

Az ilyen versek és versrészletek költészeti üresjáratok, er őn-
lét, kedv, szeszély, ötletgazdagság vagy ötletszegénység, elha-
tározás kérdése, milyen hosszúra sikerülnek, el őbb is befejez 
hetők, tovább is nyújthatók, semmit sem számít milyen méret ű  
a verskellékek halmozása. A fenti két idézet a hosszasan taglalt, 
az elnyújtott semmit példázza, de ugyanez tömörebben is el-
mondható; a mellébeszélés lehet részletez ő  vagy sű rített. Íme 

f -- 

két sű rített változat: „A nyárdobozok biliárdzöld golyói / bamba 
lüktetéssel terülnek. / A meztelen reggel /ezüstje vonaglik így." 
(Ritka őszgerincű  tájlovak); „Akár az ázott levelek ornamentikája.' 
/ Pedig csak egy keskeny nyílás, egy ablak, / egy kifehéredett 
repedés." (Szabad gyakorlatok). Es az abszurdumig is vihet ő , 
fejleszthető  a semmi sű rítése, például így: „o" (K. D.: Egy hang). 

Sziveri János technika- és technológiaközpontúsága, az, hogy 
meg sem kísérli kialakítani, megtalálni az önkifejez ő  költészetet, 
hanem egy költészet-modell meghódítására törekszik, eleve 
meghatározza költő i megata гtását is. Igaz, ez a magatartás a Szi-
veri-féle világfelfogás, lényegértelmezés következményének t ű  
nik az első  pillanatban, valós determinánsait azonban nem itt kell 
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keresnünk, hisz a mímelt léthelyzetnek és létérzésnek csak em 
Iltett következményei lehetnek. 

6 	Sziveri számára minden el őre meghatározott, adott, el ő írt. 
Már-már kultuszt csinál a mozdulatlanságból, a determinált- 

„ ságból. Nem teljesen öncélú, verscélú ez a sokszor hamisan 
cseng ő  determináltság-hangsúlyozás, önigazoló szerepe is van; 
a szellemi és költő i tétlenséget, a tehetetlenséget, a teljes és fel- 

t 	tetel nélküli alkalmazkodást, a költészeti szolgalelk űséget indo- 
kolja, magyarázza, ugyanakkor feloldozza költ őnket a személyes 

'felelősség alól, a kiszolgáltatott áldozat szerepébe helyezi. Szive- 
ri szerint emberfeletti, demiurgoszi er őkre hárul a felel ősség: 

l ‚ ‚ 4 ,A személytelen istenek mindannyian, /még az emberiség gyer 
! mekkorában." (Emberi hang). És ha engedményt tesz, amikor az 

emberi felel ősségre vonhatóságot is megengedi, akkor legfeljebb 
az ősök felel ősségéig, bűneiig jut  el: »  Oseink gazságával / teto- 
válják fehérségüket a / beláthatatlan izomtenger` tételenségé 

t 	> 	j ben. " (A narancs narancs). 

_ Sziverinek nincsenek kötődései, kívül helyezi magát a valóságon: 
Erzékenységem: a lebegés iróniája" -írja Emberi hang cím ű  

versében és a záró sorokban egyszer űen kijelenti: „Én már más 
világból való vagyok." Egy látszatvilághoz tartozik, egy legyin-
téssel túl és innen van a lehetőségeken, vagyis nincsenek lehet ő-
ségei: „... testünkkel feltépett tér piheként feszülve a lehet ősé-
gek / között. Túl és innen egy legyintéssel. / Kitapintott, hajszál-
finom felületű  külvilág. Állóképmásolat /a levegőben. Némára for-
mált és némán alakított. / Egyre ritkábban, egyre feszesebben, / 
mintha nem is lenne, kibuggyan a síkból. felfesl ő  csont" (Neon- 

t. \ csőbe rejtett). Ha tö~énik valami, hát legfeljebb csak az, hogy: 
,‚  ~ , Itt-ott kitapintunk a légb ől" (A várakozás kezdete). A létezés „fé- 

Š kezés" a számára, passzívitás: „Örökös fékezésben (létezés-
e 	' ben); észrevétlenül" (Ércvetület). A passzivitás mozdulatlanság 

és az értékelés, a megítélés hiánya, kiiktatása: „Csontjegek/tük 
rén /önmagában / nem lendül és / nem állapít " (A narancs ön- 

	

‚ t 	megtartóztatása). A tétlen, önmegtartóztató lét tudatosan vállalt, 
l~ " t 1 keresett: „Elüldögélek az idegkövezetben. Esetleg valamit kifo- 

	

{i 	gásolok" (Mint én i tt  vagyok); „Tűröm a roppant áthatolhatatlant. 
` ` 	/... Fagyos viasznyomaton, /dermedt tenyeremben a tüske. /Át 

11 	„ helyezem valahonnan valahová. /Elvontpontossággal feszül... / 
örökre mozdulatlan" (Tű röm a roppant). Sziveri alapmagata гtá- 
sa a tétfenség, őrizkedik a mozgástól, a cselekvést ő l, nem 
hisz benne, veszélyesnek tartja: „A kéz nyugalmi allapotban, 

l majd/helyzetváltoztatás után ismét/ nyugalmi й llaрotban, olyan, 
, /mint egy/hosszúra sikerült rezdülés. /Kiömlik, szétfolyik, felduz- 
zad / és legközelebb /kiég a térb ől " (A narancs aszkézise). A 
mozgás és a cselekvés helyett ő  a látszatmozgáshoz, a látszat 
cselekvéshez vonzódik, a begyakorolható mímelt gesztusokhoz 
tapad: ,,... olyan ez a nagy /koraszülött, mintha megindulna. 

i ' 	Bárhol. Es bármikor. /Akár egy félbemaradt üget őverseny, úgy. 
l ' ‚ Aztán van más / dolog is, pl. amikor kilépünk. Bárhova. Bárho- 

gyan. Ezt már csak előzetes begyakorlással" (Pillanatonként 
semmi sem). Ne tévesszen meg bennünket a „bárhol" és „bár- 
mikor", a „bárhova" és „bárhogyan", Sziverinek egyáltalán nem 
mindegy, mikor és hogyan valósul meg a látszatmozgás, és hogy 
milyen irányba ta rt . Flegmasága, nemtörődömsége póz, tétlen- 
sége is, látszatmozgása is céltudatos: „Meghatározott irányba 
készülődünk" - jelenti ki még ugyanabban a versben. Ez a meg- 
határozott irány az alkalmazkodás, a konformizmus diktálta irány, 

f Sziveri egyetlen lehetséges útvonala az eléje terített út, a simu-
lékonyság: „Megfordulunk. Előttünk az acélszürkére hűtött út, /a 
képtelenségig egyenesedő  vonalpárhuzam, / végtagjaink folyta-
tódása, A szétterített objektum, / amelyen kimért koppanásokkal 
elindulunk" (Szétterített objektum). Elárulja azt is, hogy a lát-
szatmozgást a költészet jelenti: „A formák / alakváltása egy pil-
lanatra előidézi az indulást" (Pillanatonként semmi sem). S ő t 
a látszatmozgás célját, öncélúságát is megfogalmazza: ,,Ön-

i magunkért alkalmazzuk / a gyöngymadarakat, / - ha már a gon- 
dolat /üvegszöge, / a kezek rendszerében / robban - mint hideg 

O Í tárgyakat. / ... A narancsban is, / és csak ott / robban az üveg-
szög."(A narancs helyzete a térben). 

Sziveri János meglehet ősen korán eljut ugyan a leleplezés és 
( 	az önleleplezés küszöbéig, de nagyon nehezen szánja rá magát 

~ 

désébe, nem talál új útmutatókat, maga sem tudja már, hol a he-
lye, hova tartozik, mit akar, hogyan viselkedjen. Nem vélet-
len hát, ha (akár tudatosan, akár ösztönösen) viszolyog a láza-
dástól, a kitörést ő l, halogatja, elodázza a beismerést, a leleple 
zést. 6 véletlenül sem lázadó költő , inkább a tipikusnak mondha-
tó konformista. Kezdetben még a lázadás látszatától is menekül, 
óvakodik, sőt határozottan elutasítja, idétlennek nyilvánítja a' 
„vértanú halált" (Emberi hang). Ez érthet ő , hisz számára egyelő -
re nincs más lehetőség, mint a teljes alkalmazkodás, bizonyíta-
ni, hogy az egyik legmegbízhatóbb hív ő , az uralkodó „modern" 
verstechnológia élharcosa. Lázadva, kételkedve, kellemetlen. 
kérdéseket felsorakoztatva ezt nehéz véghezvinni. Magata гtá-j 
sát így az ostromlott verstechnológia mellett és azzal összhang 
ban a bizonyítási törekvései szabják meg: ő  valóban teljes mér-
tékben alkalmazkodni akar, meg akarja hódítani a „modern köl 
tészetet", ez az egyetlen kártyája. A beilleszkedés tehát sze-
mélyesített, valóságos nála, ő  nem a neonkonformizmust játszó 
konformista, hanem egyszer űen csak konformista, konformiz-
musa elkülönül a többi mímelt elemtő l költészetében - létkér-
dés-fontosságú a számára. Ilyen értelemben nem következmény, 
hanem ok: Sziveri János a „modern" verstechnológiával szembe-
ni konformizmusa miatt vállalja, igyekszik meghódítani, érvénye-
síteni, hitelesként felmutatni mímelt gondolatiságát, mímelt lét-
helyzetét, mímelt létérzését és nem gondolatiságából, léthelyze 
tébő l következik magatartása. Sajnos, épp magatartása, hajszolt 
simulékonysága az egyetlen életes mozzanat mutatványkölté-
szetében. 

De épp magatartását, konformizmusát, lázadásiszonyát kezdik 
ki a felhalmozódó kérdések, amelyeket (és ez dicséretére le-
gyen mondva) jogos vonakodása, veszélyérzete ellenére mégis-
csak feltesz, a felszínre enged verg ődni. Sziveri János költésze-
tét, egész fáradságosan kiépített költ ő i világát rendítik meg, 
kezdik ki, ássák alá ezek a kételyek, kérdések: költ őnk a mímelt 
gondolatiság helyett, bár inkább egyel őre csak ösztönösen, de el-
kezd a saját fejével gondolkozni. Hogy miért, hogy minek kö-
szönhető  ez a fordulat, azt nehéz lenne megmondani, nyilván 
maga sem tudja, őt is meglepi, felkészületlenül éri a most már 
nem az elvont „lényere", hanem saját költői helyzetére és köl-
tészete mibenlétére irányuló, váltó érdekl ődés: „Csak saját fel-
ismerésem teljesen ismeretlen / hányadosát bogozom." (Ossze-
gezem). De a ki tudja, honnan, hogyan és miért feltámadó kétely, 
önvizsgálódási, leleplezési kényszer sodrása er ősebb, mint a za-
var, az elbizonytalanodás gátja. Habár továbbra is az elsajátí-
tott, a megtanult, a meghódított verstechnika és verstechnológia 
uralkodik, tartalmasodni kezd a keret és a mellébeszélést ki-
kiszorítja a beszéd. 

Ez belső  ellentmondáshoz vezet ugyan, aminek következté 
ben darabossá, zavarossá, zagyvává válik Sziveri költészete, 
de ugyanakkor olvashatóbbá, konkrétabbá, megemészthet őbbé, 
személyesebbé és hitelesebbé is. 

Sziveri János feltesz néhány, a maga és korosztálya számá-
raisigenkellemetlenkérdést:„Vajon-de ezmitjelent-/hallom-e 
(értem-e) / az első  hangokat, hozzájuk / tapadó magamat? A 
már-/már idétlen »vértaпu halált«.” (Emberi hang). Az eltévelygi- 
dett, az elirányított, a magát tévesen programozó költ ő  kérdése 
ez. Egyszeriben költő i léte, költő  volta, személyi identitása vá- 
lik bizonytalanná. Ki kellene törni valahogyan, felsejlik a robba 
nás, a lázadás lehet ősége, de bénító a beépültség és az alkal-
mazkodási törekvés következménye: „Ha nincs elegendő  gép, a 
közelben robbantani kell. /De mivel és meddig?" (Pillanatonként 
semmi sem). Mert hisz azt sem tudni még, hogy: ,,...egyáltalán, 
akarunk-e valamit?" (Évekkel ezel őtt). És következnek a még in-
kább sarokba szorító kérdések, a költ ő i lét, pontosabban az ilyen 
költő i lét értelmét, hitelességét kétségbe vonók: „Mi is érdekelhet 
bennünket mindebből / még egyáltalán? Bár tudunk, látunk-e?" 
(Dagadunk). A végeredmény, a záró akkord pedig a teljes veri 
ség, elveszettség, a felülkeresked ő  kiábrándultság és bizonyta 
lanság: „Mi haszna, bármit ha mondok. /... mi hát e /méreteim-
hez idomuló mérleg? Milyen értelem keltette látvány?" (Záradék). 

Kérdései, kételyei természetesen nem a semmib ő l pattannak 
ki. Párhuzamosan fut velük, megel őzi, követi őket a felismerés-
sorózat, a leleplez ő  és az önleleplez ő  rádöbbenések szórványo-
san, de egyre makacsabbul jelentkez ő  örvénye. 

Atérmesterlovászainéhánykötegben. Fékevesztettek/ésta-
nulékonyak" -írja Sziveri az Összegezem kezdet ű  versben. És 
ha itt elvonatkoztatott, általánosított, verstechnikába burkolt az 

az utolsó lépésre, és amikor rászánja, mintha kényszeredetten, 
akarata ellenire tenne ezt Indokolt a vonakodasa hisz amíg a 

t \ \‚ szorgalmasan m űvelt, mímelt költészet mégiscsak egy bizton-
ságos kapaszkodót, követhet ő  irányt, valamiféle rendezettséget 
jelentett számára, addig a leleplezés és az önleleplezés telje-
sen zű rzavarossá kavarja költészetét, fellazul az ostromlott vers 
technológia látszatbiztonsága, költ őnk belevész a mímelés kikez- 
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önleleplezés, a Vagy sorozatosan kezdet ű  versben már kereken 
kimondja: „tettetett önfegyelmem". Szokatlan nála ez a nyíltság, 

t ‚  rámenősség, csomagolatlan vallomás, beismerés. De nem vétet 
len elszólás csak, az alkalmazkodást máshol is leírja, kibeszéli 
magából: „Talán csak éppen, hogy megá/Ihat, soha el nem /  in- 

:` dul.  Alant a kiírt fejezetben, ugyanaz mind el őrejelezve, / pont- 
ról-pontra megfogalmazva, kijegyezve. Teljesen beépíthető  / ál- 
lapotban. Sem több, sem kevesebb, csak felhasználhatatlanul 
ép. /Ezekről azután már csak igen kivételesen. Letörölni, fölhl- 
gítani, kitömni, / kivájni, egyenként visszafelé odatenni. Odasú- 
lyozni. Váratlanul, /szinte lélegzetvételnyi pontossággal. Közvet- 
lenül a kezdés után kibomló /gyökerekkel. Elhelyezkedni a vala- 
tokban. Egyáltalán fő/tételezni /mindezt. Ezek az általam kikísér- 
letezett, de nyilván túlhasznált / és érdektelenné lett apró sem-
miségek" (Szabadon kilélegezni). Kétségkívül a kikísérletezett, 
nagy-nagy igyekeze ttel alkalmazott mímelés túlhasználtságára, 
érdektelenségére, semmisségére kell itt gondolnunk. Sziveri csa-
lódik a nehezen, de meghódított verstechnológiában, habár talán 
maga sem tudja, mit vá rt  tő le, hiányérzetet kelt benne a hódítás 
eredménye, felismeri mechanikusságát és alkalmazkodásra, 
feltétel nélküli konformizmusra kényszerít ő  terrorja is kezd ter-
hessé válni a számára, felszínre kerül a vájatokba illeszkedés 
mutatvány-jellege, póz volta: „...ösztönszerűen besüppedni lég-
mentesített / de mielőtt kiürülne, a nyomástól magábahorpadó — 
fúvócsöveinkbe. / Váratlanul, mindenhol ugyanakkor megjelenni, 
nyitott alsókarral / és széttépett lábszárakkal. Már el őbb vagy 
máshol kifeszített /keretben. A sarkok összevonva, nem változó 
fénymennyiség. /Csak később, a témaválasztás után, azittlét-ta-
gadás tetőfokán, / vagy akkor sem. A tér megtelítődik levegővel, 
be/ü/ kerül. / Az elutasított vagy kihagyott mutatványok egy má-
sik porondon, / esetleg új légzőszervekkel már sokkal látogatot-
tabb / bénulást, káprzázatot idéznek." (Pillanatonként semmi 

i sem). Az előre vagy mášhol kifeszíte tt  keret, az i ttlét-tagadás 
tetőfoka, az  elutasíto tt  vagy kihagyott mutatványok, amelyek láto-
gatottabb bénulást, káprázatot idéznek, sok mindent elárulnak. A 
receptköltészet bels ő  kritikája ez, a látványos mímelés leírása 
és ha nem feledkezünk meg róla, hogy Sziveri ugyanebben a ver-
sében valamivel el őtt  „tettkiállításnak" nevezi a verselést, akkor 
mindenképp a kijózanodás jeleiként, jelzéseként értelmezend ő  
az idézett rész. Persze nem sokat tud még kezdeni felismerésé-
vel, rádöbbenésével, leleplezésével, nincs egy használhatóbb, 
értelmesebb költészetkoncepciója, amit szembeállíthatna a vere-
séghez vezető  verstechnológiával, a mutatványköltésze ttel. 
Egyelő re csak rombolni tud, csupán a demisztifikálást képes vál-
lalni, elvégezni. De ezt a folyamatot már nem tudja elvágni, kissé 
fanyar és visszafogott öniróniával állapítja meg: „Néhány kitű-
nően sikerült sáv, / lazán összeerősített, szöveteiben /elszáradt, 
indulattalan. E/képesztően kifinomult /Esetenként tágul és lazul. 
/ Vagy megszűnik. / Ósszefoglalás: a kréta izgalmas felület. (Né-
hol egészen kivételesen.)" (Mint én itt). Sziveri ebben a versé-
ben is értékel, a tettkiállítás csöppet sem hízelg ő  minősítése mel-
lé itt  a hasonló töltés ű  „figukavirágzás" zárkózik fel. Ezzel sem 
elégszik meg, a Vagy sorozatosan kezdetű  versében „körülírha-
tatlan tekintetficamról" és „látszat-piruettről" beszél, hogy fel-
kiáltson: „Elgondolkoztató, szinte nincs!" 

Fordítva sült el Sziveri János verstechnológia-ostroma, miután 
elérte célját, elsajátíto tta a verselés mesterségét, kiküzdö tte 
költővé formálódását, meglepetésszer űen, váratlanul bumeráng-
ként visszaüt rá ez a költészet, mozgósítja kritikai érzékét, ál-
lásfoglalásra ösztönzi. Készül ődik, érik a belső  számvetés, a le-
számolás a verstechnológia, a mímelt költészet illúzióival. „Sor-
vadványaimnak" nevezi verseit (Egy mondattal), a „semmitmon-
dó mondatok: semmitmondatok" (Emberi hang) árnyéka vetődik 
rá és a mutatványköltészet fedezetnélkülisége, tartalmátlansága, 
üressége is lelepleződik előtte: „Jéghorpadás az agyban. /M/n 
denkor megismételhetem, vagy akár újra is / fogalmazhatom, 
nagyot mélyítve ürességén." (Idegcsobbanás). A felismerés-, 
a leleplezéssorozat pontos diagnózissá ér ő  önleleplezéssé növi 
ki magát: „Csak kifinomult töredékek, szózavarok, szikraképek 
sercegése. Egy párzóverseny adathalmaza / talán. " (Tábolabb 
távolabb). 

Nem tudni, illetve csak sejteni, hogy mit vá rt  Sziveri János a 
költészettő l — Emberi hang című  versébő l az első  hang, az  ősi, 
természetes vox humana utáni nosztalgia csendül ki —, de bizo-
nyos, hogy az a költészet, amelyikre ő  tett, amelyikkel elköte-
lezte magát, nem valósíto tta meg reményeit, téves útnak zsák-
utcának bizonyult: „Magánbeszé/getek. »Előhívom a lehetetlent 

« / A mozdulatok kialakulóban. (Még ha nem is.)" (Magán-
beszélgetek). Ez már a kudarc bevallása, vállalása, a párbeszéd- 

(Évekkel ezelőtt). 
hibázik a kérdező :  „érthetetlen, mié folyton е  semmiségek?" 

A helyesen feltett kérdés a pontos válasz el őfeltétele, megala-
pozza, irányítja a válaszadást. Sziveri önleleplez ő  kérdésekig jut 
el és a válaszok elő l sem térhet ki:" Tenyerem őseim lépteivel tel-
ne meg. Mindez, mint / az a nevezetes »korhadt fatörzs« is, 
csak/látszata önmagának. /Képmása valami másnak. /Mögötte 
bújok rezdül a lüktető  fonal.." (Mozdulok): „Sorsa sorsom. Vég-
ső  villanásom. Mégha tiltom, / tagadom, akkor is: ismét felöltöm 
álarcul a jelet" (Matató mutató). A teljes vereség felismerése, 
elismerése ezek után szinte már t ővényszerű : „Es végül már 
idáig jutottunk. / Valamennyien egyazon útvesztőben. Valahá-
nyan / ugyanabbóla közösségből és ugyanabban a közösség-
ben. /Szerte a lehető  legtisztább tájban, /a lehető  legtisztábban. 
De mint mindenütt, itt is / csak termékeny és terméketlen pilla-
natok.  /A  boly ami magába zár, ha kiválunk / többé vissza nem 
fogad. De szorítása értelmetlen!" (És végül). 

Ígéretesnek tűnik ez a vereség, mert nyereségre is váltható új 
lehetőségeket nyit meg költőnk előtt. Mindenekelőtt személyes 
élményekre, tapasztalatokra, s őt élményfedezettel rendelkez ő  
gondolatokra tesz szert, már nem a verstechnológiai normák a 
legfontosabb meghatározói, a saját b őrén érzi a tehetetlenség, 
a kiszolgáltatottság, az irányítottság, a betáplált peremlét kö-
vetkezményeit, még akkor is, ha tapasztalatai most is minde-
nekelőtt irodalmi, költészeti tapasztalatok, itt már nem egy fiktív, 
hanem egy valóságos költői állapot körvonalai bontakoznak ki. 
Amikor így alakul a helyzet, érdekes és jellemz ő  módon lesz űkül-
nek Sziveri általánosításai, versei közelebb kerülnek a konkrét 
léthez, már nem időn kívüli és idő  fölötti filozófiai megállapítá-
sokra törekszik, hanem egy közösségrő l nyilván korosztályról 
szólni; földet ér költészete: „Innen indulunk. /— Se kő, se sötét-
ség. Se fény, se föld. / Változatlan neveltjeink el őtt a rejtély: sehol 
se jobb / a hamis áldozatnak. (Nehezen találunk egymásra, / fá-
radtságos és verítékes munka árán.) / Csak egy szilárd pont, egy 
meghatározott állapot / hiányzik. Egy mindent átfogó mozdulat. / 
A törvények elégtétele. / Egy világ hiányzik közöttünk. / ... — Itt 
nincs fölösleges fondorlat" (Itt találkozunk). A hiányzó szilárd 
pont, állapot, világ, a hamis áldozat ellenpontjaként felsejlik a 
nosztalgia: „Iszonyat. / amíg csodálom mozdulatát, égő  színeit, 
keménységét. /Talaját. Túlélt változásait." (Ércvetület). 

De Sziveri még mindig fél, retteg a bolyból való kiválástól, fél 
a gyökérveréstől, iszonyodik a változástól. Ezét nem találja fel 
magát az új helyzetben, akarata ellenére sodródott a valóság 
közelébe, visszaretten a kötődési lehetőségektő l, a mímelés, 
a rejtőzködés még mindig vonzóbb, kényelmesebb a számára, 
nem képes vállalni saját felismerései következményeit. Hiába 
tudja már, hogy: „Ha megmérettünk, súlyunk súlytalan." (Daga-
dunk), öniróniával, cinizmussal védekezik a cselekvési kény-'; 
szerrel szemben: „Önvédelemből mit meg nem tehétnék érte-
tek!?" (Ércvetület). A legszívesebben visszatáncolna mímelt vilá-
gába, menekül a hozzá közelebb férk őző  valóságtól, megijed a 
lehetőségtől, hogy komolyra fordulhat a dolog, félti az üresség 4 
nyújtotta biztonságát, felel ősségnélküliségét: „Valami fölszívó-( 
dott belém a talajból, és mind, mind magasabbra / duzzad. 
Hiába a gátak, a gondolatok. Tovább dagad, /gyarapodik, mintha 
tudnám, ismerném eredetét, / mintha látnám. / Lehetetlen kimon-
dani, csak töredék Az egésznek / kényszerképzete. /Mindenről, 
csak lesikló foltjairól, szikráiról soha. / Mellkasomba úsztatom 
pelyheit. /Sohasem fogjátok leolvasni arcomról, / olyan kifeje- ;  
zéstelen lettem tehetetlenségemben. / Minél mélyebbre húzó-
dik,// annál e!gondo/koztatóbb. /Kivenni, kitépni lehetetlen. Eltű  
nik / könnyű  gördüléssel húsomban. / Felhúzódik tagjaimba. El-
színtelenedik: /először lábai, majd hogy senki se lásson, / las-
san mindenem. Forgolódok, riadozok. / Felfogni és eltüntetni; 
igyekszem jeleimet. / Vegyülni, vegyülni. Tisztán és szemérmet 
lenül. / Lesz mit áztatni. Lesz mitől ijedten elrejtőzni." (Valami 
fölszívódott). 

Sziveri János visszavonul tehát, elzárja maga el őtt az új lehe- " 
tőséget. Mi pedig egyel őre csak annyit mondhatunk, hogy sajná-
latos lesz, ha nagy-nagy riadalmában valóban sikerül neki telje-' '  
sen visszafordulnia az üres verstechnológiához. És ez lehetse 
ges. Mert ebben a moderr%skedő  mutatványköltészetben rend-
szerint a szándék, az akarat a sorsdönt ő . 
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re nem ad alkalmat ez a költészet, öncélú, magába forduló, 1á 
szat. És egy ilyen kontextusban már nagyon komoly következ-
ményei lehetnek a kérdezősködésnek, kivált,  ha a lényegre is r 
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\ \ 1 CSORBA BÉLA: 

‚ 

\‚ 	Stratégia 

Csorba Béla tudatos költ ő . Úgy értendő  ez, hogy pontosan tudja, 
mit csinál, amikor verset ír. Epíti a verseit, de — ha er ősebb kife- 

\jezést akarunk használni — azt is mondhatjuk, hogy csinálja a 
„ ‚ verseit, megszerkeszti, összerakja őket, mint a gépelemekkel 

dolgozó technikusok. Megteheti, hisz nagyon is tisztában van a 
modern költészet szabályaival, követelményeivel, a modern vers 
technológia alapos ismer ője. Mi több, nemcsak a verstechnoló-
giával, verstechnikával ismerkedett meg behatóan, miel őtt fel-
iratkozott volna a jugoszláviai magyar költők listájára, hanem 
tisztázta magában a modern költészet helyét, szerepét, miben-
létét is. Illúziók nélkül indul, biztos alapokra támaszkodva, már 
a kezdéskor rutinosan; nem érhetik különösebb meglepetések. 
Nem is érik — se őt, se az olvasót. A költészet nem bizonytalan 

‚ і ,  t kimenetel ű  kaland a számára, nem kockázatos vállalkozás. 6 
ismeri a területet, tudja, mit csinál, hogyan kell csinálnia, neki 
van stratégiája. Igen, mert a kötetcím nagyon is találó és jellem- 

‚ ‚ ‚ zб , aCsorba-költészet lényegét fejezi ki: ez a költészet minde- 
nekelőtt stratégia, kidolgozott, tudatosan alkalmazott hadm ű - 
velet, eljárási módszer. 

Ennek a stratégiának a szerves része, hogy Csorba Béla id ő-
rő l-időre figyelmeztet költészete jellegére, mibenlétére, hely-
zetére, szerepére. Gyakran fricskázva, ironikusan, gúnyolódva 
teszi ezt, magát sem kímélve. Rendszeres csipkel ődései se 
gítségével sikerül meg őriznie a biztonságot jelent ő  távolságot 
egyfelő l költészete és az olvasó, másfel ő l költészete és saját 

t \, 	személye között. 
„Nem fogok tetszeni minden olvasónak, de nekem sem tetszik 

' 	
ј 
 minden olvasó" (Hommage a Berzeviczy Gergely) — all a kotet 

s elején a kihívó kijelentés. Megbotránkoztatási inger? Felt űnési 
viszketegség? Valószín ű leg az is. De a hetykélked ő  kihívás mö-
gött az áll, hogy Csorba tisztában van vele, csak egy bizonyos 

y 

 '
körnek, a modern költészet, pontosabban, a modern verstechno 

t  lógta feltétel nélküli, kételyek nélkül hív ő inek tetsző  költészetet 
[ művel. A megbotránkoztató fricska pedig arra is jó, hogy eleve 

4
j elsáncolja magát mindazoktól, akik nem tartoznak ehhez az olva 

sótáborhoz, akik kételkedve szemlélik a modern verstechnológia 
fedezet nélküli elburjánzását költészetünkben. A hetykeség, a 
flegmaság nemcsak a modernnek számító költ ő i magatartás,  ha- 

‚  nem az önvédelmet szolgáló véd őpajzs is: csak azokkal társal-
gok, akik egyetértenek velem, akik nekem adnak igazat. Persze 
hogy begubózás ez, bizonytalanságot és gyávaságot leplez ő  
harsánykodás. De Csorba, és korosztályából más sem, nem ta- 
Iát jobb, hatékonyabb fegyvert, egyszer űen nincs más megoldá-
suk. 

És ha a csipkel ődés, a gúny, az irónia hálás véd őpajzs az olva- 
sók felé, miért ne lenne az az esetleges bels ő  megingásokkal 
szemben is: „Megszűnó bénaság. Repedni kész. / S e tét? Mon-
datom?»Semmit—soha—semmiképpen«./Vagy: »ezt is, amazt 
is éppúgy«. / Mondhatom, setét! / Míg ellenállok — ó, nyájas! — / 
Ez lesz csak szürkeség." (Epigramma). Csorba sem önmagát, 

} ` 	sem az olvasót nem áltatja, a maga hetyke, nyegle módján jó- 
l► 	előre tisztázza, mire számíthatunk, milyen ez a költészet, hol 

t 	‚a helye. A semmitmondás, a mindegy mit mondok, a szürkeség 
, ~ . 	stratégiája a költészet, tartalmatlan, az üres felvillanása: „zeng- 

nek a szárított disznóhólyagok /üres talicskánk lángra lobban" 

'~ 
 (Strófa). Ennek a költészetnek semmi köze a s ű rített tartalmú, a 

súlyos, a fenséges, hagyományos költészethez, az érzelmeket 
és az értelmet mozgósító beszédhez, ez a költészet nem költé-
szet,.nem tud és — a könnyebb végén fogva meg a dolgot — nem 
is akar költészetté lenni, tagadja a hagyományos költészeti érté-
keket, jellemzőket: „ez a vers is / mert nem vers / rekedt dado-
gás" (Dadogás). 

Persze verseket ír azért Csorba Béla, költészetet csinál. A vers 
segítségével tagadja a verset, beszélve, fecsegve tagadja a be-
szédet, a költészet ostromlásával tagadja a költészetet. Furcsa, 

1 ellentmondásos viszony ez, amit természetesen nem tud felolda- 
ni, kellőképp magyarázni, indokolni a lapos okoskodás, egy is-
kolás szinten megtanult és kifejtett, elszajkózott közhelyszer ű  
„filozófia": „semmi sem azonos önmagával / minden ellentété-
ben nyeri el / végső  értelmét / a végső  értelem is / minden ön-
magán túlra mutat" (Dadogás), Nem meggyőző  erej ű , nem lehet 
az az ilyen szintű  költő i okoskodás, az egyszer űen átvett és költé-
szetileg nem ellen őrzött tézis versbe foglalása, pufogtatása akkor 
sem válik, válhat hiteles költészeti tartalommá, költészetté, ha na-
gyon modern gondolati sémának tartja a költő . Az ilyen tézis-
költészet csak külsőségeiben különbözik az egyébként már év-
tizedekkel ezelőtt jogosan kipellengérezett és agyonócsárolt 

i~ 

в  

Csorba Béla b űvészkedik, mutatványokat végez, cirkuszol, 
amikor verset ír: „ki-bebotorkáló némaságomon / billegtek mint 
az akrobaták" (dalszerű ); „Csönd sem lesz a glóriánk. Sem ro-
mok. / De szaporodó ajtócsapkodás — / »Teljesség« — nyerít le 
ránk, konok/Marionett, s jobbféle bohóckodás, /Kréta-száj, alta-
tószemek. Utunk /Során e bordély ránk mén részei. / Mondani 
már jó átkot nem tudunk. / Leszünk csak Morus tengerészei. / Tö-
rékeny kényszer! Más-ságok ellen /Szegezni e restelked ő  iró —
/ Niát kitágult, skarlát mellel, / Mi több: okkult bizonsági szelep / 
Gyanánt mészben áztatni koponyánk, / Yorick, nemde, tetszetős 
ős—szerep."(Interludium). Az ilyen jobbféle bohóckodásnak nin-
csenek, nem lehetnek komolyabb következményei, a tetszet ős 
ősszerep végtére is csak szerep, felvett póz, még akkor sem 
megy vérre a játék, ha látszólag öngyilkos szándékú a csipkel ő-
dés, a gúny, az irónia. Pontosabban: akkor megy a legkevésbé 
vérre a játék. Az önbántalmazás is hozzátartozik a játéksza 
bályokhoz, belefér a szerepbe: „tutulva fejhangon nem malaszt-
tal / mint tigrisdarázs vekker üvegének / dús dinnyelében úszó 
asztal- / lapon nekifeszülne surrogó ének / vérgyümólcskarizma 
glóriám / ellen-ballisztika filigrán tercett / beszólják a kongrego 
kerge tercet /kesely kantilénám geyer flórfán / koponya torony-
kártyaasztal penész-/gordonka-termelés versvermelés/história-
ága lábad közt kecerész / kenetes menettel lágy malaszttal / ki-
merevített cserekobakokkal/rajzszeggel felszegzett albatroszom 
(Zörejek). 
A bohóckodás, a bűvészkedés, a szerepjátszás, a sokszor 

maga által is lekicsinylett, kigúnyolt költészet nem egyéb Csorba 
Béla számára, mint „kötelességtudó, módszeres hazugság". De-
hogy is titkolja ő  ezt, sőt kérkedik vele. Ő  nem most ismeri fel 
költészete ilyen jellegét, az ő  stratégiája épp az ilyen költészet 
érvényesítése: „Játszani: alkalmas idő. Fehér / vitorláival inte-
get... ki tudja, / mi? talán a csend is. Kötelesség- / tudó mód-
szeres hazugságunk ekként / idvezül. " (Talán). És tudja, persze 
nagyon jól tudja azt is, hogy: „csapdáink egyszerűek / már-már 
nevetségesek/ezoterikus fegyelem/bonyolódik ellenünk/papír-
hajó... kifut..... (Ulysses). 

Csorba Bélát nem csapták be, nem ámítottak el, nem húzták 
csőbe, ő  már az indulás pillanatában jól tájékozott, otthonosan 
mozog a modern verstechnológia, a már megcsontosodófélben 
levő  modern költészet-mítosz területen, mindjárt az ámítókhoz 
igyekszik felzárkózni, nincsenek gyermekded elképzelései, hie-
delmet babonái a modern vers és a modern verselés lényegét 
illetően. Tudja, amit tud, felkészülten érkezik, nem tévesztik meg 
a verstechnológia kelléktárához tartozó követelmények, nem ke-
veri össze ezeket a követelményeket a lét szabályaival, tulajdon-
képpen nem is veszi komolyan a modern verselés normáit. Bizo-
nyos módon fölöttünk áll, mert kezdettől fogva tisztában van valós 
jelentőségükkel, megtévesztő, szemfényvesztő  voltukkal. 

Nézzük bárhogy is, hatalmas előnyt jelent ez a számára mind-
azokkal szemben, akik vele együtt a hetvenes évek derekán és 
második felében jelentkeznek költői aspirációkkal irodalmunkban. 
Csorba Béla már tudja mindazt, amire költ ői korosztályának 
egyes tagjai csak később, rövidebb-hosszabb tévelygés után 
döbbennek rá, más tagjai viszont rá se döbbennek. Költ ői ma-
gatartása ezért letisztultabb, határozottabb, egyértelm űbb, az 
ő  költészetében fel sem merül, hogy fenn kellene tartani a hite 
lesség látszatát, hogy hinni is kellene abban, amit mond, csinál, 
ő  eleve megjátssza a költőt és a költészetet, a költészetet ki-
egyenlíti a sikeres alakítások sorozatával. lronikús, cinikus ma 
gatartás ez. De egy az adott helyzetben, irodalmi körülmények 
között használható, a személyes afflrmálódást is lehet ővé tevő  
technológia tudatos alkalmazása: „Végtére is egy pozitív rög-
eszme, /dermedt szintagma-magma mindig megteszi, / hihes-
sem. közösség. Szóval, / hogy hihessek egyet-mást- /Szóval, j 
hogy ne hihessek egyet-mást " (Vacogunk kicsit). 

agitprop-költészettő l, a leplezetlenül okító szándékú verselmé 
nyektő l. Igy nem szabadul meg saját ellentmondásosságától, kö-
vetkezetlenségeitő l, belső  logikátlanságától Csorba költészete; 
a versírás, a költészetcsinálás, vagy az ehhez a költészethez 
jobban illő  tudálékoskodó megfogalmazásban, a költészet újra-
termelése marad a költészet meghirdetett tagadásának az egyet-
len módja, lehetősége. Fából vaskarika, meddő  bűvészkedés: A 
nyilvánvaló ellentmondás, logikátlanság — nem árt hangsúlyozni 
itt, hogy költészeti logikátlanság —, költészete bels ő  képtelensége 
azonban nem zavarja Csorba Bélát, mi több, neki (mint a gúny, az 
irónia, a hetykeség esetében) szüksége van erre a képtelenség-
re, önvédelmi rendszeréhez tartozik, ez teszi lehet ővé számára, 
hogy ne vegye komolyan a költészetet, hogy semmit se vegyen 
komolyan, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia semmiért, hogy 
önkényeskedhessen, bohóckodhásson, szemfényvesztésként 
kezelhesse a verselést. 
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Nem az б nбmitбѕ  itt  a  legfontosabb ,  hanem  a  sikeres бmitбѕ . 
Ezen  a  ponton vб lik с iniКuѕsб  ez  a  kёІ tбѕzеt, nem egyes vonбsa i -  
bun.nomogyoovonoúkozáoaiban.kitü*o|oibon.hunomto|j000gO' 

бben  mint  a  modern  vonstoohno|ó i i v егsеібsro 	tá 
Csorba ВбІa ье l ёІгбІ  kezdi ki ezt  a  КбІ tбszеti modellt  Opp  azzal, 

modell-verseket, m бgреdig Ogy, hogy magбt  a  modellt  is  meg- 

ba-versek. Nem v бІе tlеn hбt,  ha  kёtеtёьеn sok, nagyon sok  a  
csak  a  verstechnoIOgia szintjOn megmaradO vers,  a  tiszta modell. 

/ mindegyik hidegen peng / fбlПёgуе/t szitka fйstбl  a  magasba / 

eladott fia) / Кё t komor biblis / itt / mennyi csorba сѕегёр  / birka- 
csonthalom"  (N. L.);  „vбѕzonѕбгga ёg  is  /elke vert &konyhasd ol- 

Es  ennek mеgfе lеІбеn viszonylag sok az ёtlеtvегs  is,  amelyek az 

ba BOla, mintegy utalva гб , hogy  a  kбІ tёѕzеt tаgаdбsб ig,  a  nem- 

—~-'-~ 	 ^~~~_-~ 

az 	

-  

Lt.  A  baj csak 	 ‚\\ 
~,~ /`"o~.o°°" ~~nx~~o~~x~mm°romo'mnonxorr» nmo \ \ \ ~~._ 	 . 

\ ( \ 
vagyis csak  рбz.  De  ez  бгthеtб ,  hisz  ha  nem  б r-

zi 
 

úleú0m /diaoaúekleútikm / 	 ^ (A  dialektika  _\ 
"bÖvúo8 ~n~omm|Aao") ; ,azmnono~k/azonn~o~k /uz*n*~o ~ \ ‚ 
tik / szeressetek / szeressetek / szeressetek /ezt  is  olvastuk / 
volna valahol " yNoohaniznu$;, 6öö/ 0 / 0 /ö/Ö/Ööő öÜÜ/g0/ \ 

vesztett minden dolgaim); „kakas rikolt  a  kёѕ  a/бl /  kakas rikolt  

á 	 vizu аІ itбѕ L  
fе lб  hajid vегѕ tесhnо lбgiа iaUáгбooa a  mоdеmеѕКеdб  Кё ltбѕzе  ‚ \ 	\ 
гбgiб ibа  emelt fricska.  

(јгеѕјбга tоk  ezek  a  versek, az bnmagat g уігб  verstechnikatet  
ozomo сѕоmagoібѕб ,  di e  tеtѕzеtбssбgеn tбІ mеПбе n  semmire \ \ \ 
sem N1om бkmi.  Ha  azonban  a  sajбt mбгсб ivеІ  mбгј Ük  Csorba  
Bб |u kö|tёazotбt. akkor брр  ezeket averseket koUono tartanunk  \~ ‚ | \ 

osб 	 az бгtеіmеs 
nyelvre lefordithatatlan m ёІуёг tеІ mбѕбg бbanjelemikmog 

tёszеtе t.  Csorba  ВбІа  azon verseiben, amelyek nemcsak  a ml- 

vбzа it 

Csorba go ПdoІаtiѕбgбгбІ  jeleztem mбr, hogy ez az int е l Іеktuа  
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visszamondásának szajkózásának a szintjén mozog. Sajnos, 
ezt a megállapítást véletlenül sem vonják kétségbe, inkább iga -
zoljk a részletesebb vizsgálatok. Csorba Béla nem gondolkozik 

`a költészetében, ő  egyszerűen készen kapott gondolati kliséket 
epít be a verseibe: „hát kitömtünk téged is /szépen gondosan / 
halott madár/mintegy/egzotikus trófeát' (A mesternek). Köny- 
nyű  felismerni a vers közhelyszámba men ő  alapigazságát: a jobb 
sorsra érdemes mesterb ő l élettelen dísztárgyat, trófeát farag a 
hálátlan utókor. De a „/étezem hát különbözöm" (Dalszerű ) sú-
lyosnak szánt tömör megállapítás és csók a közhely szintjén 

y mozgó megemésztetlen tézisek egyike. Annál inkább, mert a 
+ meghirdetett különbözőség fedezet nélküli, se jelét, se nyomát 

nem találjuk Csorba Béla költészetében. Ellenkez őleg, ez a köl-
tészet nagyon is tudatosan a hasonulás, az azonosulás az egy-
formaság, a beolvadás jegyében íródik. A filozófiai tételek mel-
lett Csorba jól ismert, agyonhangoztatott esztétikai téziseket 
is hajlamos megversesíteni: „Kancsal inti Félszeműt: /— Nézz 
szembe a valósággal! / — Hogyan hát, ha annyira bandzsít? / —
Kandzsíts csak, kincsem, s látni fogod." (Realizmus). Jól techno 
logizált esztétikai és gnoszeológiai tétel ez: a valóság lényege 
nem a valóság reprodukálásával, lemásolásával ragadható meg, 
következésképp a realizmus sem a valóság puszta lefényképe-
zése, hanem az alkotói „kandzsítás." Az ötvenes évek derekán, 
végén még bátor állásfoglalást jelentett nálunk ennek a tézis-
nek a hangoztatása, ma viszont már csak elkoptatott klisé, már 
régen diadalmaskodott az átértékelt realizmus eszméje. Az sem 
ellensúlyozza hiányzó eredetiségét, harciasságát, hogy Csorba 
gúnyolódással fűszerezi, és a szintén jól ismert megismerhe-
tetlenségi tételre is utal benne. 

Szerencsére, Csorba Béla nem viszi túlzásba a tézispufogta 
tóst, ilyen értelemben már-már felt űnően mértéktartó kórosztálya 
többi tagjához viszonyítva, de azért ő  is ügyel arra, hogy költé- 

i szete rászolgáljon a gondolati, az intellektuális, a filozofikus jelz ő -
re, hogy megteremtse az értelmiségi viszonyulás látszatát. Akár 
a tetszetős, de lapos okoskodás: „idegenné lettem (köztetek) 
hazaérkeztem hát / megint (Vers), akár a mélyértelm űség 
maszkja mögé rejtett tartalmatlanság, mellébeszélés árán: „hús - 

111 véti bárányok kerge kosokként tértek vissza /utolsó alkalom itt-
hagyni téged / de ez is csak frázis / nélkülöz minden iróniát /  ide-

‚  gesen  topognak / falják a mirhát az olajos kapuk előtt (A húsvéti 
bárányok) Es ne tévesszen meg bennünket Csorba Béla fenn- 

‚ 	 hangon hirdetett frázisundora, ő  csak a nyilvánvaló, a tetten ér- 
I 	hető  frázisoktól viszolyog, egyébként — mint a fentiekbő l is kiderül 

— különösen kedveli a leplezett, vagy a lepleze tteknek vélt frázi-
sokat, a modern verstechnológia spanyolfala mögé rejtett vers-
frázisokat. Számára nem az a fontos, hogy lényege szerint frá-
zis-e, amit mond, hanem csak az, hogy ne t űnjön frázisnak, sőt 
nagyon is „önmagán túlmutató" gondolatnak t űnjön az eredeti 
gondolat, az egyéni gondolkodás hiánya, végs ő  soron a gondo-
latnélküliség. I tt  is a látszaton, a maszkon, a csomagoláson, a 
megjátszáson van a hangsúly: íme az  intellektualizmus, ha már 
az is kell a modern költészethez. A megismerés, a felfedezés 
kalandja idegen ett ő l a költészettő l, enyeleg a gondolatisággal, 
de nem veszi komolyan, mint ahogy végs ő  soron önmagát, a köl-
tészetet sem veszi komolyan. 

Hasonlóképp akkor sem kell, szabad készpénznek venni a 
t
‚  Csorba-költészet kitételeit, amikor a létérzésre, a léthelyzetre te- 

Teli a figyelmet, amikor ezekkel a kellékekkel zsongl ő rködik. Ezek 
is többnyire készen kölcsönzött, beépíthető  és ügyesen beépí-

' .' tett elemek, és vajmi kevés közük van a személyes létélményhez. 
Nyomot takaró, nyomot veszt ő  állapotukban kerülnek elénk, a  mo-
dern 

 
 verstechnológia szokásos jellemző iként, tételszerűen kerül-

nek be Csorba költészetébe. 

A költő  természetesen mártír is: „körmünk alá a szegeket a. e. 
post festa), akit az  értelmetlen rend, a józanság puritán ketrecébe 
zártak valakik, a hatalmasok: „mint korhely a csinált borokat / 

' míg írásjeleken gondolkodom / combok tövén míg kotorászok / 
éjszakámra lobbantják viharlámpám / zabolám józanságukat 
(Puritán ketrecek). Az értelmetlen, hideg, rideg, üres, céltalan lét 

1 veszi körül, zsákutcába jutott.,,—  Zsákutca! —Sarkunkban ku- 
tyák... / — De ott a szérű  / almafákkal. / — Csak innen nincs 
továb" (Kóborok); „A lakatlan: bennünk. /Így szabad. / Túl a so- 
sem-lakható." (Józsué). A költő i lét nem is lehet másmilyen, mint 
teljesen kilátástalan, kutyaszorítóba juto tt . Legalábbis deklarál-

j 	 tan mindenképp ilyennek kell lennie. Kár ezen vitatkozni, hisz  

(de ki törődik a beavatatlanokkal!) minden ok nélkül „tágas bu-
gyorban" találja és sehogy sem érzi jól magát (és a logikai buk-
fenc se zavarjon bennünket) a tágasság szorításában: „nem tu-
dom honnan /mivégre meddig" (Tágas bugyor). Belevész ebbe a 
világba az eleve és mindenki által nagy-nagy egyeté ~ésben bele-
veszésre szánt költ ő : „Sem-út. Én vagyok. /Sem-sem-út" (Sem-
út). Nem rá való, nem rá szabott a lét: „Mint tehénen a gatya, /lö-
työg rajtam a »levés« vagy micsoda." (Stratégia). És persze te-
hetetlen, erőtlen, magányos, kiszolgáltato tt , idegen ebben a „tá-
gas bugyorban" és „puritán ketrecben", ebben az ellenszenves 
valóságos világban: „száraz torkomból kiáltanék" (Tanulmányoz 
lak); „dohányunk mocskos gyufánk is elázott/hogyan rakhatnánk 
itt most tüzet" (Menetoszlop); „esetleg két-három más- / fajta 
»meginogás« is elképzelhető  / lenne / mással / máskor / s nem 
itt" (... és továbbbbbb); „hátra ha nézel/senki de senki/fölöttünk 
csattog /robosztus saru" (Árbocfa tetején); „(hömpölyögj meddő  
ormótlan / tomboló ittlét-formákban idegen / ormótlan formákban 
hömpölyögj/meddőn tomboló idegen itt-lét)" (Herceg Bolkonszkij 
leveszi...). 

Nem mi leplezzük le az itt felsorakoztato tt  kelléktár kellék jelle-
gét, maga a költő  siet az olvasó segítségére, ha annak leleplez ő  
szándékai vannak, ha pedig nincsenek, hát figyelmezteti, nem 
ártana némi bizalmatlansággal közeledni ehhez a költészethez: 
pengéknek tékozló árnyékában / agyarnöveszt ő  álszent áldozati 

bárány /készülj most test ideges remegésed érzem / suhint a ki-
fent cifra szivárvány" (Készülj most). Igaz, meglehet ősen homá-
lyos, elködösíte tt , eltechnologizált utalás ez, de a nyíltabb be-
szédtő l sem riad vissza Csorba. »  Меgгintбzva  / füstölgő  vasak-
ból / korommal, /lánggal elszállsz. /Sorsom soros /árulóira / 
unottan ügyelve / gondosan tüntetem / lábam nyomát." (Gene-
zis), vagy: „Most, hogy ebben a mondatban létezem, / Meglelve 
végső(?) »szubsztanciám« / (Álkonkrétság — fiktív jelen), kérde-
zem, /Ki kell-e kaparni »metafizikám« /Bizonytalansági tényez őit 
is, / Rekvizitumokat, mint boldog /Bábutermelés, perc-sáfárság 
kis /Szerelem (hisz teli a boltok!), /Megrögzött szkepticizmus, 
halál- / Ügyskizotim befejezetlenség; / Leplezett gyávaságból 
talán / Egy okos sor jöhetne ide: / Ugyesen palástolt meztelen-
ség, / S olykor előkerülő  »ható-ige»." (Romeltakarítás). Önlelep-
lezés ez a javából, a Csorba-féle költészet hurkot tesz saját nya-
kára és köt is még egy-két biztosító csomót a hurok végére: „Mert  
szomjúhozunk. / Tekintetünk tiszta és sötét. / Lenne bár hazug. 
Önpusztító /célszerűség. Már betűzik nevünk / visszafelé. Fej-
tetlenül /árulkodó rejtjelet. / Eme sokértelm űen világos / rend-
szertelenséget szőve, mint a pók önnön börtönét / ha újrater-
meli." (E csattogás);,,FalánkadaL Már föle vett mindent/körülöt-
tem. / Fölgyújtott / minden hidat./ ... A dal / faIánk. Már mindent 
fölevett. Mint / a fagyon a szakállas rinocéroszok a piros / kukori-
cát. / S beh szétfutottatok. (Elégia). 

Hasonlóképp önleleplez ők Csorba Béla cikluscímei és verscí-
mei is, hisz nála nagyon gyakran épp a címre korlátozódik a lé-
nyeg, sokszor egy-egy tetszetős vagy találó címhez ír verset. Íme 
néhány kommentárt aligha igényl ő  cím: Hogy hazugságaimon 
kapom magam; Hanglétráinkon botladozva; Tágas bugyor; Ko-
molyságuk vesztett minden dolgaim; Antistrófa; Dadogás; Ónáltató; 
áltató; Kóborok; Sem-út; Nincs több; Stratégia. 

Természetesen a Csorba-féle költészeti stratégiához tartozik, 
tartozhat az önleleplezés is, de. a magam részér ő l egy másfajta 
lehetőséget is Iátok benne, a továbblépés, a stratégiaváltoztatás 
lehetőségét. Mindenekelőtt azért, mert legyen bármennyire is ha-
tásos az első  kötetben alkalmazott stratégia, ezt a ká rtyáját kiját-
szotta, s lévén blöff-természet ű  ez a játék, egyre kétségesebbé 
válik sikeres kimenetele az ismétlések során. Az els ő  alkalom-
mal, épp mert blöff, és mert tudatosan, nem titkoltan, s őt nyeg 
lén, ironikusan és a sajátmítoszát cinikusan rombolóan az , még 
szimpatikus is lehet, valamiféle frissebb fuvallatot is jelezhet a mí-
toszfenntartás görcsös légkörében. De ez a körülményeknek, 
költészetünk pillanatnyi állapotának köszönhet ő  többlet és nem 
immanens érték..Ezért nagyon ig aza van Csorba Bélának, amikor 
ezt írja: „Pokolteremtő  vásári messiások, / Versek. Magam ellen 
kéne lázítani... " („Ermenonville —újbeszállás!"). Csakhogy soha-
sem tudni, nem póz-e csupán ez a kifakadás is, hogy nem csak a 
megjátszott , kajánkodó Csorba-költészet stratégiai kelléke-e. 
Mindenesetre Csorba Béla azok közé a fiatal költ ők közé tartozik, 
akik világosan látják a modern verstechnológiára épít ő  költészet 
korlátait és ez a tisztánlátás nagy jelent őségű  lehet, amennyiben 
az egyéni, a saját költ ő i hang, költő i világ felkutatásához, megte-
remtési kísérletéhez ad impulzust, amennyiben nem elégszik 
meg önmagával és nem válik állandósult, automatizálódo tt  költé-
szeti stratégiává. 
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olyan tökéletesen beleillik mind a puritán ketreceket képez ő  tár- 
sadalom költő i létrő l alkotott sztereotip elképzelésébe, mind a 

t ` 	modern verstechnológia megkövetelte költ ő lét-mítoszba. Össze- 
' i vágnak a dolgok, az elvesze ttség kétszeresen is megkövetelt ál- 

lapot. Ne csodálkozzunk hát, ha a költő  a beavatatlan számára 	 (Befejező  része következő  számunkban) 	
q 



Hegyi Lóránd 

„SZÁZADVÉ .KÉPEK" 

Meg jegyzések 
Koncz András 
festészetéhez 

Déíutá,í vágyakozás, 1986 

1. Az elmúlt néhány év magyarországi m űvészetében egy sajá-
tosan frivol „hangulatfestészet" is megjelent, az 1980-tól fokoza-
tosan kibontakozó általános szemléletváltás és stflusváltozásfo -

lyamatán belül. Ez a jelenség meglehet ősen új és meglepő , hi-

szen a hazai modernizmus muvészetszemléletéb ő l hosszú évti-
zedeken át hiányzott az élet felszíni jelenségeire reflektáló, 

a tovatűnő  látványfoszlányokat megragadó, a nagyvárosi élet pil-
lanatképeit poetizáló, a tn иΡalitás képeit egy sokjelentés ű , sűrű  

hangulati aurába bevonó m űvészi magatartas. Koncú 
Aamrbs 

festészetében — különösen legutóbbi műveiben — egy j, 

valens, egyszerre behízelg ő  és taszító, édeskés és kegyetlen, 
szenvedélyes és jéghideg, valóságos és mégis hangsúlyosan 

művi, mesterkélt világ ölt testet. Egy olyan világ, mely ismer ős és 

mégis idegen, kiszámíthatatlan, melyben az elkapott pillanatké-
pek önmaguk ellentétébe fordulnak át és egy torz monumentali 
tás nyomasztó, súlyos „emlékm űveivé" dermednek. Festményei 
nek mestérséges színei mintha egy mindenfajta természetes 
színt, nappali ragyogást kisz ű rő , rafinált ízléssel berendezett, 
neonfénnyel. megvilágított.intérieurt idéznének fel a vásznon, 
melyben a testek kontúrvonalai elmosódnak, melyben a mozdula- 
tok tartalma kiismerhetetlenné válik, az agresszív gesztusok 
összeolvadnak az elomló lágyság és tehetetlen passzivitás gesz-

` tusaival. Mindez egy sajátosan századvégi dekadencia élveteg, 
hedonista, kiszámított és mesterséges mili őjében formálódik 

meg. Az indulati telítettség ű , roppant feszültségeket és őrjítő  

kétségeket közvetlenül kivetít ő , a komor tanalmú ,,múlt-idézete - 

ket" a jelenre vetítő , zaklatott, újexpresszionista Heftige Malerei 
önfeltáró, olykor már-már exhibicionista fest ő i nyelvezete Koncz 

képein már csak festői manírrá lágyítva jelenik meg, ami ugyan 
magában hordozza a drámai utalásokat, valójában azonban csak 
távolról idézi fel a 70-es és 80-as évek fordulójának nagy meg-

" rázkódtatásait. Többé már nem elevenek az élmények, hanem 

minden csupán az egykor eleven, intenzív élmények kifejezésé - 

re létrehozott festő i nelv stílusminőségein keresztül jelenik meg y  
itt, ebben a késő  huszadik századi hangulatfestészetben. A dur- 

ván hétköznapi, triviális, kézenfekv ően tárgyias elemek való-szerű tlenné válnak, s az egykor elemi erej ű , intenzív gesztusok 
csupán stílusidézetként utalnak a múltba t űnt tartalmi források-
ra. Koncz festményein már a közelmúlt festészeti lázadásai is 
beleolvadnak a régmúlt homályába; s a nyolcvanas évekbeli 
nagyváros hangulatképei felszippantják a maguk széls őséges 
tisztaságában, fékezhetetlen merészségében megfogalmazott 
„ újvad", „heftig" gesztusokat. 

Nosztalgikusnak, megfáradtnak, rezignáltnak t űnhetnének ezek a művek, ha nem munkálna bennük a nyugtalanító, provo-
káló irónia. Mert Koncz úgy alkalmazza a hetvenes évek végén, 
nyolcvanas évek legelején kialakult festő i nyelvet, hogy egy-
szerre folytatja, fejleszti és ugyanakkor egyfajta távolságból 
szemléli, azaz önmagát „kívülre" helyezi. Számára ez az új fes-
tői nyelv, az újexpresszív „szabad figurativitás" többé már nem 
„vívmány", hanem adottság: egy olyan kézenfekv ő  adottság, 
mellyel — egyfajta új manierizmus jegyében — végső  fokon bármi-
lyen irányba fordulhat. Ezért nincs meg m űveiben az a heroikus 
drámaiság, ami pl, az osztrák új festészet, vagy a német Heftige 
Malerei alkotóit jellemezte a hetvenes-nyolcvanas évek forduló-
ján. Az akkori festészeti forradalom, a mindent elsöpr ő  közvet-
lenség és fékezhetetlen indulatiság — ami ugyanakkor a „múlt-
idézetek" megszemélyesítésével bizonyos kollektív emlékképe-
ket emelt ismét előtérbe és a katasztrófaképzetek tudatosítá-
sával fordult a technicizmus ellen — ma már történelemmé vált; 
s Koncz András éppen erre az új m űvészeti szituációra reflek-
tál legújabb m űveiben. Az ő  számára a drámai „szabad figura-
tivitás" és a patologikus közelében alkotó Heftige Malerei már 
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kézenfekvő 
 valósággá, triviális életjelenséggé vált, összekeve

- 

redve anagyvárosi élet tényeivel és a századvég képzeteivel. 

Koncz elsajátította ezt a fest ő
i г'Уе  á lét jelensegei eA festő i nyelv 

nézi magát az. életet, a nagy 	 minden irányba ton  
többé nem program a számára, hane s mint ilyennel, szabadon 
vábbfejleszthetó, alakítható „örökség", 
és elfogulatlanul rendelkezik, egészen az elidegenít

ő , ironikus 

gesztusokig. Ez pedig lehetővé teszi számára, hogy egy minden- 
re kiterjesztett, s ű rű  és sokrétű , ambivalenciákat magába fog- 
laló hangulati aurába vonja a tudatosan „m űvészi szemüvegen 
keresztül" látott valóság jelenségeit, azaz úgy tekint a kés ő  
huszadik századi életre, mint a m űvészeti nyelv prizmáján ke- 
resztül felcsillanó pillanatképek összességére. Elveszejti a dol- 
gok, a képek, a látványok eredetiségét, s csakis a fest ő i látvány 
önelvűségét, a festett kép érzéki hatalmát fogadja el eredetinek. 

A felfokozott érzékiség, a képfelület hatalma nem tesz többé 
különbséget nyelvi típusú problémák és az élet jelenségei között; 
egy jellegzetes festő i megoldás, egy festő i gesztus éppúgy a szá-
zadvégi pillanatkép része, mint a hétköznapok motívumai, a ba-
nális életjelenségek. Minden csak utalás: a fest ő i gesztusok a 
hetvenes-nyolcvanas évek nagy stílusfordulatát idézik fel, annak 
valóságos drámaisága, valóságos élményszer űsége nélkül, s 
a neonfényes, mesterséges városi terek, filmjelenetek, diszkó-
idolok kusza, összemosódott képei, a képregények triviális „h ő-
sei" a századvégi nagyváros heterogén élményvilágát idézik fel, 
mintegy a tömegmédiumok és olcsó legendák, kiárusítható vi-
deo-mítoszok és diszkó-szubkultúrák mesterségesen létrehozott 
„ pszeudo-valóságán" keresztül. Az élmény eredetiségének el-

veszése és az egymásra torlódó „pszeudo-élmények" látszat-
gazdagsága teremti meg azt a jellegzetes hangulati aurát, re-
zignáció és hedonizmus, irónia és érzelmesség összeolvadását, 
ami Koncz András képeit telíti. A képfelület érzéki hatalma egy-
befogja és egyetlen monumentális látványegésszé építi mindeze-
ket a mozzanatokat; ugyanakkor ez a monumentalitás nem más, 
mint az ürességet elfed ő  lepel, a pszeudo-élményeket elkapó 
pillanatképek kimerevítése. Ez a paradoxon Koncz legújabb ké-
peinek legérdekesebb mozzanata. 

2. Noha Koncz András festészete egyéni pályán halad, tevé-
kenysége mégis sok szempontból tipikusnak tekinthet ő  a hetve-nes és nyolcvanas évek magyarországi m űvészetében. 6 is, mint annyian a magyar új festészet és transzavantgárd képvisel ő i közül, a hetvenes évek avantgárd m űvészetébő l indult. A Fő-iskolán és a Rózsa presszóban kialakult avantgárd m űvészcso port tagja — Károlyi Zsigmond, Halász András. Kelemen Károly, 

Lengyel András, Méhes Lóránt, Drozdik Orsolya, Bogdánt' Dé-
nes, Fehér László, Kiss Mariánn, Horváth Emese és a náluk idősebb, de velük együttm űködő  Birkás Ákos mellett. Kezdetben mindenekelőtt a konceptuális m űvészet kérdései foglalkoztat 
ják, noha a hiperrealizmus látványkritikai vizsgálódásai és tár- 
sadalomkritikai vonatkozásai is érdeklik. Az 1976-os VONAL- 
ELTÉRÍTÉS cím ű  konceptuális munka ennek a korszaknak egy-értelm űen legjelentősebb dokumentuma Koncz oeuvre-jében. A 
VONALELTERÍTÉS a konceptuális m űvészet egyik alapkérdé 
sét demonstrálja: a befogadó önvizsgálatának, a befogadó és a mű , illetve a m ű 

 és a valóság viszonyának kérdését. A négy kü- lönböző  helyzetű  tükörlapban négy különböz ő  módon megje-
lenő  — vagy eltűnő  — vonal, illetve a tényleges realitást „megket-
tőző" fotón látható négy eltér ő  szituáció mindegyike arra szol-
gál, hogy a néző  a maga helyzetét legyen kénytelen meghatá-
rozni: tisztáznia kell tehát az „eredeti" realitás és a fotón leké-
pezett realitás viszonyát, fel kell ismernie azt a helyzetet, amikor 
a tükör úgy tükrözi vissza a fehér vonalat, hogy az nem t űnik tük-
rözésnek, hanem a valóság „folytatásának" (tehát amikor az illú-
zió egyértelm űen hamis, nem a valóságos ténynek megfelel ő), s 
végül fel kell ismernie azt is, hogy a maga befogadói helyzetét 
csak úgy választhatja meg helyesen, ha saját magát (azaz saját 
maga tükörképét) kiiktatja a m űbő l — allegorikusan feladja a maga 
partikuláris pozícióját, hogy ezzel megnyerje az egész össze-
függés átlátásának képességét. 

A VONALELTÉRÍTÉS installációt Koncz kés őbb több helyen 
bemutatta, új és új szituációban vizsgálva az eredetileg feltett kér-
déseket. Ezidőben gyakran vesz részt a főként Erdély Miklós és 
Maurer Dóra által szervezett kiállításokon, a budapesti Fiatal 
Művészek Klubjában és a Ganz—MÁVAG kultúrházában, majd 
később a Stúdió kiállításain. 1982-ben hajtja végre legjelen-
tősebb akcióját, a Megnyitót . Ebben az akćióban — melyen Bir-
kás, Csömöri, Károlyi, Kelemen, Lengyel, Lugó, Méhes, Tolvaly, 
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Vető  és maga Koncz m űködött közre — mintegy összefoglalta ko-
rábbi éveinek különféle kérdésfelvetéseit. A körülbelül öt percig 
tartó akció során a kiállítóteremben összegy ű lt művészek polaro-
id kamerával felvételeket készítettek a sötétben, a tíz résztvev ő  
fejenként tíz fotót. Mivel az elsötétített teremben csak a vakuk 
villanásának pillanatában lehetett valamit is látni, a felvételek a 
véletlenek sorozatát örökítették meg. Az eredményt természete-

sen csak később, tehát nem a „m űvek", azaz a felvételek készí-

tése közben láthatták a résztvev ők. Mikor mindenki elkészitette 
a maga tíz felvételét, Koncz felrakta a falra — az el őre elkeszi 
tett helyekre — a száz darab polaroid képet, melyek az akcio fo-
lyamán hívódtak el ő . A műalkotás így fizikailag azonosult a letre-,==, 
hozás folyamatával. Ez az egyik fontos mozzanata az akcio le 
lentésstruktúrájának. A m ű  nem más, mint önmaga létrejottene 
folyamata. Ugyanakkor az egyes felvételek készítését a masik ki 
lend résztvev ő  fotózása közvetlenül befolyásolta, zavarta vagy; 

elősegítette, így tehát a véletlen szerepe és a kollektív cselek 
vés mozzanata elválaszthatatlanul egybekapcsolódik. Mmde 
egyes polaroid felvételben benne van (vagy lehet) valamelyi 
másik résztvev ő  is. A falra került felvételek a lehet ő  legszelso= 
ségesebb pólusokat demonstrálják: a teljesen fekete és teljese 
fehér (elégetett) „üres" képt ő l a pontos dokumentumképig, a b 

mozdult, alig kivehető , kusza felvetelekt ő l a véletlenül elkapo`= 

részletek precíz megragadásáig :  A 100 kép a kollektívan vé•' 

rehajtott cselekmény 100 különbező  leképezését nyújtja. 

Az 1982-es Megnyitó akcióval Koncz lényegében lezártnak te-
kintette az 1974-től tartó alkotói korszakot. Már 1982-ben elkez-
dett nagyméret ű , színes krétarajzokat készíteni, melyek tema 
tikája ugyan még a korábbi évek konceptuális munkáihoz kap-
csolódott (futballpálya, televízió, fotográfia), képi megjelené-
sükben azonban már az új fest ő iség és a Heftige Materei felfo-
kozott indulatiságát, a gesztusok érzékiségét és spontaneitását 
mutatták fel. Koncz András m űvészete ettő l kezdve egyértelm űen 
az „új képiség" problémakörébe tartozik. Útja tehát rokon a ma-
gyarországi új festészet és transzavantgárd jónéhány képvi-
selőjének pályájával, melyek ugyancsak a hetvenes évek kon-
ceptualizmusa és a hiperrealizmus, illetve a minimal art fel ő l 
haladtak a transzavantgárd érzéki, eklektikus, szubjektivista, 
„múlt-idézeteket", poetizáló, anti-reduktív m űvészete felé. 

Ezt a szemléleti változást az alternatív intézményekben bekö-
vetkezett változások is megmutatták. 1982-83-ban az új m ű  vészet képvisel őinek egy csoportja megalapította és m űköd-
tette a Rabinec (kés őbb: Rabinext) Közös M űtermet. Kelemen 
Károly, Birkás Akos, Károlyi Zsigmond, Vet ő  János, Méhes 
Lóránt és Koncz András mellett kiállítottak itt Bak Imre, Tolvaly,, 
Ernő , Lengyel András is, s a közös m ű terem egy idő re az új m ű -
vészeti mozgások egyik centruma lett. 

1984-tő l indultak azok a nagyobb, átfogóbb, immár a magyar 
új festészet, transzavantgárd, radikális eklektika egész jelen-
ségét általában és teljes szélességében bemutató kiállítások, 
melyek a legfiatalabb m űvésznemzedék huszonéves tagjait az fia. 
idősebbek, a ma már ötven felé járók és a középgeneráció m ű- ; 
vészeivel együtt, egymás mellett mutatták be. Így egyrészt nyil-
vánvalóvá vált a magyar m űvészetben lezajlott nagy változás, 
másrészt pedig lehetőség nyílt a differenciáltabb vizsgálódá-
sokra, az egyes m űvek és az egymástól eltérő  tendenciák össze- á 
vetésére. Koncz András munkáit ott találjuk az 1985 szeptembe-
rében rendezett ÚJ SZENZIBILITÁS III. cím ű  kiállításon, majd az 
1985 októberében Grazban, decemberben a budapesti M űcsar-
fokban bemutatott MAGYAR FESTEK HÁROM GENERÁCIÓ-
JA (eredetileg: PILLANATKÉP) cím ű  nagyszabású kiállításon; 
szerepelt az 1985 decemberében a budapesti Fészek Galériá-° 
ban megrendezett HOMMAGE Á GIORGIO DE CHIRICO cím ű  
kiállításon; végül pedig több nagyméret ű  festményét mutatta be 
a Magyar Nemzeti Galériában rendezett EKLEKTIKA '85-ön, fl 
mely a magyarországi transzavantgárd és radikális eklektika ed-
digi legnagyobb, legátfogóbb tárlata volt. Mindezekkel a kiállítá-
sokkal Koncz m űvészete a magyar új festészet szerves részévé 
vált. A kollektív kiállításokon való szereplések ugyanakkor meg-
erősítették benne az igényt arra is, hogy egy nagyobb anyagot 
bemutató, az egyéni fejl ődést is feltáró, önálló kiállítást ren-
dezzen az utóbbi négy év m űveibő l. 

3. Koncz András a hazai Új festészet egyik legtematikusabb kép-

viselője. Az 1982-83-ban festett, vörös, hideg kék és neonos 
zöld színekkel fogalmazott képein visszatér ő  motívum a fut-
ballpálya, a futball-labda — amit ironikusan hol emberi fejjé, hol 
napkoronggá, hol furcsán tömör, súlyos buborékokká fogalmaz 
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át. Ugyancsak visszatér ő  motívum a karatézó figura, aki hol fut 
ballistaként, diszkótáncosként, képregényh ősként, hol pedig 
mechanikusan mozgatott bábként jelenik meg. 

Egyfajta késő  huszadik századi „metropolisz -sztori " jelenik 
meg ezeken a gyakran lidérces, hideg, mesterséges neonfényre 
emlékeztető  fényekkel megvilágított képeken, melyeken az ag-
resszivitást mindig irónia fogja vissza , s melyeken az emberi alak 
mindig csupán környezetének reflexeib ő l élő , öntudat nélküli, 

mesterségesen „felnövelt" lény. Ebbe a „nagyváros-tematikába" 

beleépülnek a bárgyú képregényh ősök , az emblémák , a diszkó-

sztárok , fantázialények — melyek élete a nagyvárosi tömegkul-

túra képzeteit „folytatja " és viszi át a fantasztikum síkjára —, 
valamint filmjelenetek vagy filmhelyzetekre utaló képek. S a ter-
mészet is egyfajta díszletként, egy m űtermi felvétel háttereként 

tűnik itt fel (p1. vízesés, hegyes táj, hullámzó tenger, naplemente 
— mindez természetesen ironikusan sémává átfogalmazva). 
Ezek a kulissza -tájak éppen az igazi természet hiányát, a mes-
terségesség mindenen eluralkodó pszeudo -világát, illetve a mi 
fantáziánk által kitalált abszurd díszletek tudatos m űviségét 

hangsúlyozzák. 
Koncz figurái darabosak , durván és keményen megrajzoltak; 

egyszerre sugároznak nyers er őt és bárgyú tehetetlenseggit, ön-

tudatlanságot . A tárgyak éppúgy dolgok , mint az emberek — egy-
másmellettiségük nem valósagos , értelmes , lényegi kapcsolatok-
ra utal, hanem inkább a véletlen szerepét , illetve a manipuláltsá-

got hangsúlyozza . Felhalmozott , egymásra dobált tárgyak, me-
lyek egy kusza és durva környezetnek kiszolgáltatva, annak 
harsányságát és zajosságát átvéve , öntudatlanul kallódnak a hi-
deg fényekkel megvilágított, filmszer ű  nagyvárosi kulisszák 

között. 
Az 1982 és 1986 között festett képeit egy már -már plakátsze-

rűen harsány , kíméletlen színintenzitás jellemzi. Koncz András 
festészete a magyarországi transzavantgárd legkeményebb, 
legagresszívebb , leghidegebb színvilágát mutatja fel. A voros, 
kék, hideg sárga és hideg zöld tónusok , valamint a neonosan 
felvillanó hideg fehér és szürke színsávok fémes felületei hatá-
rozzák meg újabb koloritját. A színmez őket gyakran erőteljes fe-
kete kontúrok fogják közre, ám ezek a fekete vonalak olykor ön-
állósulnak és formává állnak a képtérben . A kontrasztos fogal-

mazás és a nagyméretű , gyakran monumentális képfelületen vé-
gighúzódó színsávok dinamizmusa rendkívül erőteljes hangzást 

hív életre. Egyes m űvei síkszerűek: a motívumok teljes mérték-
ben a fekete vonalak által meghatározott síkformákban fogalma-
zódnak meg, s az egyes színmez ők gyakran teljesen homogé-

nek, ami tovább erősíti a sík szerepét. 

1984-tő l egyre erőteljesebbé válik egy szobrászian tömör, 
hangsúlyosan a kép képzeleti terében komponáló , az egyes for 
mák plasztikusságát és súlyos testiségét hangsúlyozó, tér-
mélységre törekvő  formálásmód , ami egyrészt a színvilág átala-
kulását vonja maga után, másrészt pedig a kép zártságának, ar-
chitekturális megépítettségének er ősebbé válását jelenti. Ez a 
lassú stiláris fordulat tematikai átalakulással is együtt jár:1984-t ő l 
egyre gyakrabban dolgoz fel klasszikus m űvészettörténeti el őké-
peket és ismert képi toposzokat . Gyakran kiegészíti a klasszi-
kus művészetbő l (Canova , görög klasszikus szobrászat ,  Michel -

angelo  stb.), vagy az avantgárd „h őskorából " átvett motívumo- 

kat banális tárgyakkal , jellegzetesen késő  huszadik századi 
emblémákkal , groteszk és fantasztikus elemekkel, a képregé-
nyek bárgyú alakjaival —így ironikusan átformálja , kitágítja a 
felidézett képi toposzok jelentésvilágát. Az antik DISZKOSZ-
VETb kezében a vászonfelületre applikált valódi hanglemez t ű -
nik fel, s a figurát agresszíven vörös, üresen ragyogó diszkós 
fénybe állítja Canova PAOLINA BORGHESE-szobra, egy Girgio 
de Chirico TKOZLÓ FIÚja, óSZI MELANKÓLIÁja pedig úgy je-
lenik meg a képen , hogy a hozzájuk kapcsolt groteszk motí 
vumok, illetve az átrendezett képzeleti környezet megváltoztat-
ja az eredeti hangulatot és az eredeti jelentéseket, de mégis meg-
őriz valamit a művek méltóságából — csak éppen egy banális vi-
lág kulisszáivá avatja őket . „ Szomorú kulisszák " — mondhatnánk, 
ha a kulisszák éreznének ; a képeken melankólia és kegyetlen 
irónia kapcsolódik össze , s a festői fogalmazás során Koncz 
a történelmi anyaggal folytat párbeszédet , rákérdez a m űvészet 
történeti tradíció lehetséges jelentéstartalékaira. 

Koncz meglehetősen szabadon és önkényesen bánik a m ű-
vészettörténeti idézetekkel, ugyanakkor meg őrzi monumentali 
tásukat , csak éppen egy más , ambivalens , groteszk elemekkel 
megzavart , újfajta „anti-monumentalitást " teremt . A rá jellemző  
harsány, kemény , hideg színek szélsőséges intenzitása felmor-
zsolja a harmónia utolsó mozzanatait is. Minden hideg és m űvi, 

kemény és személytelen — ám az a mód , ahogy Koncz ezekbő l 
a dermedten triviális motívumokból egy új képzeleti teret alkot, 
s belecsempészi a nosztalgia és a visszafojtott szenvedélyes-
ség mozzanatait , markánsan személyessé válik. 

A klasszikus motívumokat kiegészítő  és átértelmező  banális 
tárgyak, olcsó és hétköznapi motívumok, az új, nagyvárosi ag-
resszivitást idéző  elemek idegensége széttöri a „klasszikus" bur-
kot, s egy zaklatott, ironikus és drámai elemeket vegyít ő , rombo-
ló energiákat és nosztalgikus múltidézést összekapcsoló, szél-
sőségesen személyes fantáziaképekb ől táplálkozó radikális ek-
lektikát teremt. 

Koncz András m űvészete a magyarországi radikális eklektika 
legkeményebb , legfrivolabb, a századvégi nagyváros „dinamizált 
ürességéből" és a gyorsan tovatűnő  benyomásokból merítő , leg-
expresszívebb megnyilatkozása. Festményein nem találjuk 
nyomát a Kelemen Károly monumentális kompozícióin felderen-
gő  manierista „nosztalgia"-hangulatnak és történelemérzékeny-
ségnek , sem a barokkosan vérb ő , hedonista ornamentalizmus-
nak, sem pedig a tobzódó és mégis komor ünnepélyességnek —
Koncz András képei hidegek, frivolak, ugyanakkor abszurdak és 
elfojtottan zaklatottak. 

1985-tő l egy újabb stí lusváltás jelei figyelhet ők meg festészeté-
ben. Színei jelentősen átalakulnak , s a hideg vöröseket , kékeket, 
acélszürkéket és fémes halványsárgákat felváltják a lágyabb, 
mélyebb, melegebb tónusok. Legutolsó képein nem az agresszív 
színkontrasztok , hanem a lágy átmenetek uralkodnak . Ez együtt 
jár a vastag , kemény , gyakran tudatosan sematizáló , fekete kon-
túrok eltűnésével és a színmezők egymásba olvadó találko 
zásával. Mindez megerősíti a téri mélység illúzióját . A fény itt 

többnyire hátulról, a kép képzeleti teréb ől tör előre, furcsán derengő , sejtelmes teret teremtve maga körül. A kontúrok elmo-
sódása , a motívumok széleinek lágy , bizonytalan egymásba-
kapcsolódása, a térbeli pozíciókat elbizonytalanító félhomály 
a képek hangulati tartalmait gazdagítja. 

A poetizált történetiség itt nem a klasszikus képi toposzok ironi-
kus újrafogalmazásában jelenik meg , hanem egy sajátosan deka-dens , századvégi hangulat, egy nagyvárosi élményekb ől, elka-pott pillanatképekbő l és a képzelet korlátozatlanságából ösz-
szeálló hangulati aura megfogalmazásában , melyben elvágyó dás és élvetegség , agresszivitás és passzivitás , bágyadtság és 
nyugtalanság fonódik össze. Minden úgy jelenik itt meg, mint egy 
elmósódott emlékkép, ugyanakkor ott érezzük a mesterségesen 
felfokozott , művi hangulatkeltés olcsó hatásosságát, a lüktet ő  fények kuszaságát , a filmjelenetek és videoképek mesterkélt 
pszeudo -világának " kétes érték ű  ragyogását. A meghatározó 

hangulati mozzanat a rezignáció , mely mégis izgalmasan keve-
redik össze a kulturális idézetek tartalmi sokrét űségével. 

Koncz legutóbbi képeinek kompozíciói egyszer űsödtek, átte-kinthetőbbé váltak, kevesebb motívummal fogalmazottak. Ez 
nyugodtabbá teszi képeit . Eltűnni látszik a korábban elfojtva, de 
mégis megjelenő  zaklatottság . Pontosabban a nyugtalanító tartalmak , a komor és baljós sejtelmek egy intelektuálisabbsíkra 
tevődtek át , s inkább a keresés , a képeket felidézett kulturális uta-
lások még lehetséges jelentőségének kutatása, illetve a szkep-
szis válik meghatározóvá. Ezt ugyanakkor egy mindent elbizony-
talanító , meleg félhomály teszi sejtelmessé , ellágyítva a fe-
szültségeket. Ezáltal a képeiben megjelen ő  kérdések mintegy életszerű", vagy „filmszerű " jelenetekbe integrálódva t űnnek 
fel — a hangulati mozzanat elfedi a tisztán intellektuális kérdés- 
felvetéseket. 

A frivol és groteszk mozzanatok itt is jelen vannak: „démoni" 
női figurák , a nagyvárosi szubkultúrák alakjai, divatos napszemü-
vegek , bárgyú rajzfilmfigurák , olcsó poénokat szolgáltató képre-gények „ hősei", filmjelenetek és plakátok alakjai keverednek a 
magányos , erőtlen , dekadens figurákkal , akiknek gesztusai Ugyancsak előregyártott sémák szerint formáltak . A kiúttalanság 
és az elbizonytalanodás századvégi alakjai, a huszadik század 
szellemi kísérléteibe belefáradt, kiégett figurák, a dezilluzioniz-
mus „csendes" megtestesítő i együtt élnek a rejtelmes félhomály-
ban az abszurditás , az agresszivitás , a dekoratív homlokzattal 
elleplezett üresség „harsány" figuráival. Minderre pedig úgy te-
kint Koncz, mint egy távoli, kissé elmosódó képre, mint az emlé-
kezet képeire , melyben képzelet és realitás , valóban átélt élmé-
nyek és csak megálmodott, elképzelt események már összemo-
sódnak s a mindig aktuális jelen pillanat szerint öltenek új és új 
alakot . Koncz számára ez az új — képi — alakzat válik lényegessé: 
a kép érzéki hatalma felszívja a személyes élmény és a „kul-
turális metafora " képeit , minden mozzanat csakis a kép érzéki 'b 
felületén nyer valódi értelmet. A látvány-fenomén önállósodik; 
az érzéki kép maga lép a valóság helyére , felfokozott hangulati 
gazdagságát mintegy felkínálja a néző  képzeletének. ❑ 
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Az 1960-as évek m űvészetének táptalajából kifejl ődve , a lemez elfoglalta helyét a többi 
érintkezésí .közeg a video , távirat, fénykép , könyv és film — között . Ezeket az objektivitást 
biztosító eszközöket az ötvenes évek expresszionista légkörét maguk után hagyó m űvé-
szek kutatták fel. 

Az időszaka reduktív elméleteivel megegyez ően , a lemez részese a m űvészi tevékeny-
ség egy eleme — a hang — elszigetelésének . Másrészrő l viszont feldúsítja az els ődleges 
képiség felrobbantásához rendelkezésre álló nyelvi eszközök sorait , távolabbra tolva vissza 
ezáltal a m űvészi folyamat lehatároló vonalait . Ily módon terjed el és er ősíti a művész elveit 
a lemez. 

A lemez jó szolgálatot tehet a munka akusztikai kiterjesztésében , ugyanakkor hozzárájul-
hat a művészet minőségi vegyítéséhez is. A nyelvhasználatra összpontosítva segít a m ű -
vészi munka hangaspektusainak „dokumentálásában ". A művészetkutatás részenkénti 
jelentósége tehát: kitágítja az írott elemz ő-konceptuális kutatást és a testkutatás tevékeny-
ségét ; fel lehet továbbá használni akusztikai elemként a vizuális tartalom integrálásában. 
Mostanában került felszínre a zenei hangok rögzítésére irá yuló banális funkciója , láthatjuk 
mint az önmegjelölés célját is . A lemezjátszó által érzékelfrorálisan leírt lap , a lemez tágít-
hat az irás, illetve az olvasás határvonalain . Mint a leírt vagy kiejtett szó mechanikus kiter-
jedése , kiszabadithatja az ivott formájú kutatást az írott oldal mozdulatlanságából és pasz-
szivitásából ; a beszélt nyelv min őségét visszaadhatja az érintkezésnek , s mindezt a nyom-
tatás mellőzésével. 
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Gábor munkai 

LORA-TOTINO és BELLOLI részletes tanulmányában bemutatja, hogy a beszéd akusz-
tikus visszaállitása a 19. sz. végén kezd ődött, amikor MORGENSTERN és SCHEERBART 
egy sor olyan fonetikus költeményt alkotott, amelyben kísérletet tettek a beszéd hangtar-
talmának visszaadására. 1897-ben Berlinben Scheerba гt egy hangos verset (Phonopoem-
et) publikált, amely kizárólag „kikakoka" hangokból állt. 1905-ben Morgenstern a beszéd fo-
novizuális aspektusaira irányuló érdekl ődését dokumentálta a Galgenlieder kiadásával, 
melynek verseit kizárólag metrikus és fonetikus jelek mutatják. 

Az akusztikus elemek írásban való újra felfedezésének vágya ezt követ ően az újévszá-
zad kezdetén, az olasz és orosz futuristáknál fejl ődött ki. A „szó aszóért" 1913-as kiáltvá 
nyával kezdve, KRUCENYCH, BURLYUK, KAMENSZKIJ és MAJAKOVSZKIJ közrem ű kö-
désével HLEBNYIKOV bejelentette azaum nyelv megszületését, melyben a szavak csupán 
hangokká lettek. Hlebnyikov a beszédet hangtani elemekké vagdosta szét, és a vers fono-
vizuális szerkezeteit lejátszva, a fonetikus részecskék közé szavakat t űzdelt, ily módon 
hozva létre a hangok dadogó folyamatát. A többi kubo-futurista is aktivizálta magát. Kruce-
nych a semmibő l hozott elő  szavakat, az önkényes szókapcsok zagyvalékát teremtve meg. 
Felhasználta az újszülöttek csacsogására, a szekták és összeesküv ők érthetetlen beszé 
dére emlékeztető  egyszótagos torokhangokat is. ZNADAVENCH pedig egy sor olyan hang-
játékot komponált, melyben a személyiséget különféle fonetikai skálák jelenítették meg. 

A hang véletlenszer űségeinek kutatását, valamint a kiejtés gyakori változtatását tartal-
mazó stratégiát az olasz futuristák is magukévá tették. Egész költészetük arra irányult, hogy 
a nyelv hanganyagát még áthatóbbá tegyék. Szívesen használtak konszonánsokat; ma-
gánhangzókat csonkítottak meg azért, hogy szótöredékeket és ütközési láncokat hozzanak 
létre. Az orosz futuristákhoz hasonlóan MARINETTI, PETRONIO, MASNATA, BUZZI és 
CONGIULLO is megszakításokat eszközölt az akusztikai anyagban, lereszelt a magán-
hangzók kombinációiból. Az el őadó gégéje ilyenkor megfeszült — a hallgatót ez felb őszí-
tette. LUIGI RUSSOLO a hang hangszerként való felfogása mellett érvel ő  hangelméletének 
(A zaj m űvészete . 1913.) további térhódítása eredményeképpen az olasz futuristák a ké-
sőbbiek során is nagy súlyt fektettek a kiejtésbeli összetev őkre. Azt hitték, a szavak kiejté-
sét az érzelmi megválasztás módja határozza meg és hogy az orális fordítás módosítja 
a beszéd kifejez ő  erejét. Ebbő l kiindulva kezdték keresni a költészetben a „dinamikus sza-
valóművészetet" (1916), melynek célja az volt, hogy még tisztábban mutathassák ki a bio-
lógiai, tehát nem-szellemi rezdüléseket. 

E pszichofizikai változás jelent meg pe rformance-alakban, melyekben a versek testmoz-
gás által kísért színházi darabokká lettek. 1915-ben ARTUR PETRONIO létrehozta a fone-
tikus költészetet; 1933.ban Marinetti és Masnata közzététte a Radia c. kiáltványt. Ebben a 
művészet akusztikai megoldásaira tettek új javaslatot: ,,...az ész él ő  és halott, szavaktól 
mentes zaj drámái által kibocsátott rezdülések fogadása, feler ősítése és átalakítása. Anya-
gok által kibocsátott rezdülések fogadása, feler ősítése és átalakítása..." Ugyanebben 
az évben, november 24-én, DEPERO és Marinetti elkészítette az els ő  fonetikus m űvészeti 
műsort a milánói rádióban. Sajnálatos módon, ebb ő l a hangmunkából nem maradt más, 
mint a La Vice del Padrone által Milánóban kiadott La Battaglia di Adrianospoli (1935), 
ami Marinetti hangjának kés őbbi felvételét tartalmazza. 

A dada költészetében a tiszta foneticizmust BALL, HUELSENBECK, HAUSMANN és 
SCHWITTERS tette magáévá. F ő leg tiszta kapcsolatokat vagy kontrasztos szótagegysé-
geket és konszonánsokat használtak. Verseikben, melyek felvételei szerencsére meg-
maradtak, újra felt űnik az alliteráció néhány eszköze, valamint az akusztikus hatás állandó 
ismétlődбse; ezeket a futuristák nagyra tartották, viszont szemantikus értékek nélkül hasz-
nálták fel. 

1913-ban RAOUL HAUSMANN a hangfelvételt megel őzően tette közzé VAN DOES-
BURG folyóiratában, a Mecanobán, valamint a Der Dadában bbbb  it  fmsbw , ki perioum 
és offeank művét, amely nem más, mint felfedezett hangokból szült szótagok és konszo-
náns versek. Az alapértéket itt a hang képviseli, ,,...ami olyan szervb ő l jön", írja Ball, „me-
lyet a lélek jellemez, s ez az egyediség elindul odüsszeuszi útjára a démoni útitársak között. 
Az artikulátlan, fatális háttéri zajok szerepe a dönt ő . A vers kísérletet tesz az ember mecha-
nikai folyamatokban történ ő  eltűnésének bemutatására. Egy tipikus fináléban mutatja be 
a Vox humana konfliktusát, ami a világot fenyegeti, felhasználja és tönkreteszi." 

HUELSENBECK szintén belekóstolt a fonetikus költészetbe. 1916-ban, a Cabaret Vol-
taire-ben felolvasta egy versét, miközben üstütésekkel TZARA kísérte. Hangja suttogott, 
dörmögött vagy énekelt. Kés őbb Tzarával és JANCOvaI adott el ő  ugyanabban a zürichi 
klubban egy hosszú magánhangzó zeng őhatást, amelyet a kiáltások, szirénhangok és sut-
togások sorának zaj-imitációja kísért. A hang abszurditásainak hasonlóságait használta fel 
KURT SCHWITTÉRS is An Anna Blumejában (1919). A szerelemnek e deklarációját 
hannoveri otthonában, egy merz-estélyen vette fel. A Sonate in Urlautent (1927) a dél-
német rádió is leadta. Az utóbbi vers bizonyos hasonlóságot mutat Hausmann fonokölte-
ményével —még akkor is, ha a m ű  improvizációs folyamatra épül, ami a versnek dinamikát 
ad és állandó változását okozza. 

DUCHAMP hanganyag—megközelítése ezzel ellentétes: ő  a plasztikus rendet választot-
ta. 1913-ban kezdett érdekl ődni a „plasztikus hangjegyérték" problémája iránt. Zeneszo-
bor létrehozását vette tervbe, aminek alapja „...olyan finom zenei hangszer, mely segítsé-
gével lehetséges az egyik hangról a másikra való folyamatos átmenet mechanikus, lemezre 
vehető  létrehozása. Így anélkül, hogy tudatosan éreznénk, a hangformákat szoborba öntjük 
(szemben a »vi гtuozitással« és a hang fizikai megosztottságával, ami a szín fizikai elmé-
letének felhasználhatatlanságára emlékeztet)". A zenei formák stílusa véletlenszer ű  is le-
het. Az 1913-as Erratum Musicalben Duchamp az egyedi zenei hangok elkülönítése után, 
azokat egy kalapba helyezve összekeverte, kivette, s olyan rendben, rendetlenségben he-
lyezte el őket a partitúrában, ahogy azok keletkeztek. A hangelemek e folyamatából szüle-
tő  partitúrát a m űvész három hangra szerkesztette. A m űvet két n ővérének, Yvonnak és 
Magdaleinnak dedikálta —egyébként ők hárman énekelték is el. Duchamp más zenei 
„trükkjei" a „trenini and palline"-t és a véges számú zenei hang zeneszerz ő i rendszerét 
foglalják magukba, melyet nemrég „tett át zenébe" az S. E. M. Ensemble. 

Az 1920-as és 30-as évek között a kulturális események sora a fonetikai kutatást a m ű - 
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vészét és a költészet határán túli szférákba vitte. 1923-ban JAKOBSON, TRUBECKOJ és 
KARCEVSZKIJ munkájának eredményeként tették közzé a 22-es javaslatot. Ebben beje-
lentették az új filológiai és szémiológiai tudományág, a fonológia megszületését, amely az 
emberi beszéd formálta hangok tudományos tanulmányozását hozta. A tudomány által ren-
delkezésre bocsátott szál mentén rögtön létrejött egy sor költészeti és m űvészeti tudatra 
ébredés. Jélanalízist végzett a BAUHAUS is; sok fonovizuális verset [rt az elvont elmélet 
talaján ARP, VAN DOEsBURG, sEUPHOR, BRYEN és KANDINsKY. 

A futuristák között FORTUNATO DEPERO tett javaslatot a Libro Imbullonatoban (Kap-
csos könyv) az „Onomolinguára," avagy az „elvont megszólaltatásra" — a hangot moz-
gásban lévő  vonatok és autók zajának utánzására használta fel. Ugyanebben az id őben 
fektette le ARTUR PETRONIO a „verbafónia" elméleti alapjait, az el őadásnak egy olyan 
módját fejlesztve ki, amely a külső  zajokat kiejtett szótagokkal is konszonánsokkal kévei. 

A magnetofon 1950-es évekbeli feltalálásával ismét megújult a hangkutatás. A kiejtés és 
a szavalat, valamint a hangok most már nemcsak természetes állapotban rögzíthet ők, ha-
nem a technológia révén kiemelhetőkké lesznek. Bevezették a hangrezgést és a különfé-
le akusztikai elemek montázsainak keverését is. Ezzel egyid őben mélyült el a mechanikus 
és az elektronikus eszközök közötti harc. Ismét felt űnt az akciófestészett ő l az a rt  brutig ter-
jedő skála által kísért hagyományos kutatás. Ez az egyszer ű  ember újraélesztésének vágy-
álmán épül ki — azzal acéllal, hogy az kiejtse és kikiáltsa azokat az artikulátlan és zavaros 
hangokat, melyek a sötét rejtelem, ördöngösség, csak a beavatottak számára élhet ő  szfé-
rák elvein alapulnak. 

Az art  brut legjelentősebb képviselője. DUBUFFET munkáiban a zene, a festészethez 
hasonlóan, egy hangbeli impastot kap, ezt összecsomósodott hangrögök és formátlan rez-
gések kísérik. 1960-tól kezdve Dubuffet hat közvetlen hangú agglomerátumot keltett életre. 
Egyik hang- és hangszeпelhasználású sorozatában nyeles serpeny ők, csődarabok, fütty-
hangok, üstdobok, cimbalmok, heged űk és brácsák felhasználásával kísérletezett. Az 
anyagot a versek és szavak behelyezésével dúsította. Így született meg a brutális zene, 
ahol 'a hangok közeledése egy rendkívül konkrét, érzékiesen fonetikus kollázst hoz létre. E 
„zenei kísérletekben", a konkrét zene megalkotására tett próbálkozások folyamatában Du-
buffet egyfajta állatias és zsigerel ő  hatást fejt ki. Kísérleteit kés őbb ASGER JORNnaI 
megismételi. 

A zajok közönséges hangokat metszenek ketté, s bár mindenképp emberi hangvétel ű , de 
talán kissé primitív zenei kölcsönhatás jön létre. Dubuffet írja: „A zene az, ami ki tudja fejez-
ni az egyén hangulatát, az őt irányító mozdulatokat, ami a hangokkal és azok burkával, 
valamint a hangi tudatossággal együtt hétköznapi életünk ismert elemét alkotja... Én a ma-
gam részérő l az effajta zenét »csinált zenének« nevezem. Más ez, mint az a fajta zene, 
amelyet »hallgatott zenének« nevezek, s amely ugyanolyan er ővel ébreszt bennem gondo-
latokat — alatta teljesen magunkon és hajlamainkon kívül álló zenét értek. Ez olyan zene, 
amely bár egyáltalán nem emberi, ugyanakkor mégis képessé tesz minket hallgatására 
(vagy képzelésére). E zenét az emberi tényez ő  által nem befolyásolt elemek alkotják." 

Egyik lemezén , a La Fleur de Barbe-on, a címadó verset maga Dubuffet mondja. Köz-
ben persze vannak megszakítások; a darabot többhangú játék kíséri ebben a szerz ő  is 
részt vesz). A játékban akusztikus segít őelemként üvegek; fütty ћangok és serpenyof< kerül-
tek felhasználásra. 

Egy másik lemezén a Humeur Incertaine-on a kapálás fémes hangja hallható. Ezt kísé-
rik a nyávogás hangjai, és az enyhén emberi melódiákra emlékeztet ő  vokalizációk. A 
L'Ean -ben a fémlemezre hulló eső  modellhangja mellett egy állandóan dagadó folyó cso-
bogását hallhatjuk. 

Az USA-ban a WBAI készített Zenei kísérletek címen mikrobarázdás lemezt Dubuffet-
nek, amelyen a hétköznapi tárgyak zenei lehet őségeit tágította ki a különféle forrásból szár-
mazó hang és zajkeverékek felhasználása útján. Ezek megvalósulása nagyrészt „durva és 
visszafelé haladó" lett, amely teljesen megfelel a m űvész akulturális igényeinek: „Zeném-
ben egy ötvenezer évvel ezel őtt élő  ember helyébe akartam magam helyezni: egy olyan 
ember helyébe, aki mit sem tud a nyugati zenér ő l, aki most fedezi fel a maga számára a 
zenét, segítség nélkül, tudomány nélkül, minden olyan tényez ő  nélkül, amely meggátolná 
szabad zenei önkifejezésében és kedvtelésében. Festészetemben is ezt akartam megva-
lósítani. A különbség csak az volt, hogy a festészetet — az elmúlt néhány évszázad nyugati 
festészetét — tökéletesen ismerem, de minden tudásomat szándékosan el akartam felejte-
ni... A zenét viszont nem ismerem, és ez bizonyos el őnyt jelent zenei kísérleteimben. Itt 
nem kell elfelejtenem azt, amit mindenképpé felejtésre ítéltetett." 

A háború utáni időkben a hangos költemény fejlesztését a Postlettristi nevű  — WOLMANt, 
DUFRENE-t és BRAUt magába foglaló — csoport vállalta magára. Elméleti feltételezésük 
alapja az értelmi tényez ő  visszaszorítása volt a zajok, a torok- és ajakhangok el őtérbe 
helyezésének hangsúlyozásával. A versek kiáltásokon és üvöltéseken alapulnak; az ösztö-
nösen érzelmi megszólaltatáshoz közelítenek. Ebben nagyon hasonlítanak az akciófesté-
szethez és az art införmel-hez. A hangok rácsöpögnek a magnetofonszalagra — kiáltások 
és testhangok kísérik őket. 

1959-ben FRANZ MON, a hangos költészet egyik legnagyobb teoretikusa szót ejt az aj-
kak, a nyelv és a fogak táncáról, az olyan támasztéki mozgásokról, amelyek .....az artiku-
láció küszöbén önmaguk hozzák létre a megfelel ő  irányítást (...); a hangrezdülések maguk-
ba vonják a leveg őt, csiszolják, visszaverik, elnyelik azt, és ilyen módon rugalmas rezg ő-
hangokat hoznak létre. Ezeket aztán, melyek lágyak, csillogóak, telítéttek, vagy harsányak 
lehetnek (...), az egyszer ű , kívülrő l jövő  kiáltás különféleképpen élelmezhető  jellé teszi 
(...); minél s ű rűbb az impulzus, annál radikálisabb lesz a kifejez ődés, annál tisztább a be-
szélő  elkülönültsége". 

A leírt szó akusztikai kidomborításának er ősítésével az 1950-es évek m űvészei és költő i 
is foglalkoztak. A normál kifejeződésű  beszéd felvételre, illetve lemezre való tételének 
mozgalmában nagy szerepet játszott a Cinguiéme Saison c. magazin. Ez 1958-tól kezdve 
egy sor ROTELLA-, B. HEIDSIECK-, KRIWET-, DIFRÉNE- és HENRY-munkát magába 
foglaló lemezt jelentetett meg. 1962-ben a magazin alapítója és szerkeszt ője kiadta Vibre-
space c. lemezét, amelyen — akusztikai rendezéssel eltorzított és átalakított —lélegzési 
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hangjait gyűjtötte össze. A beszéd mechanizációjának ötletére VREE, KRIWET és GARN-
TER azonnal reagált: 1962-ben elkezdtek hangokat és szavakat audio-költészetté olvasztó 
lemezeket és szalagokat gyártani. Kés őbb az OU nevet felvev ő  magazin tette közzé MIM-
MO ROTELLA hangos verseit. Ő  írja Episztilás kiáltványában, hogy az „életb ő l vett 
hanghatások" episztolás összetétele annak felel meg, ami a sokanyagú m űvészet és a 
szobrászat, illetve ami a festészet és a kollázs között van. Az episztolás nyelv a szavak 
használati éhéktő l való megszabadulását hozza; átalakítja őket a szótárak és a szintaxis 
roskadozó építményei ellen irányuló hordozórakétává (...); az emberi hangot nem szabad 
leszűkíteni az a гtikulált nyelv monotonságára — hiszen ez a természetes zenei eszközök ki-
meríthetetlen forrása. 

Ezzel egyidej ű leg, a noveau realisme égisze alatt publikálta YVES KLEIN 1959-ben sor-
bonne-i előadói beszédét lemezen L'evolution de fart  it  de I'architecture vers I'immate-
rial címmel . A Conce rt  of Vacuum c. lemezét C. WILP-pel együtt adta ki. Ezen egy árva 
hangot sem hallhatunk, az ű r érzetét a zenei csend er ősíti fel. 

Klein zenei érdekl ődésének kezdete 1949-re datálható — ekkor írta szimfóniájának, a 
Monoton csendnek partitúráját. Err ő l a következ őket írja: „Életemnek olyannak kell lennie, 
mint az 1949-es szimfóniámnak. Ez egy folyamatos hang, melynek se eleje, se vége. 
Ugyanakkor mégis egyesített és univerzális, pont azért, mert nincs eleje és nincs vége. Egy 
hangjegyérték, amely felt űnik és improvizáltan él egy ideig az érzékszerveken belül, a fizi-
kai szférában." Klein 1960-ban éri el ezt az észleleti koncentrációt, amikor a Francia Opera 
zenekarának vezényel. E szimfónia els ődleges törekvése a kleini hitvallás tipikus tartalma: 
visszatérés a paradicsombeli közösség ürességéhez és természetességéhez. Az egyszí-
nű  kékhez hasonló, egyedülálló és korlátlan hang igénye e törekvés révén olyan szintre 
mozdult, amely túlhalad minden megkülönböztetést és emberi korlátot. Túl akarta szár-
nyalni, le akarta győzni az egészet magába szippantó és megemészt ő  folyamatos hang 
abszolút ű rjét. Az egzisztencialista hatásokra vallásos módon válaszol, a világot miszti-
kumként fogja fel. A szimfónia megírása el őtti években erős esztétikai motiváció is tapasz-
talható nála. 1946-ban vette tanulmányozás alá a Croix Rose-t (Rose Cross), és érdekelte 
Bachelard is. Úgyszintén foglalkozott alkímiával, teozófiával — ezek nemcsak a tényleges, 
ésszerűen kidolgozott és jól megoldott kísérletek, hanem mindenekel őtt a tapasztalaton 
kívüli „tények", miatt is fontosak. E tények még az életen és id őn kívüli hangoknál is transz- 
cendensebbek. 

Az 50-es és 60-as évek közti átmenetet a neodadán és a nouveau realisme-on kívül a 
konkrét és a vizuális költészet nemzetközi megszilárdulásával lehet jellemezni. A konkrét 
és vizuális költészetnek az a költő i koncepciója jutott ki a világba, amely alkalmas volt rá, 
hogy kézi formákat és el őadásokat fogjon fel, de a hangról még nem esett szó. 

KRIWET német költ ő  1962 és 1969 között a monacói elektronikus zenei stúdió segítsé-
gével egy sor hang-kép formátumú anyagot dolgozott ki. Alkalmazott megoldásai között 
hanglemezek, filmek és újságcikkek címsorainak felhasználása szerepelt. A munkák kidol-
gozása során gyakran látszott célszer űnek újonnan konstruált gépek alkalmazása, melyet 
az anyag hangtani összetettsége indokolt. Ezért 1968-ban FOGLIATI és LORA TOTINO 
Torinóban megtervezte a liquimofonot, ami lényegében egy folyadék-típusú zenei generá-
tor volt, valamint a hidromega  font,  amely a folyékony költészet kidolgozását tette lehet ővé. 
A hidromegafon egy „fémkészülék, amelybe külön égy kis vízmennyiséget tartalmazó szi-
font építünk be" —írja Lora-Totino. Az inflekció növekedése legy őzi a folyadék tehetetlen-
ségét, aminek következtében egy mozgó csatornán létrejön a változtatott és összenyomott 
kibocsátás. A rezonáns bugyborékhangokat beszédhallucinációk, kifejezéstöredékek fed-
ték át, keverték többé-kevésbé össze: id őnként az egészet a folyadéktúlfolyás árvízszer ű  
hangjai borították el. 

Lora-Totino a tartalom és dialektika kérdéseit dolgozza fel a természetes energia (a víz) 
és az ember (emberi hang) között, Nanucci tevékenysége viszont a problémát a festészet 
vagy a festő i színezés irányába tolja el. Nanucci, aki a fonetikus költészetr ő l több különféle 
antológiát jelentetett meg, 1969-ben a Readingsben elkezd foglalkozni a kék szín — pl. 
a kobaltkék, sötétkék, nefelejcskék, francia kék, olasz kék, marin, éjféli kék stb. — közötti 
összes színárnyalat megjelenítésével. A meghatározások sorának fokozatos átfedésével 
tér át a vörösre, a zöldre, a rózsaszínre és a fehérre, végül a paletta-hanglemezen a színek 
— hangok tárháza jön létre. 

Ezzel szemben a cseh GRYGAR a metronóm, a zongora és a xilofon, valamint az or-
gona és a búgócsiga hanghatásait magába foglaló közegben lép el őre. TOPOK francia ki 
fejezéseket és magánhangzókat elemez. A tömegkultúra és f ő leg a fogyasztói társadalom 
elemzésébő l születő  koncepcióknak voltak a m űvészetet a fogyasztói cikkek szintjére le 
alacsonyító vonatkozásaik is. Ez az egyik oka annak, hogy a 60-as években — a pop a rt  
és a Fluxus égisze alatt — a lemezek a m űvészi érintkezés általános eszközeivé váltak. 

BEN és WARHOL kereskedelmi zene gyártásába kezdett — az el őbbi demisztifikáció s 
célzattal, az utóbbi gazdasági és zenei szándékoktól vezérelve. Feltétlenül említésre méltó, 
a WARHOL által életre keltett VELVET UNDERGORUND nev ű  csoport is, amelynek vize 
tésével a rock világába merészkedett. 

A pop artban a lemezt dokumentálásra alkalmazták ( Giant Size $1,57), a Fluxus viszont 
izgatásra használta fel. KÖPCKE Amíg dolgozol c. lemezének barázdás felületére m űa-
nyag cseppeket vittek fel, az állandó megszakadások a végletekig felidegesítették a hall-
gatót. A rongálás a lemez létrehozásának banális értelmét hangsúlyozza. A lemez tönkre-
tevésével, tördelésével Köpcke a tökéletlenség és az izgatás hangjainak kihangsúlyozását 
kutatta. Ez azt jelenti, hogy a lemezt tekinthetjük funkcionális és anyagi jelként is — az em-
ber túlléphet az anyag módosításain, és a lemezt különféle sebességeken is hallgathatja. 
Ez utóbbit használja BEN egy Fluxus-kiadványban: azt ajánlja olvasóinak, hogy a 78-as he-
lyett 45-ön hallgassák meg a May Casablanca által énekelt, Franciaországban nagy sikert 
aratott dalt, a Mon dieu ne I'abandonnez pas-t. 

A lemezt súllyal, anyaggal, átmér ővel, formával, vastagsággal rendelkez ő  dologi volta 
hozza vissza a nyelv közegének szintjére. A Disque Bleau pour Saffa cím ű  HAINS-lemez 
tautológiai felvétel — olyan szerző  készítette, akinek neve és helye van a történelemben. 
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A felhasználás módját szintén determinálta a felvétel azon egyszer ű  formája, melyben a 
lemez tö гténelmi jelentőségre tesz szert, a munkabeszélgetések és munkameghatározá-
sok rögzítése útján. Ebben az értelemben a lemez a m űvészet teóriáinak, illetve azok 
eredményeinek hangdimenziójú rögzítése lehet. Az el őbbire jó példa BILLY KLUVER 
Giant Size $ 1,57 és ALLAN KAPROW Hogyan csináljunk happeninget c. lemeze. 
A something Else Press kiadó által publikált lemezen Kaprow azt taglalja, milyen ne legyen 
a happening; mindezt azért teszi, hogy egyidej ű leg szabad és szervezett rendszer ű  kiált-
ványt hozzon létre. A Giant Size nem más, mint egy stúdiókban és galériákban felvett, az 
amerikai pop a rt  elit személyiségeitő l származó nyilatkozat-gy űjtemény: hallhatjuk többek 
közt JOHNS, RAUSCHENBERG, WESSELMAN, OLDENBURG, DINE, LICHTENSTEIN 
szövegét. 

A második kategória rendkívül izgalmas vonatkozású: telefonhoz kapcsolt hangrögzíté-
sek feldolgozásáról van szó. Az 1969-ben, Chicagóban, a Kortárs M űvészetek Múzeumá-
ban megrendezett Telefonművészet c. kiállításnak ez volt a témája. E kiállítás rendez ője, 
JAN van der MARCK követte el ődje, MOHOLY-NAGY 1922-es példáját, aki telefonba 
mondta egy fémlemezen és zománcon elkészítend ő  kép létrehozására vonatkozó rendel-
kezéseit  —6  is telefonon gy űjtötte be a Chicagóban-végrehajtandó egyéni munkák leírásait. 

Az illető  művész jóval gyakrabban volt távol, mint jelen a helyszínen, ahol m űve készült. 
Az alkotások azonban nem lettek emiatt homogének, mint ahogy azt feltételezték. Az ered-
mény: kontrasztos végtermékek. Egy másik hangfelvételen SOL LeWITT telefonba mondott 
kérését hallhatjuk: Ceruzarajzokat a Múzeum falára! BRUCE NAUMAN telefonon utasítja 
a Múzeum egy tisztségvisel őjét, és az eredmény: a felh őkölés-visszariadás hangja. A hang-
felvétе lt többször megismételve rögzítették. 
MORRIS és SERRA telefonon keresztül készítettek filmeket, míg HAMILTON és BALDES-
SARI telefonközvetítéssel festet. ARMAN kö гtelefonozik, különféle tárgyakat kell a Mú-
zeum bizonyos sarkába összehordani. IAN BAXTER a N. E. Thing Co-tól leírja szándékát, 
miszerint olyan információs hangmunkát akar csinálni, melyben a közönség kérdéseire a 
teremőrök hangosan válaszolnak. Néhány m űvész —közöttük KOSUTH, JAMES LEE BY-
ARS és HUOT — a show-k címeinek nyelvészeti és hangzattani manipulációiba mélyed; 
konceptuális kutatásaiban Kosuth nyomozni kezdi az „a rt" összefüggéseket. 

A hangos „katalógus" egy másik példája a texasi Tyler Museum égise alatt realizálódó 
JIM ROCHE, ROBERT WADE, GEORGE GREEN és JACK MIMS kiállítása 1972-ben. Az 
írott tartalmat tulajdonképpen 4 lemezes hang-összeállítás helyettesíti. A felvételek a négy 
művész mindegyikének gondolkodásmódját és létét közvetítik a közönség felé. Az esti hí-
rek, rádióadások és stúdiófelvételek, melyeket baráti beszélgetések kísérnek, Roche mun-
káját alkotják. GREEN a „csúszómászók barátja"s hangjaikat írja le, illetve adja vissza, mi-
közben bő rük színe változik, illetve egy magas szikla tetejérő l ereszkednek alá. WADE a 
halak zörejeit rögzíti és úgy tud a csirkékr ő l beszélni, akár egy jó farmer. MIMS a költészet 
és a m űvészet közötti különbségekrő l ironizál, szerinte elkelne nekik egy nagy adag chilei 
bors ahhoz, hogy újra feléledjenek. 

A lemezt mindenütt végtelenül gazdag változatban használják fel. Ezt az a tény is meg-
erősíti, hogy számos m űvészeti mozgalom elfogadta, mint a kifejezés eszközét. 

Az op art  két képviselője, SCHÖFFET és AGAM, már a 60-as években hanganyagot 
vett igénybe a variációk elkülönítéséhez, ahogy azt a fény- és színhatások permutációi 
és változatai megkívánták. Agam Transformes Musicales-a tulajdonképpen nem más, 
mint a különféle hangszerek (szájharmonika és üt ősök) hangkombináció-sorozata. 

A hangszerkezet a francia m űvész optikai munkájához hasonló. Az els ő  hangok elemi mi-
voltukban jelennek meg, dallamvonalukat követve, aztán következnek a megegyez ő  és a 
változtatott bemenetek kombinációi. Így a különféle formák (1, 2, 3, 4, 5) a komplexumok 
sorát hozzák létre — ebben olyan hangszerek, mint a mélyheged ű , a klarinét, a zongora és 
harsona is szerepet kapnak. A zenei felszín rendkívül artikulált lesz — a szándékosan így 
formált ciklusokkal és különféle hangvariánsokkal egy fajta audio-kromatikus rendszer ala-
kul ki. 

FAHLSTROM „fonikus érintkezése" azonban még ennél is költő ibb és természeténél 
fogva még inkább zsánerszer ű . A művész már 1961-ben végzett ezzel kapcsolatos kutató-
munkát a Svéd Nemzeti Rádiónál. 

Itt kell megemlíténi ROBERT WHITMANt, aki kísérletet tett pe rformance-ai hanganyagá-
nak rögzítésére: a chicagói Kortárs M űvészetek Múzeuma számára készített lemezén hall-
hatjuk az eldugott, hátsó üzlethelyiségben mikrofonvégre kapott utcahangokat, lépészöre-
jeket, valamint az állatok bizonyos éjjeli hangjait is. 

1966 és 1968 között, a konceptuális kutatások el őretörésével a lemezt a beszédre, pon-
tosabban a nyelvre vonatkozó hangtani elemzések folyamatainak objektivizálásához hasz-
nálták fel 

A módsze гtani ismeretek fejl ődése teszi lehet ővé VENET számára, hogy úgy hangtani-
lag, mint képileg alkalmazhassa azt a szellemi folyamatot, amely matematikai, fizikai, gaz-
dasági és asztronómiai diagramokat foglal magában. A különféle tudományágak által szol-
gáltatott adatok és diagramok grafikus megjelenítés vagy szóbeli közlés által közvetít őd-
nek ki. Attól a perct ő l kezdve, hogy Venet alanyával foglalkozni kezd, minden személyes 
vagy egyéni vonatkozás alapját veszti. 
A tudományos diagramok vagy a gazdasági táblázatok objektivizálását fénymásolással biz-
tosítja, a szóbeli közlést lemezen vagy hangszalagon rögzíti. „Asztrofizikai" kutatásainak 
részeként jelent meg 1968-ban a Cygnus-í Infravörös csillag infravörös polarizációja 
c. megfigyelés—hanganyag lemez, melynek bázisa az Arizonai Egyetem asztrofizikai labo-
ratóriumában készült. 

A közeg „személyesebb" használatáról tett tanúbizonyságot LAWRENCE WEINER, aki 
1972-ben és 73-ban kiadta Megcsinált ismét Talán... AC () c. és a Megcsinálva/oda-
csinálva, Essendo Stato Fatto A c. hanganyagot. Ekét felvételen magánhangzók, 
határozószók, igék és kifejezések változatai keverednek egy fúvóshangszer hangjaival. A 
lemez akusztikusan tágítja ki a m űvész verbális, rímtani kutatásait, melyeknek tárgya a kü-
lönféle nyelvekbő l, illetve egy adott nyelvbő l vett szavak együttese. A lemezt a m űvész 
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saját kutatási eszközei mellé helyezi, ezáltal lehet őségeinek korlátai kitágulnak, hiszen 
előtte csak az írótt szó, illetve a könyv (az utóbbi id őben pedig a fénykép és a film) álltak 
rendelkezésére. A Niets Aan Verlorenben, melyet Weiner 1976-ban a Stedelijk Abbemu-
seummal együtt készített, a különféle nyelvek férfi és n ő i hangokon előadott rétegz ődési 
elemeit harangjáték kíséri. a kifejezések — „nincs mit veszteni, nem vesztettünk semmit, 
a hatékonyság versenye, nincs ésszer ű  kapcsolat — stb." keverve vannak; ekeverés kap-
csolódik a kifejezésekhez és ugyanazon hangszerkezettel éš szóismétléses leírás-hipoté-
zissel áll megfeleltetésben. 

Egy főnév hangtani elemeinek — magánhangzóinak és mássalhangzóinak — permutáció-
elemzését SANDRO CHIA végezte el. A pietra szó elemeit alakította át két percenkénti 
ciklusban: etrap/, trapie, rapiet, apietr. A szándék egyértelm ű : tekintsük a beszélt nyelvet 
olyan tárgynak, amely fizikai koponenseinek — jelen esetben magánhangzóinak és mással-
hangzóinak — megváltoztatása útján egy másik objektumba építhet ő  be. 

Ebben az értelemben hasonlónak mondhatjuk ELIANE RADIGUE zenei tanulmányait, 
aki szavak helyett hangokat használ. Lemezének lejátszási sebessége változó: 16-tól 78-ig 
terjed — a zenei anyag orális lehetőségei eszerint változnak. A lemez lehet őséget ad arra, 
hogy mindkét oldalát egyszerre használjuk különféle sebességeken, valamint hogy egyedi 
egységként hallgassuk más-más fordulatszámon (a—b), vagy pedig (a+b) összegeként, 
eltérő  egységeken, különféle sebességeken. 

Ezt az irányvonalat követi zenéjében MEIRELLE és SNOW. Az elektronikus hangszernek 
felhasználásával tér- és mennyiségi zenét komponáltak; munkájuk kapcsolódik az asztro-
nómia és a film iránti érdeklődésükhöz is. Ide tartozik SCHNITZLER élettelen koncertje és 
ENGELS hanganyaga, ami nem más, mint performance-ának sajátos hangszerelés ű  
hangfelvétele. 

A lemez, illetve a hanganyag kinetikus vagy motorikus szobrokkal való kombinálásának 
ötlete DUCHAMP-tól kezdve napjainkig húzódik. Egy objektum id őbeli átalakítása olyan 
mértékben emlékeztek a zenei id ő re, mint amilyen mértékben a jelenkori alkotások lét 
rejönnek. 

A hangszobor hangjai c. lemezt az ARC társaság adta ki Kanadában. Hanganyagát 
mozgó szobor, illetve bizonyos objektumok együttese szolgáltatta. TINGUELY és mobiljai-
nak „tradícióit" BASCHET, BERTOTA, MARXHAUSEN és JACOBS követik. A legnagyobb 
érdeklődésre e területen STEPHAN von HUENE Annunciatorsa tarthat számot, amely 
vákuummal és nyomással ér el kimagasló eredményt. A végtelen számú szájpadlási, 
torok- és foghang variációk hangkomponenseinek vizsgálatával JAKOBSON foglalkozott 
kiejtési kísérleteiben; ezen az úton haladt tovább NOTARGIACOMO szó- és hangvariációi-
val, például a Variazioni del fónemával. 

E munkájában különféle nyelveken (olaszul, angolul, németül és franciául) kiejtett r bet űt 
rögzít. Az Affermazioniban beszélt nyelv elemzéseit dokumentálja, különös tekintettel 
a beszél ő  érzelmi állapotának variációira. A beszél ő  15-szőr ismétli el ugyanazt a kijelentő  
mondatot, de mindig másként. Végső  soron, az / like Ike átalakítása — hangsúly és ritmus 
változtatása — ay la/k a/ttá, bizonyos el ő re meghatározható mérték ű , költő i jelentésválto-
zást hoz magával. FILKO cseh m űvésznek is ez a munkaterülete: hangfelvételein a jövő, 
kozmosz, atom szavak különféle kombinációit és kiejtési variációit hallhatjuk. Az els ődleges 
meghatározó jelleg a hangé, a kiejtésbeli, hanghordozásbeli sajátosságok pedig kutatásá-
nak tárgyát képezik. 

A hangok és zörejek h ű  visszatükrözésével és rögzítésével a lemez kitágítja az írott 
szó dimenzióját, valamivel közelebb visz a közvetlen tapasztalathoz. Ez persze abban 
a pillanatban elvész, amikor az akciók, pe rformance-ok és környezeti produkciók közve-
títése leírva vagy csak képi úton történik. 

A hallgató a helyszínen érezheti magát, a hang komponens részévé válik az integrálódó 
műalkotásnak. A hangfelvétel közvetlen módon — az akusztikai érintkezés és a zajok 
együttese által — „mozgatja meg" a hallgató és a pe rformer közötti szálakat, a hallgató szá-
mára újratermel ődik az event pszichofizikai légkörének része. Így a lemeznek köszönhet ő -
en a m űvészeti termék közvetlen módon finomul nemesebbre, melyben az érzékel ő , 
akusztikus-orális komponensé a dönt ő  szerep. 

1972-ben MARINA ABRAMOVI Ć  fizikai környezetének zajait, zörejeit és hangjait vette 
lemezre; De MARIA pedig a Csendes- és Atlanti-óceán muzsikáját kombinálta össze dob-
hangokkal — az eredmény egy crescendo. 

A lemez performance-nagyítási ötletét használta fel a Mazzotta kiadó JOSEPH BEUYS 
mikrobarázdás lemezének elkészítésével amelynek anyagát Amikor a viselkedésmód 
formává lesz c. performance-án vették fel a berne-i M űcsarnokban. Így jött létre a Ja, 
Ja, Ja , Nee, Nee, Nee — hanganyaga különféle stílusokat és hanghordozásokat, valamint 
énekelt kádenciákat tartalmaz. E zenei kíséret mellett rakta le Beuys a helyiség sarkaiban 
a zsírt, helyezte el a nemezdarabokat, végül pedig olyan tárgyakat állított ki, mint kötelek, 
magnetofonok, cipők. Ez hozza ki végső  soron a munkájának egészére jellemz ő  lágyságot 
és keménységet, egységet és felszabadultságot. Az, hogy leválasztjuk a performance 
egy összetevőjét, egyáltalán nem jelenti, hogy szétforgácsoljuk a munkát, csupán a hangta-
ni elemek képei előtti hangsúlyozásáról van szó. Ezért használja Beuys rendszeresen 
— TERRY FOXszal és HENNING CHRISTIANSENneI együtt —eszközként a lemezt és 
a hangszalagot. 

A Skбt szimfónia c. lemezt Beuys és Christiansen közösen készítették az Edinburgh 
College of Artban, 1970-ben. Amíg Christiansen zongorázott, Beuys hosszú lépésekkel jár-
kált a teremben, fokozatosan szervezve meg tárgyainak — a táblának, botoknak és a 
zsírnak —elhelyezését, hangosan magyarázva a falra és a padlóra vésett diagramjain, hogy 
társadalma az egyénre épül, és az iskolázási rendszer központi eleme az alkotóképesség 
fejlesztése. 

A másik lemez egyórás: a düsseldorfi M űvészeti Akadémián 1970 novemberében rende-
zett Beuys és Ter ry  Fox az event utolsó 20 percének hanganyagát rögzíti. A 45-ös fordulat-
számú lemez mindkét oldalán különféle hangokat hallhatunk. Az egyiken Fox ütöget két 
eltérő  hosszúságú és átmérőjű  acélcsövet: a hangok egy ablak felé terjednek, az ütések 
rezgéseit négy üveg tábla veri vissza; közben érezhetjük az akusztikus rezgések holtpont- 

35 



jait is. Amikor nem történik hangkibocsátás, akkor egy nem akusztikus hullámhosszú 
rezgés születik, melynek következtében az üveg elpattan. Az ablakkeret mögött gyertya 
ég. Amikor már mind a négy üvegtábla eltört, a fakeret is szétmegy, Fox a csövek rezeg-
tetésével megpróbálja eloltani a gyertya lángjait. Beuys egy gránátalma elfogyasztásába 
kezd bele, a magokat egyenként ezüst tálba köpve ki. A lemez ezekkel az egymást állan-
dóan metsző  hangokkal ér véget: Beuys végül megeszi a gyümölcsöt. 

1974-ben Beuys — ALBRECHT J.-vel — a londoni ICA-ban több közeges pe rformance-ot 
adott elő . Object — zsinórok, gy ű rűk, harangok, harmonikák és dobok —elé tepedve 
csikarta ki eszközeibő l a „hangokat", a zenét szavakkal, gesztusokkal és üvöltésekkel 
kísérve. Ily módon a m űvész alkotó kiterjedés ű , érző  és biológiai hangszerré vált. 

SARKIS szintén akciósorozatok hangrögzítésére használja a lemezt. Az Une Lettre a 
Dechiffer c. mikrobarázdás lemezén egy Törökországba írt levél 13 perces hangjait rögzíti. 
A Le Chien Aboyant Courait Derriere „X" című  lemezén egy rohanó férfi után ugató 
kutyát hallhatunk; a rohanó férfit és az ugató kutyát egyaránt Sarkis játsza. 

A Csúcsdalok csúcsai c. MURRAY-lemez ennél muzikálisabb: a kanadai m űvész az 
utolsó 10 év 100 legnépszer űbb slágerét gy űjtötte össze, de minden dalból csak 10 má 
sodpercet kevert be. A lemezen hallhatjuk a Beatles Hey Jude, I Wanna Hold Your Hand, 
Association Windy Hill, vagy Billy Joel Royal Cherry Hill Park c. számainak legismer-
tebb dallamait. A lemez a szerz ő  korabeli nemzetközi slágerlisták magas helyezést elért 
dalaihoz kapcsolódó hallgatói emlékeit használja fel, egyszersmind ízelít őt ad a lemezlova-
sok munkájából is. Az egyik disc jockey (D. SMITH) szavaival: ,, ... amikor hetente több mint 
300 negyvenötös fordulatszámú lemezt kapsz, akkor legfeljebb arra lesz id őd, hogy maxi-
mum 20 mp hallgatás után megállapítsd a lemezr ő l, hogy jó vagy rossz zene van-e rajta". 

Amíg Murray történeti jelleg ű  zenearchívumot állít össze, addig De FILIPPIt a primitív 
törzsek, a hoppik és a kelták életének felidézéséhez kapcsolódó antropológiai érdekl ődés 
foglalkoztatja — vállalkozik e népek mítoszainak és szokásainak folyamatos fizikai és kul-
turális újrafogalmazására. Ezek között kap helyet például a narcizmus mítoszának különfé-
le formájú feldolgozása, amib ő l külön lemez is készül. A mítoszt ez esetben De Filippi 
hangjának 1973. január 5-én, a Passo  dl  Bocca Tribarián felvett visszhangja jeleníti meg: 
a művész azt a bizonyos szót 3 percenként 4-szer kiáltja ki. 

ANTONIO DIÁS és ROBIN MacKENZIE el ő re megállapított, konceptuális ütemezés sze-
rint szerkesztett akusztikus tulajdonságok hangdokumentálására használja a lemezt. A 
Dias által kiadott Köztes tér c. albumon hangszüneteket, majd két hang ütemes, folyama-
tos váltakozását hallhatjuk: az ébreszt őóráét és a lélegzését. A lemez eleje 3 másodperc 
hangot, majd 3 másodperc szünetet tartalmaz — minden egy el ő re meghatározott rendszer 
szerint történik. Ezzel hangsúlyozódik ki igazán az üres és a semmi, illetve a hang és a 
csend. A második részben fő leg természetes lefolyású légzést hallhatunk, de a megoldás 
itt is pozitív vagy negatív. MacKenzie egy kanadai síkság letarolásához f űződő  vizuális 
darabjához használt fel lemezt. A címe: A Sound Work to Accompany; a borítón egy, a 
folyamatot dokumentáló fotót láthatunk. A korongon a szél hatására keletkez ő  hangok hall-
hatók; a fényképekkel egyid őben felvett hanganyagrögzítésekr ő l van szó — szél süvít a kiet-
len táj felett. 

A perspektívák helyesbítésére szolgáló audiovizuális dokumentációcélját szolgálja DIB-
BETS 1969-es Afsluitdijk c. lemeze; a hangokat az Ussel-tenger partján fekv ő  úton 
húzódó 5 km hosszú, egyenes vonal menti, 100 km/órás sebesség ű  autózás közben vette 
fel. A hanganyagot, amely a m űvész Krefeld Múzeumban megrendezett önálló kiállításá-
nak alapját adja, az út mentén felállított vizuális munkákról készült fényképek egészítik ki. 
1965-tő l kezdődően ROMAN OPALKA kifejlesztette növekv ő  sorszámzású festményso-
rozatait. A számok 1-tő l a végtelenig futnak, minden képet hang- és fényképanyag kísér. 
A képi és hangi rögzítések a m űvész arcának számolás közbeni min őségeit adják. Az au-
diális felvétel a megfelel ő  szám kiejtésének hangjait rögzíti. A lemez, amelyet Riné Block 
készített Berlinben, a számolás folyamatának 2136352-t ő l 2154452-ig terjed ő  szakaszát 
prezentálja. 

KEITH SONNIER mikrobarázdás lemeze, az Air to Air, a New York-i Leo Castelli és a 
Los Angeles-i Ace Galériát összekötő  hangbeállításokat tartalmazza. A két galéria közötti 
külön telefonrendszerbe juttatott beszélgetéseke# mindkét helyen hallhatták. A galériák 
nyitvatartási ideje alatt lebonyolított, barátok — LIZA BEAR, SUSY HARRIS, SONNIER, 
JOYCE NEREAUX — között elhangzó beszélgetések nem voltak személyes jelleg űek. 

BOLTANSKI lemeze, egyéb m űveihez hasonlóan, az el őbbiektől sokkal bensősége-
sebb és személyesebb. A m űvész gyermekkori bölcsődal-emlékeit dolgozza fel a Fais 
Dodo Cilas Mon Petit Frére, illetve az II Etait Un Petit Navire -ben. 

RUTHENBECK lemeze, a Tetőszobor fizikaibb hangvitel ű . A düsseldorfi építőmunká-
sok technológiai tevékenységét fényképekkel dokumentálja. A kitartott leveg őt repesztő  
üvöltések akusztikai hatása félelmetes. Ruthenbeck, aki szobrásznak tartja magát, olyan 
dimenziókat ad a kompozíciónak, amely a hang útján egészíti ki az acélból és gumiból 
késžült object-kit. 

Minden kulturális és környezeti realitásban megtalálhatók bizonyos kollektív jellemmel 
kapcsolatos mítoszok és legendák. Nyelvüket csak az emberiség kis hányada értheti meg, 
hiszen minden esetben egy adott, elkülönült társadalmi csoportról van szó, amelyben 
a mítoszok és a legendák közvetlenül hatnak az egyén lelki életére. A mítoszok id ővel 
képzetsorozatokká formálódnak az agyakban, így ezeknek az embereknek a vitalitása 
a tudattalanság zónáiban mozog: A kollektivizmus és individualizmus effajta keverékével 
sok helyen találkozhatunk TERRY ALLEN munkáiban, aki lemezén, a Juarezen, a nép-
szerű  szimbólumok tárházát aknázza ki (Pachoco, a prostituált, a tengerész, a mexikói 
bordélyház stb.). A m űvész személyes módon mutatja be szerepl ő it: saját törénetét (pro-
lógusát) egységbe hozza Jabo (a juarezi születés ű  Pachuco) utazásainak objektív jel-
legével. 

Megismerjük Jabo utazásait Chic-kel (sz őke barátn őjével); és a Tengerész (egy texa-
si fiú) útját Alice-szel (a mexikói prostituálttal). Allen megtartja a figurát kollektív jellemvo-
násait, egyben tükröt tart a marginális amerikai kultúra elé. Ezeket az emlékeket és ta-
pasztalatokat hallgatva az ember személyesen is érintve érzi magát. A sztori keretén belül 
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a m űvész object-kit, szobrokat, terveket, képeslapokat és feliratokat használ. A hall-
gatóban végül az a kép alakul ki, hogy 1971-t ő l 1976-ig Jabo, Chic, Sailor és Alice Ter ry  
Allennel éltek együtt. 

A jellemek karaktere ezután kett ős mázt kap — a történet egyfel ő l a maga valóságában, 
másfelő l az amerikai képzetek által mozdul meg. Az együttes, amely eredményképpen lét-
rejön, az összes lehetséges nyelv metszetein alapul. A népszer ű  ikonográfia keveredik az 
irodalommal, a szlenges nyelvezet a folk-zenével. Igy kap területi meghatározottságot a 
mese, amely Kalifornia, Arizona és New Mexico között húzódik szét. Allen nemcsak szerz ő , 
hanem egyben énekes, illusztrátor és f őszerepl ő  is. 

Úgy tű nik, mintha ezek a m űvészek az ikonografikus rögzítést bele akarnák olvasztani 
a képi anyag hangvetületeibe. Ugyanakkor nem veszik észre, hogy a lemez jelen van saját 
önálló képzetében is. A képzet egyike azon eszközöknek, amelyeket a lemezet kódoláso-
kon használhatunk. Elméletileg a lemez leválasztható képzeteir ő l, de a folyamat fordítva 
is igaz. 

SARKIS legújabb lemezei, a The Drama of the Tempest és a Pastel Coleur no... sur 
I'Histoire Sonore de la Deuxiéme Guerre Mondiale. Ezeken a pozitívból negatívba át-
menő , majd onnan visszaugró folyamatok hangrögzítését oldotta meg: „23 perc 35 másod-
percig lemezbarázda-szer ű  vonalakat húztam egy papírra. Közben hangszalagra vettem a 
folyamat lezajlása közben szület ő  hangokat: a ceruza sercegését a papíron (az id őnkénti 
ceruzahegyezést is). 
Amikor a 12 inches rovátka-rajz elkészült, a hangfelvételr ő l 23 perc 25 másodperces, egyol-
dalas, egy példányos lemezt készítettem, melynek mérete szintén 12 inch volt. Tulajdon-
képpen nem lehet azt mondani, hogy egy példányos lemezt készítettem, hiszen az közvet-
lenül tárgyához, úgymond emlékéhez kapcsolódik, így jellege teljesen egyedi. 

A Pastel Couleur no... sur i'Histoire Sonore de la Deuxiéme Guerre Mondiale c. 
munka három lemezbő l áll. Egy szakboltban vásároltam három, Histoire de la Deuxiéme 
Guerre Mondiale c. lemezt. Az els őt katonai fedez őszínű  pasztellkrétával kentem be; a 
bevonás miatt módosult hangokat külön felvételen rögzítettem. A másik két lemezt ugyan-
ennek az eljárásnak vetettem alá, esetükben a szín másmilyen fed őszín volt. Végül 3 
darab, 45-ös sebesség ű , 7 inches lemezt készítettem, arról a hangról, amely a bevonat 
eredményeképpen létrejött. A lemezen egy hang azt mondja: »pastel couleur no... sur 
I'histoire de la Deuxiéme Guerre Mondiale, face...  it  le bruit...«." Ily  módon lesznek 
Sarkis lemezei képi hatásúak. 

DIMITRIJEVICS a lemezre való rajzolás gyakorlati eredményeit tudhatja magáénak. A 
rovátkák nála nem folyamatosak, hanem kör alakúak. A Ceruzájának hangja c. lemezén 
a magnetofon zaján kívül csak a ceruza sercegését halljuk a papíron. Emiatt a visszafor-
dítás teljessé válik és a m űvészet gazdagabbá lesz egy konkrét koronggal. 

Sarkis és Dimitrijevics a lemezt és annak hanganyagát képi és testi akciókkal képezte ki. 
Ezzel szemben JACK GOLDSTEIN már el ő re elkészített, kialakított hangokat és szín-
anyagokat használt fel lemeze fizikai alakjának létrehozásához. Alkotói folyamata tehát 
nem átmenet az absztrakt elemek (tervezés, gravírozás) és a konkrét megjelenés (a lemez 
barázdákkal és hanggal) között, hanem éppen az ellenkez ője: az igazi adatok — egy tor-
nádó, a süllyedő  óceánjáró, az ég ő  erdő , a haldokló szél, két vereked ő  macska, a német 
juhász, három kidöntött fa — hangjai rögzülnek. 

A hanganyagból a m űvész lemezsorozatot készített. Ebben szín és anyag a feldolgo-
zásban alapul vett tárgy vetületeiként jelentkeznek. Bár a színnek sohasem volt köze a 
hanghoz, mégis a szín az, amib ő l itt a hang kiválik. Az ég ő  erdő  hangja az emberben a vö-
rös szín képzetét kelti, ahogyan terjed tovább a t űz. A haldokló szél pedig transzparens 
lemezzé változik. A többi lemez piros, narancs, zöld, sárga, fekete és bíbor vonatkozású. 

Ez a folyamat hasonlóságot mutat GOLDSTEIN megel őző , filmmel kapcsolatos kutatá-
saival —még akkor is, ha az látszólag teljesen belülr ő l ered: „Fontos volt számomra az, 
hogy a lemez hanganyagával kapcsolatos képzeteket filmre vigyem. Filmet akartam ké-
szíteni például a szélr ő l, de valahogy nem jött össze a dolog. Viszont a transzparens leme-
zek segítségével könnyen megtaláltam a megoldást. Kézbevihet ővé tettem a szelet. Fizi-
kailag jelenlevővé emeltem. Amikor a zöld lemezt készítettem, el őtte elmentem 
egy hangraktárba. Találtam is a katalógusban egy felvételt, amelyen fát vágtak. Tehát 
először színem volt, aztán lett csak hozzá képem. Tulajdonképpen nem is a hang érdekel, 
hanem a képzetek, amelyek hangoknak felelnek meg." A lemez képzete belép a képzet 
történetébe. Következésképpen, Goldstein végs ő  projectje nem lesz más, mint egy két 
inch vastag lemezgy űjtemény. 

A 70-es évektől kezdve, az egyedül dolgozó m űvészek önmegvalósításán kívül, m ű -
vészcsoportok is megjelentek a hang színpadán. Torontóban létrejött az Artists' Jazz Band, 
tagjai: SNOW, SOKEL, SMITH, MATYIS, KUBOTA, COUGTRY és ANSON. Az USA-ban 
ALAN DAVIE — egy elvont expresszionista festő  — létrehozza zenem űhelyét. Los Angeles-
ben jelentkezik a Le Forte Four, fiatal kaliforniai alkotók társulata. Európában a 60-as 
években német és osztrák performance-m űvészek tömörültek egységbe: ROTH, RÜHN, 
NITSCH, WEINER és BRUS. 

Bebizonyították, hogy képesek akár hosszú szimfóniák megírására is. E zenei egyesü-
lések közös alapja elsősorban a hasonló érzékenység ű  és tevékenységi kör ű  művészek 
személyközi érintkezése. A különféle mikrobarázdás lemezeken jelenleg fellelhet ő  anyagok 
a szabad jazztő l a spontán zenéig terjednek. A torontói Artists' Jazz Band érdekl ődése 
elsősorban zenekari jelleg ű ; az európaiak viszont inkább a virtuozitás és a „szólós" impro-
vizációk felé fordulnak. 

Az utóbbiak tulajdonképpen olyanok, mint a „csak hétvégén játszó kis falusi zenekarok", 
míg az előbbiek minden zenei részt analitikus tanulmányozásnak vetettek alá, létrehozva 
a ritmikus, harmonikus jazzt. Ezekkel az együttesekkel a m űvészi extravagancia hagyo-
mányai eltűnnek, a zenei szituáció összetettebbé válik. A zeneírás lassan elhódítja a rajz- 
tól és a festészett ő l a teret. 

Fordította sÜMEGHY PÉTER 
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Na koricama ovog broja „ Új symposiona" od- 
štampane su reprodukcije slika Andraša  Kin-
ca  (Koncz András). O ovom poznatom líkovnom 
umetniku napisao  ii  studiju Lorand Hedi  (He-
gyi Lóránd), pod naslovom „S1ike s kraja veka", 
koga сето  ovde citirati: 

„Andraš Konc  ii jedan od onih stvaralaca ma- 
darskog novog slikarstva koji so najprivrženiji 
tematskim radovima. Na njegovim crvenim, 
hladnoplavim i neonskozelenim slikama iz 
1982. i 1983. godine stalni su motivi fudbalsko i- 
gralište i fudbalska lopta. samo, te lopte se pre- 
tvaraju — ironi čki koncipirano — čas u ljudsku 
glavu, čas u uzavreli disk sunca iIi, pak, u čud- 
пе , teške, ispunjene mehure. često srećemo i 
figuru karatiste koja se pojavljuje u liku fudbale- 
ra, disko-plesača, junaka stripova iIi, pak, me- 
haničke lutke. 

često te hladne, varljivim vešta čkim svetlom 
osvetijene slike, pri čaju 'priču metropole' s kraja 
XX veka. Agresivnost je uvek obuzdana ironi- 
jom, a ljudski 1 ik  je uvek besvesno, vešta čki uve- 
ćano stvorenje, koje živi isklju č ivo  cd  odraza 
svog okruženja. U ovu tematiku velegrada ugra- 
duju se blesavi junaci stripova, amblemi, zve- 
zde diskaća, bića i mašte — čiji život „nastavlja- 
ju" i preslikavaju pojmova masovne kulture as- 
falta u sferu fantazije — kao i scene iz igranih fil- 
mova iii, pak, scena iz života koje podse ćaju na 
bioskopske doživljaje. Cak se i prirodna okolina 
pojavljuje kao obi čan elemenat scenografije, 
kao kulisa za snimanje u studiju (na primer: vo- 
dopad, planina, uzburkano more, zalazak sunca 
— sve  ii to, naravno, u ironičkoj parafrazi). Ovi 
pejzaži — kulise upravo naglašavaju nedostatak 
prave prirode, opšte preovladavuju ć i pseudo- 
svet izvešta čenosti, tj. svesnu neprirodnost ap- 
surdnih scenografija, koje naša mašta stvara. 

Likovi Konca su nezgrapni, grubo i tvrdo nacrta- 
ni, iz njih zrači istovremeno sirova sila i smotana 
bespomoćnost, nesvesnot. Predmeti su isto ta- 
ko stvari kao Ijudi — njihova uporednost  fi  uka- 
zuje na stvarne, razumne, dubinske veze, ve ć  
naglašava ulogu slu čajnosti, izmanipulisanosti. 
Nagomilani predmeti, izloženi i potč injeni zam- 
ršenoj i gruboj okolini, preuzimaju njenu halabu- 
ku i besvesno plutaju medu hladno osvetljenim 
kulisama velegrada. 

Za kasnije radove karakteristi čan  ii skin o be- 
zobzirni intenzitet boja, koji se približava grom- 
kom koloritu plakata. slikarstvo Andraša Konca 
pokazuje najtvrdi, najagresivniji, najhladniji svet 
boja u madarskoj transavangardi. Odlu čujući su 
tonovi crvenog, plavog, hladnožutog i hladnoze- 
lenog, kao i hladnobelog i sivog, koji sinu poput 
neonskog svetla. Polja boja su često oivičena 
snažnim crnim konturama, ali te crne linije se 
ponekad osamostale i poprimaju ulogu forme u 
prostoru slike. Kontrastno predstavljanje i dina- 

mizam obojenih traka, koje se prostiru preko  ce-
ll površine često monumentalnih platna stvara- 
ju vrlo upečatljiv dojam." 

U književnom bloku donosimo pesme Ferenca 
Kontre,  Jozefa  Guijaša (Gulyás József),  Be-
flea  Horvata (Horváth Ben ő) i Gizi  Acela (Ac- 
ге 1 Géza), kao i pripovetku Lasla  Lantosa  
(Lantos László). 

Esej Đermana Ćeianta (Germano Celant) go-
voni o gramofonskoj ploči kao umetničkoj tvore- 
vini —  cd  f:;.'í г 2iiia do konceptualne umetnosti. 
Na stranicama predvidenim za strip objavljuje- 
mo fad Đorda Miiovića pod naslovom „Besko- 
načno". 

Posthumnim objavljivanjem obimnijeg dela iz 
oblasti kritike poezije, želeli smo još jednom da 
odamo poštu nedavno, i to prerano, preminulom 
vojvodanskom piscu Jožefu Podoiskom (Po- 
dolszki József). Rukopis sa naslovom „Model o- 
gledne poezije и  našojkпjiževпosti" pripremljen 
ii 1980. godine na predlog tadašnje redakcije 
„Uj symposiona", ali dosad nije bio štampan. 
sada је  uvršten pošto  ii  skupština autora  „Fi-
roma"  predložila postepenu obradu i publikova 
nje zaostavštine. Krití čku studiju Jožefa Podol- 
skog objavljujemo u dva nastavka. Ovde daje- 
mo citat iz uvoda: 
„Izuzev nekoliko prigodnih prikaza, naša knji- 
ževna kritika još nije ulazila u suštinu pojave i 
poezije nove generacije pesnika. lstina, nije to 
jedini — pa možda ni najveć i — propust kritike, jer 
sveobuhvatne analize uglavnom nedostaju u 
našoj književnosti. Nismo se još prihvatili izbi- 
stravanja pojmova  0  mestu, ulozi i značaju ni 
pfethodnih generacija: osim mestimi čnih, stihij- 
skih i izolovanih poduhvata,  skin o ništa nismo 
uč inili za obogać ivanje naše književne samo- 
spoznaje. Još uvek se zadovoljavamo utiscima, 
hipotezama, uverenjima, slutnjama. Nedavna 
prošlost i sadašnjost naše književnosti van sva- 
ke sumnje traže i zaslužuje mnogo ve ću pažnju. 

Moja tema  ii  poezija najmlade generacije pe- 
snika, a cilj istraživanja je zacrtavanje obrisa 
inog modela poezije koji ti mladi pesnici izgra- 
đuju, odnosno koriste. Pre svega, zanima me 
opšti model njihove poezije, dakle Inc to ii u 
ođredenoj meri i na neki način karakteristi čno 
za svih 8 stvaralaca (Bela Balint, Eržebet čanji, 
Bela forba, /to Fenjveši, Janoš siveri, Zoltan 
sidi, lštvan Tari i Eva Vat). Da jedna takva za- 
jednička pesnička platforma postoji, da je vredi 
tražiti i istraživati, opipavati njene tekovine i ot- 
krivati njen kostur ugraden u pojedine pesme iii 
zbirke — to sam morao da zaključim već  posle 
prvog išč itavanja materije, jer  ii  postojanje vi- 
še zajedni čkih crta isuviše jasno i oč igledno. Te 
zajedničke karakteristike  so  mi zarobili pažnju 
i mislio sam da ukazivanjem na njih, njihovim si- 
stematizovanjem mogu da dodem do takvih sa- 
znanja pomoću kojih  Le  biti moguće stvoriti ce- 
lovitiju sliku  c poeziji dolazeće generacije. A to 
može da nam pomogne u prosudivanju i odredi- 
vanju književnog mesta i položaja njihovog 
stvaralaštva. 

Trudio sam se da svoje konstatacije i zaključke 
obilato ilustrujem i konkretnim primerima da bi 
se  mi  izložili pomoću i kroz ispitivanu gradu. 
Take sam nameravao da se odbranim od pre- 
pričavanja i objašnjavanja pesama. stoga citati 
podosta opterećuju središnji deo teksta, ali 
smatram da upravo ti citati najbolje pokazuju 
suštinu, a ovako sistematski navedeni, govore i 
sari za sebe. Naravno, nije svaki obradeni pe- 
snički svet u istoj meri složen, dubok i1i proble- 
matičan. Neki zbirke nude više, druge manje za 
otkrivanje, i to ii  određ ivalo obim teksta 0 poezi- 
ji pojedinih stvaralaca. Na dužinu poglavlja uti- 
cao  ii  i redosled obrade, pošto sam se trudio da 
ran iii  izložene opšte zaklju čke, ро  mogućnosti, 
ne ponavljam. 

U poslednjem delu teksta pokušavam da formi- 
ram opštu sliku  O  mladoj pesničkoj generaciji i 
da skiciram njihov model poezije — naravno, uz 
poštovanje pojedina čnih odstupanja i ličnih vari 
jacija." ■ 

Heroj Pinki -díjas 
az Új Symposion 

NAJVIŠE PRIZNANJE 
sAVEZA sOCIJALISTI ČKE OMLADINE VOJVODINE 

dodelluje se 

>• v. 
G :u:eme i traJne гехгдиге  i doprinos afir?"aciji Saveut 
wг iJ а(istitke ondadine и  Јгопги  orgauizovanih socija)isi - 
гkil' snaga na геáг  вп  Savezorrt komunista Iu$oslavije u 
Dorbi a razvijan1'е  sосüdltлičkíh sanoupravn гh dndtvг - 
rro-ekonomskÜ г  одппгп , delegatskog sistema, brariva i'е -
дгзцпиа , zпjedп i3tvп  i rcu moprav пosti suih na3 h naroda  i 
nanidnosti sisrema dndn'eni sarnozaitite i opSenarodue 
odhrane, пesvrstaneoliCike nak гепгlје  nn temeljima 
revoluг icnmrnih iradu-ija nrг rodгwosfobodilačke borhe 
i sorijalističke fl'L'Oltidje 

Folyóirнtunknak 1986. november 4-én 
odaítélték a Vajdásági Szocialista Ifjúsági 
Szövetség legmagasabb elismerését, a 
Heroj Pinkí-díjat. Az indokfiásban — töb-
bek között — a következők szerepeltek: a 
folyóirat nehéz körülmények között újra-
affirmálódott és fennállása óta a legmaga-
sabb példányszámot érte ii, a visszárut a 
minimálisra csökkentette. A díj odaítélé-
sének külön aktualitást ad, hogy 25 évvel 
korábban, 1961. december 21-én indult 
mellékletként a Symposion. 

A Heroj Pinki plakettet ünnepélyes kere-
tek között adták át 1987. január 28-án. A 
díjat az 1986. év folyamán kiváló és pél-
damutató teljesítményt nyújtó egyének és 
szervezetek érdemelték ki, melyek aktívan 
részt vettek az ifjúsági szövetség akciói-
ban, segítették célkit űzéseinek megvaló-
sulását, illetve a fiatalokkal kapcsolatos 
tevékenység egyéb formáiban értek el 
jelentős eredményt. A plaketteket Branimir 
Brkljač  vajdasági ifjúsági elnök adta át. ■ 
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