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Elõ-HANG, ouverture

Az irodalom zeneisége a nyelv zeneisége. Az irodalmi mû
szerzõje alkotás közben egy virtuális belsõ beszédre, mély mo-
rajlásra, bizonytalan és kodifikálatlan monológra, egy pusztán
hangtestbõl álló, komponálódó, valahol éppen születõ beszéd-
mûre figyel, amely õt magát beszéli el, tõle magától távol, de be-
lül, dobbanásokban, fölfüggesztve mindazt, ami az elválasztá-
sokról, belsõrõl és külsõrõl, íróról és íródóról, láthatóról és hall-
hatóról gondolható. 

Az irodalom és a zene között eredendõ, szoros a kapcsolat,
közös a lehetetlen gyökér, amit a lírai vers énekelt õsdarabjai
is bizonyítanak. Itt a beszéd hangokba fut ki, jouissance-hatá-
rai (Lacan) a különbség, a differenciális struktúra ellen hatnak,
az így szétszóródó hangok meg ugyanakkor mintha visszagyûlné-
nek az érthetõség szigorú rendjébe, mielõtt újra kirebbentené
õket a formalizálhatatlanság tiszta és metszõ feszültsége.

A vajdasági magyar irodalomban pl. Domonkos István a kup-
lé, Sziveri János a sláger, Fenyvesi Ottó a blues, Ladik Katalin a
fonikus áriák, Tolnai Ottó a jazz mestere, nincs is szükség továb-
bi mûfajpoétikai finomításra, annak a demarkációs vonalnak az
átlépésére, amelynek ezek a szerzõk írókként a túloldalán van-
nak. Mintha a zene csoportosításának és nevesítésének ilyetén
nyelvi aktusa eleve a transzformációt, a vágást, a mediális csa-
pások erõszakos összemosását jelentené be, ahol az átrajzolá-
soké, a megszakításé, az ellenõrizhetetlen kontaminációé, a pre-
egzisztens mediális agresszióé a fõ szó, a legerõsebb hang és az
elkerülhetetlen inskripció, amely ennek a magvában fortyogó ho-
meosztázisnak (írás)képet ad – a prezencia, a beszéd és zene törté-
nésének revelatív elhalasztásával.

Vajon hogyan mûködik a mediális átvitel zene és irodalom
között, hogyan fordul át az egyik medializációs mûködési stra-
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Elõ-HANG, ouverture

tégia a másikba, miként érinthetik egymás felületét abból a kibo-
gozhatatlan összefonódásból, amely felület és mélység nélküli,
amely incesztuózus keveredéseken és kimutathatatlanságokon
alapul, ami maga is történés és ugyanakkor ennek a történés-
nek a nyoma? 

Milyen heteronómiát, pluralizmust kell feltételeznünk, s
van-e átfordítási, transzformációs lehetõség a közegek között
ezek után, mi a célpontja az esetleges distinkciónak?

A szövegszerûségében megragadott irodalmi produkció mint
diskurzív médium és a zene feltétlen affirmatív jellege között az
áthidalhatatlan szakadékot is érzékeljük.

A zene önmagát állítja, ez a prezencia eksztázisa, feltétel nél-
küli igenlése, tagadást nem ismerõ akarása, míg a szövegkép diszk-
rét vágásokra, elkülönülõ elemekre, vizuális jelekre és obszcén
távolságukra épít. 

A beszéd a kettõ (?) között átjár, áthall, áttûnik, át- és némely-
kor túlél. Máskor meg csak fölcsendül, áthal(l)gat, miként az ana-
litikus figyelem várakozása: figyeli önnön eseményében az elem-
zés váratlan irányait, amelyek zene – beszéd – irodalom nyomvo-
nalán e kötetben is elérkeznek.

Csányi Erzsébet
Samu János Vilmos
Beke Ottó
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Boros János

ZENE, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA
Megjegyzés a zene filozófiájához

Mozartnak nem kellett azon gondolkoznia, hogy „mi a ze-
ne?”, erre nem volt ideje, de mûveinek megírásához szüksége
sem volt arra, hogy tudja, mi a zene „lényege”. Feje zenével
volt tele, azt kellett kiírnia és kijátszania magából a lehetõ leg-
nagyobb sebességgel. Gondoljuk csak el, hogy az õ produkciós
tempójával mennyi mûvet írhatott volna még, ha nem harminc-
öt, hanem mondjuk hetvenöt évet élt volna. Mozart a tanítást
sem vállalta, mert a benne levõ zenét kellett kiírnia magából.
Magából kiírnia? Talán ott volt benne a zene, mielõtt leírta?
Avagy akkor született, a leírás pillanatában? Netán a Mozart-
darabok csak eljátszásukkal léteznek igazán, a maguk teljességé-
ben? Számos darabját alig hallhatta Mozart interpretációban,
nem voltak még elektronikus rögzítési lehetõségek, és egyéb-
ként is nagyon sokat írt és állandóan fellépései voltak rövid
élete folyamán, nem juthatott ideje újra meg újra meghallgat-
ni saját darabjait, amire nekünk viszont lehetõségünk van. Min-
den bizonnyal sokan vagyunk, akik már összehasonlíthatatlanul
többször hallottuk szimfóniáit, versenymûveit, mint õ maga.

Hol volt, hol vannak Mozart zenemûvei tehát? Ott volt-e a
zene a fejében, a sejtjeiben, avagy éppen a leírás által és annak
közvetítésével született? A fejében agysejtek, fiziológiai folyama-
tok voltak, de nyilván nem hangjegyek, és fizikai értelemben a
zene sem szólt a fejében, nem rezegtek a hanghullámok, és nem
szóltak valóságos zenekarok és zongorák. De valaminek mégis
kellett lennie a fejében, ami máséban nem volt, hiszen ha nem
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Boros János: ZENE, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA

lett volna ott valami sajátos, akkor a Wolfgang Amadeus Mo-
zart nevû valaki nem lett volna képes azokat a remekmûveket
megírni, mellyel nem csak a történelem egyik legnagyobb zene-
szerzõje lett, de talán az egyetemes kultúrtörténet egyik legna-
gyobb alakja is. Egyáltalán, megfejthetõ a mûalkotás és a zenei
alkotás titka, vagy ugyanolyan homályban kell tapogatóznunk,
mint szinte valamennyi nagy kérdésünkkel, amellyel immár
két és fél ezer éve tudatosan és valamelyes szisztematikussággal
foglalkozunk?

Mozartnak nem kellett ezekkel a kérdésekkel bíbelõdnie
természetesen, de ha a minket körülvevõ világot próbáljuk meg-
érteni, föltehetjük a kérdést, mi is a zene, hogyan vizsgálhat-
juk, létezik-e egyáltalán „a zene”, legalábbis mint olyan, ami
fogalmakkal elemezhetõ és feltárható, és mivel mindannyian azt
állítjuk, hogy igen, akkor vajon hol és hogyan létezik. Például,
Mozart fejében létezett eredetileg a zene, vagyis ténylegesen
jelen idõben ott volt-e a megíráskor vagy akár elõtte, aztán va-
jon a leírt kotta-e maga a zene, avagy a zene lejátszása, netán
mindez együtt? Ha azt állítjuk, hogy a zene eredetileg Mozart
fejében jelent meg, és amit Wolfgang Amadeus elméjében bent
„talált”, azt Mozart leírta kottával vagy kottára, és ez volt a mû-
alkotás, akkor kizárjuk a zenei mûalkotásból a darab eljátszását,
interpretálását, és pusztán egy régvolt agyi-idegi folyamatra,
továbbá egy élettelen és önmagában mozdulatlan kottára re-
dukáljuk azt. Ha viszont a zenei mûalkotáshoz léte feltételeként
mintegy szükségszerûséggel hozzárendeljük az elõadást, akkor
megtagadjuk Mozarttól, hogy õ legyen alkotója azoknak a zene-
daraboknak, amelyeket õ írt, ami szintén abszurditás lenne.

A következõkben amellett kívánok érvelni, hogy a zenét
egyáltalán és magukat a zenemûveket sajátosan tárgyiatlan lé-
tezõkként kezeljük, melyek egyrészt maguk nem tárgyak, továb-
bá tartalmuk sem tárgyi, azaz nem fogalmiasítható.1 A tárgyiat-
lan létezõ körülhatárolhatatlan fluidum, valami olyan, ami mû-
zene esetében szerzõhöz kötõdik, mint önmaga forrásához és
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Boros János: ZENE, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA

eredetéhez, ám ez a megfoghatatlan valami önálló, állandóan
változó alakot vesz és vehet föl az idõk során. Analóg módon,
de nem hasonlóan ahhoz, ahogy minden egyes élõlény állan-
dó változásban van élete folyamán, születésétõl haláláig. Mind-
ezek traktálására elõször azt a kérdést tegyük föl, hogy hol van,
hol lelhetõ föl ez a tárgyiatlan létezõ.

Hol van a zene?

A zene eredete a zeneszerzõ fejében van. Leírja a mûvet,
az kottaként jelenik meg, melyet eljátszanak, hanghullámok ke-
letkeznek, melyekbõl közvetlen hallgatás vagy elektronikus rög-
zítés és azon keresztüli hallgatás következhet. Mindezek során
a mû, vagy pontosabban valami, egy nem tárgyi létezõ valami-
lyen összetevõje a legkülönfélébb módokon és útvonalakon em-
berek fejébe kerül. Módok és útvonalak: a kotta papíron van,
a zenész szeme befogadja a kottáról érkezõ fényhullámokat, ideg-
rendszere feldolgozza a látottat, majd motorikus utasításokat ad,
hogy a zenész a megfelelõ fizikai mozgással eljátssza a mûvet –
vagy zenekari mû esetén a ráesõ részt –, hanghullámok kelet-
keznek, ezek a hanghullámok vagy közvetlenül a zenehallgató
fülébe jutnak, vagy elektronikusan rögzítõdnek, hogy aztán is-
mét elektronikus úton hanghullámmá váljanak. Az elõadómû-
vész elõadásmódját befolyásolja, hogy ismeri a mû más interp-
retációit, olvasott a mûrõl, tehát mások tudata, ismerete, mû-
veltsége, idegrendszere is belejátszik abba, ahogy a zenemû meg-
szólal. De végsõ soron a zene fejbõl fejbe jut, a zeneszerzõébõl
az interpretátoréba, onnan a hallgatóéba, és ha nem lenne
emberi fej vagy tudat, akkor nem lenne zene sem. Azt mond-
hatjuk, hogy a zene eredete a tudat és a végcélja, a maga kitel-
jesedése is az. Természetesen a zenehallgatáshoz a zenérõl va-
ló írás és beszéd is hozzátartozik – mint például éppen ez az írás
– de most egyelõre maradjunk a zenének a tudatban való meg-
jelenésénél. A tudat minden zenei alkotás, minden zenemû „mû-
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ködésének” középpontja – mint egyébként minden emberi, kul-
turális, mûvészi vagy tudományos tevékenységnek.

Ugyanakkor feltehetjük a kérdést: vajon a fejben van-e ze-
ne? Zene van-e a fejben? A mai filozófia egyik állandó vitakér-
dése, hogy léteznek-e mentális entitások, tehát valamik ott bent
a tudatban, ami nem fiziológia, hanem hitek, vágyak, öntudat.
Nyilván rendelkezünk ezekkel, de hol és hogyan léteznek ezek,
ha nyilvánvaló, hogy ezek nem fizikai létezõk. Ha a zene a fej-
ben (is) van, akkor ott bent létezik, vagyis tudati létezõ, men-
tális entitás.

Mentális entitás

A mentális entitás fogalmát Wilfrid Sellars vezette be a kor-
társ filozófiai diszkussziókba, az Empiricism and the Philosophy
of Mind címû írásával. Nyíri Kristóf így ír errõl2: „»Empiricism
and the Philosophy of Mind« címû, elõször 1956-ban megjelent
klasszikus tanulmányában3, Sellars a mentális entitások onto-
lógiai státuszára kérdez rá, s gyakorta alkalmazza az »imagery«
kifejezést: ám – néhány jelentéktelen kivételtõl eltekintve – azon
mindig »verbal imagery«-t ért. […] Ami tehát a mentális képe-
ket illeti, a tudományok eddigelé nem sok eligazítást kaptak a
filozófiától. Fogalmilag nem is nagyon boldogultak velük. A kér-
dés így szól: miben állnak a mentális képek, mi a létezési mód-
juk? […] Hivatkozott tanulmányában Sellars az elme önmegfi-
gyelésének tárgyait, a mentális tartalmakat teoretikus konstruk-
cióknak, teoretikus entitásoknak fogja fel. Sellars szóhasználata a
carnapi hagyományból ered, ám míg Carnapnál a teoretikus
nyelv terminusai – az absztrakt terminusok4 – mintegy a szabad
elméletalkotás elvont kiindulópontjai, addig Sellarsnál olyan mo-
dellek elemei, amelyeket a mindennapi tapasztalat tárgyainak
és viszonyainak mintájára konstruálunk. A teoretikus entitások
Sellarsnál a mindennapi világ entitásainak analogonjai, aholis
az elméletalkotás az analógia határait is kijelöli. A mindennapi
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tapasztalat tárgyai közvetlenül megfigyelhetõek, az elméleti konst-
rukciók viszont elvont entitások, amelyek posztulált tulajdon-
ságai a megfigyelés számára csak implikált következményeikben
ellenõrizhetõk. És Sellars hangsúlyozza, hogy a mentális tartal-
maknak mint teoretikus entitásoknak az introspektív megfigyelés
számára hozzáférhetõ implikációi is lehetnek.”

A mentális entitások „verbal imagery”-k, tehát nyelvi szerke-
zettel rendelkezõ képzõdmények, képzelettermékek, ábrázolá-
sok, hasonlatok. Olyanok, amelyeket az elme (mind) állít elõ –
elmetermékek. Nyilvánvaló, hogy ha vannak mentális entitások,
azokat semmi más nem képes elõállítani mint maga az elme,
és nem lehet a mentálison kívül más „anyaga”. Mint nyelvszer-
kezetû mentális entitások, természetesen nemcsak az oksági vi-
lághoz, hanem az indokok logikai teréhez is tartoznak, és mint
ilyenek, eredendõen képzetek, vagyis szemléleti és fogalmi ka-
rakterrel rendelkezhetnek. A mentális entitásokat, vagyis a saját
elménk által létrehozott képzeteket vagy talán inkább képeze-
teket introspekcióval „láthatjuk”, ám nem a mentális szem köz-
vetlen színelátásával, hiszen ezek az entitások elméleti, azaz fo-
galmi konstruktumok. Megfigyelésük nem közvetlenül, hanem
csak következményeikben lehetséges, mivel a mentális entitások
következményrelációban vannak a világgal, az elmén kívül meg-
figyelhetõ dolgokkal. Pontosabban a megfigyelhetõbõl követ-
keztetünk vissza a mentális entitás létére. Ezért állíthatjuk, hogy
posztulátum jellege van.

Sellars nem utal a zenére, és a Stanford egyetem filozófiai
enciklopédiájának absztrakt entitások címszava sem utal zenei
összefüggésekre. (Mentális entitások címszó nincs az enciklopé-
diában.) Ha feltételezzük, hogy a zene, vagyis a zenei alkotás a
fejben is van, akkor ottlétet, létezést tételezve, mentális enti-
tást tételezünk, mintegy posztulálunk abból kiindulva és vissza-
felé következtetve, hogy a zenei mû ténylegesen létezik, leír-
ják, olvassák, eljátsszák, hallják, hatása alá kerülnek és beszélnek
róla. Mindehhez mentális aktivitásra van szükség.
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Zenei mentális entitás

A zenei mentális entitásnak azonban alapvetõen más a ter-
mészete, mint a sellarsi mentális entitásnak, amennyiben a ze-
nei mentális tartalom nem teoretikus entitás, amely fogalmi, ra-
cionális és logikai struktúrával vagy strukturálhatósággal rendel-
kezik. A zenei elemek összefüggése sem nem logikai, sem nem
tisztán oksági. Miközben a mentális entitásoknak oksági folya-
matok felelnek meg, az indokok teréhez hasonlóan a harmó-
niák terét sem vagyunk képesek az okok birodalmára redukál-
ni. (A harmóniák terén itt egyszerûen azt értem, hogy különbö-
zõ hangzások saját törvényszerûségüket követve a maguk által
konstruált idõstruktúrában egymásra következnek.) Ugyanak-
kor az sem világos, hogy a harmóniák terét miként kapcsolhat-
nánk az indokok teréhez. Feltehetõleg itt egy önálló, egy har-
madik tartományról, a harmadik mentális állapotdimenzióról
van szó az oksági és a racionális mellett: a harmoniálisról. Ha-
bár ennek ellene mond az az állítás, hogy például „Beethoven
szavakkal komponált. »Mit ír a jegyzetfüzetébe?« – kérdezték.
– »Zenét szerez.« – »De hiszen szavakat ír, nem kottafejeket.«
Igen, ez rendes szokása volt. Rendesen szavakkal vázolta fel ké-
szülõ mûvei eszmei menetét, legföljebb néhány kottajegyet ik-
tatott közbe.”5 A mentális, Davidson által tételezett anomáliája
itt is érvényes, csak éppen nem duális, hanem terciális anomá-
liáról van szó.

A mentális entitásokról, legyenek azok logikaiak vagy har-
móniaiak, az a gond, hogy miután posztulátumok, közvetlen
hozzáférés nélkül nem tudunk róluk empíriára alapozott el-
méleti beszédet nyújtani. Teoretikus állításokat csak a megfi-
gyelhetõségekrõl mondhatunk, tehát például a megszólaló ze-
nérõl, vagy a leírt kottáról.

Röviden összefoglalva és továbbvezetve, a mentális entitá-
sok teoretikusai szerint gondolataink, fogalmaink, azok jelenté-
sei és hiteink léteznek, hiszen minden jel arra vall, hogy gon-
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dolkozunk, hogy ezt fogalmakkal tesszük, melyeket igaznak
tartunk, és melyekhez jelentés társul. Mindezek azonban nem
létezhetnek máshol, vagy nem létezhetnek kizárólag máshol,
mint a fejben. Érvük alapja az, hogy ha a fejben nem lenne va-
lami jelentésszerû, hitszerû, fogalomszerû, akkor ezek vajon hol
lennének? A fizikai világban? Ott nyilván nem lehetnek, hi-
szen akkor azokat fizikai-oksági törvényekkel ki kellene mutat-
nunk. A kommunikációban? A kommunikáció túlságosan is flu-
id ahhoz, hogy a fogalmak jelentése és igazsága ott rögzüljön.
Egyetlen kommunikációs eszközben sem mutatható ki, mint a
fogalmak és a jelentések végsõ helye.

A zene tehát a fejben van? Bizonyos értelemben igen. A
zene a fejen kívül van? Bizonyos értelemben igen. Fejek és per-
sze fülek és kották és hangszerek nélkül nincs zene. De a fejek
önmagukban nem elegendõek, és a fülek sem: kezek is kelle-
nek, melyek a kottát leírják, és kezek, melyek a hangszereket ke-
zelni tudják, és természetesen hangszerek is és még sok más. A
szókratészi kérdés, mi valaminek a lényege, „mi X?” a zenére
ugyanúgy nem tehetõ föl a sikeres és végsõ válasz reményében,
mint például az emberre, vagy még nagyon sok dologra. A szo-
fisták, a dekonstrukció és a pragmatizmus képviselõi szerint a
dolgok lényegének keresése azért tekinthetõ idejétmúltnak, mert
beláttuk, hogy nincsenek lényegek, csak jelenséghalmazok, fel-
színek, struktúrák és dinamikák folyamatos változása és egymás-
ra hatása. Nincs mélység, csak folyamatos változás e szerint a fel-
fogás szerint. Tegyük föl a kérdést, milyen is lehetne a zene fi-
lozófiája, episztemológiája és metafizikája. Egyáltalán szükség
van, szükségünk van ilyesmire?

A zene filozófiája6

A zene filozófiája a zene természetét, mivoltát kutatja, mi-
közben elõfeltételezheti, hogy minden embernek sok tapaszta-
lata és kialakított fogalma van arról, hogy mi is a zene, vagy
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mit tart õ zenének. Kultúránkat zenei kultúrának tarthatjuk,
és nagyon sok embernek saját zenefilozófiája van, vagyis elgon-
dolása arról, hogy mi is a zene, és mire jó számára.

Mint a mûvészet egésze és valamennyi mûvészeti ág, a ze-
ne is rejtélyes. A zenei megjelenés sajátos fluiditásából és tüné-
kenységébõl eredõen már magának a mûalkotásnak mint léte-
zõnek vagy tárgynak a meghatározása is problematikus, szem-
ben egy szoboréval vagy festményével. Az irodalom talán köz-
tes helyet foglal el a képzõmûvészetek és a zene közt, hol inkább
egyikre, hol inkább másikra hasonlítva. Már az is vita tárgyát ké-
pezheti, hogy mit tartsunk a mûnek vagy a mûalkotásnak, ho-
gyan határoljuk körül, és mit foglaljunk benn – szemben egy
festménnyel, vagy akár, látszólag egy könyvbe foglalható re-
génnyel, habár nyilvánvalóan sem a festmény, sem a könyvben
kiadott regény nem azonos önmagával mint fizikai tárggyal, pon-
tosabban önmaga soha nem pusztán fizikai tárgy, és a kérdés,
hogy mi még azon túl, az a lehetséges interpretációk és értelme-
zések végtelen számát generálja.

A zenei mûvet elõadják, amely egy elsõ interpretáció, me-
lyet aztán tovább interpretálnak további elõadások, illetve az elõ-
adásokról szóló beszéd. Összetettebbé teszi a kérdést, hogy mi-
közben a zene jelentõséggel bír, és értelmezést, azaz interpre-
tációt igényel, mégsincs szemantikus tartalma, azaz nincsenek
fogalmai. A hangszeres zene nem érthetõ, nincs szavakra – ha
nem is jelentésekre – redukálható vagy szavakban megfogalmaz-
ható fogalmi tartalma. Talán egyedül Beethoven adott szeman-
tikai tartalmat zenéjének, ugyanúgy nem törõdve azzal, hogy
mások ezt még csak elképzelni sem tudják, mint ahogy azzal sem
törõdött, hogy zenemûveinek egyes részleteit le tudják-e majd
játszani technikailag. Beethoven késõi mûve, az a-moll vonósné-
gyes (opus 132) sokáig eljátszhatatlannak számított. Ahogy Tho-
mas Mann írta, „ez a mindenek fölé emelkedõ mûvész irgalmat-
lanul nem törõdött a mesterség földi, technikai részével: kevés
mulattatóbb jelenséggel találkoztam életemben! »Mi közöm a
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maga átkozott hegedûjéhez!« – förmedt rá valakire, aki panasz-
kodni merészelt.”7 Ha Beethoven nem is törõdött a hegedûk-
kel, mûvei csak akkor jutnak el kiteljesedett létezésükhöz, ha
játsszák, újrajátsszák azokat, ha az újrajátszások egymással vitat-
koznak, akár csak az ezekrõl szóló beszélgetések és kritikák. A
zene hangzásával teljes, mint ahogy a zene meghatározásaiban
mindig feltételezzük, hogy az átkozott hegedûk le képesek ját-
szani azt, ami a kottában leíratott.

A legegyszerûbb meghatározás szerint a zene szervezett hang-
zás, melyet mûvészi szándékkal rögzítenek. J. Levinson szerint
zene esetén a hangzások szervezettsége úgy rögzített, hogy „1.
a tapasztalatot gazdagítja és erõsíti, 2. aktív részvételt (figyelem,
táncolás, elõadás) vár el, 3. miközben elsõsorban hangként fog-
juk föl”8, és egyáltalán nem szemantikus tartalmak hordozója-
ként. Természetesen e meghatározást számosan kikezdték, pél-
dául azzal, hogy nem valószínû, hogy zeneszerzõk vagy elõadó-
mûvészek a tapasztalatot akarnák gazdagítani, továbbá határ-
esetekben a zene nem hang, hanem akár a teljes csönd is lehet
(Cage 4’33”).

A zenei mû létmódjáról számos felfogás született. A nomi-
nalizmus képviselõi szerint a zene konkrét partikulárisok (dara-
bok) halmaza. Ez a nézet felsorolja a zenei mû összetevõit, de
nem tud számot adni a jelenség egészérõl. Sokan idealistának
tartják azt a felfogást, hogy a zene mentális entitás lenne. Ter-
mészetesen ideális az a felfogás, amely feltételezi, hogy kizárólag
mentális entitás. Az eliminativizmus képviselõi szerint nincs
olyan, hogy zenemû, hanem csak egy nagyon komplex aktivitás-
halmaz és diszkussziós közeg. Az akcionizmus azt állítja, hogy
a zene cselekvés, akció, de nem az interpretálók, hanem a zene-
szerzõ akciója. A realisták szerint a zenemûvek absztrakt tárgyak.
Egyszerû formája a platonizmus, mely azt állítja, hogy a zene-
mûvek téren és idõn kívül, azaz örökké léteznek. Ezzel az a gond,
hogy nagy a vita az absztrakt tárgyak léte, létmódja fölött, és
egyáltalán a téren és idõn kívüli létezés fogalmáról. G. Rohr-
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bauch azt proponálja, hogy tekintsük a zenei mûveket új vagy
másfajta létezõknek, olyan történeti egyedeknek, amelyek ugyan
fizikai dolgokban (kotta, hangok) jelennek meg, miközben nem
ezek a fizikai dolgok konstituálják õket. Ezzel a davidsoni okság-
indokok tere megkülönböztetésnél vagyunk, ahol az indokok is
a fizikai világba beágyazottak, de nem redukálhatók egy-egy
értelmû megfeleltetéssel a fizika törvényeire.

Természetesen vannak olyan gondolkodók, akik kétségbe
vonják, hogy van-e értelme a zene vagy a zenemûvek ontológi-
ájának. Szerintük ez túlságosan függ az egyéni ízlésítélettõl, rá-
adásul nem következik belõle semmi a zeneesztétika számára.
Ezzel szemben föl lehet hozni, hogy számtalan dolog függ az
ízléstõl és az egyéni beállítódástól vagy kiindulópontoktól, de
azok mindig vitathatók, és vitatni is kell õket. – Mindezen elõ-
készítés után a zene érzelmekhez, az irodalomhoz, az egyéb mû-
vészetekhez való viszonyáról kellene beszélnünk, arról, hogy
ha nem fogalmi és nem képi-szemléleti, akkor milyen mentális
entitásként kezelhetjük, és bevezethetnénk részleteiben az ok-
sági és a racionális mellett a harmónia világát. Beszélhetnénk
továbbá a zenének a mozgáshoz, az értékekhez, a pszichológi-
ához, a költészethez való viszonyáról, és természetesen az új
fejleményrõl, a neuroesztétikáról és a neuromuzikológiáról, va-
lamint ezek értelmezésérõl, a neurofilozófiáról. De ezeknek a
további, még vázlatos traktálása is túlságosan hosszúra nyújta-
ná ezt a bevezetõ tanulmányt.
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Samu János Vilmos

A KÓD HÚS(TALANSÁG)A
(se aura, se zene)

Az ismétlésnek nincs misztikája, mitológiája, pontos fogal-
misága: átélhetõsége és ritualizált prezenciája, elbeszélhetõsé-
ge és narratív szökése, szétteríthetõ terminológiája és a szim-
bolikus rend kívánalmaival korrespondáló történetisége, nin-
csenek belõle fölfakadó jelentésesemények és köréje szervezõ-
dõ jelentésgyakorlatok, nincs ezotériája vagy nyilvánossága, hi-
telessége vagy rabulisztikába horgadó mormolása, az ismétlés
nem kollektív és nincs magánya sem, benne nem képzõdik meg
szubjektum, az általa szervezõdõ kontroll pedig ingatag és ki-
kezdhetõ lesz, mindig maradnak csábító repedései, vulvavona-
lai, belakhatatlanul idegen, de eredendõen elhagyott tartomá-
nyai is, az ismétlésnek még ritmusa sincs éppen akkor, amikor
mondódna; fölfüggeszti a kód érvényét, elszorítja a hatását, min-
dig akkor tevõdik át, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, ma-
gába fürdeti a nyelvet, ugyanakkor elsüllyeszti a denotációt,
neveket vesz föl (iteráció, repetíció, ritmus, rekapituláció, rep-
rodukció), álarc mögé rejtõzik, titkolózik, túlbeszél és evvel el-
hallgat – elhallgatja az egyetlen vele kapcsolatosan mégis meg-
fogalmazhatót, nem mondja ki, hanem a nyelv grammatikai
elágazásait kihasználva (amelyek megint csak az õ ígéretes ha-
zugságai) el-beszéli mindig új történetbe kezdve, új diszciplí-
nát alapítva, hogy nincs, hogy lehetetlen, hogy egészen egyszerû-
en másképpen kell(ene) elhallgatnia.

Ennek a hallgatásnak tarka, olvashatatlan térképei, lejátsz-
(hat)atlan, megelevenedõ kottái, (elõ)hívatlan, érinthetõ fény-
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nyomai volnának, amiként majd látható lesz, legintenzívebb ka-
landja pedig a kód vonala mentén, a kodifikálhatóság filozófi-
ája, ideológiája, operativitása és megkülönböztetõ praxisa sáv-
jában játszódik le, kirojtolja a szegélyét, vagy legalábbis a szél-
sõ szemeket kezdi ki, a médiumhatáron provokál.

A (legalább) három ismétléstípus a következõk szerint talál-
ható föl:

(fotogram-matológia)

A technikai reprodukálhatóság korában a konstruktív, mér-
sékelt kritika szerint (is) módosul a mûalkotás létmódja, amennyi-
ben megegyezünk abban, hogy még „a lehetõ legtökéletesebb
reprodukcióból is hiányzik egyvalami: a mûalkotás Itt és Most-
ja – egyszeri jelenléte azon a helyen, ahol van. Ám semmi má-
son, mint éppen ezen az egyszeri jelenléten ment végbe az a tör-
ténelem, amelynek fennállása során alávetettje volt. Ide számí-
tanak az idõk során fizikai struktúrájában elszenvedett változá-
sok csakúgy, mint az õt érintõ váltakozó birtokviszonyok. Az elõb-
bi nyomát csak olyan kémiai vagy fizikai analízissel lehet feltár-
ni, amilyen a reprodukción nem hajtható végre; az utóbbié
pedig olyan tradíció tárgyát képezi, melynek követése az ere-
deti mû tartózkodási helyébõl kell hogy kiinduljon”.1 Ez a sajá-
tos prezencia, ami nem kevésbé (ellentmondásosan és bonyo-
lult struktúra törésében) jellemzi az emberi szubjektumot is,
amikor másikként tetten érjük2, ahhoz a belátáshoz vezet(het),
hogy az „eredeti mû Itt és Most-ja alkotja valódiságának fogal-
mát.”, továbbá, hogy ekképpen a „valódiság egész területe ki-
vonja magát a technikai – és persze nem csak a technikai – rep-
rodukálhatóság alól”.3 Hogy tehát ebben a jelenlétben, az itt
és most autentikusan efemer mozgó koordinátái között képzõd-
nék meg az a hiteles tartomány, amely a mûbõl származik és kö-
rülötte van, ami (el)mozdíthatatlan, ami a sugárzása, majdhogy-
nem kimondhatóan az esszenciája, tiszta totalitása és adottsá-
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ga létének, eredõje minden rá vonatkozó kutatásnak, a torzí-
tatlan hatás forrása, az elmarasztalás vagy a katarzis epicentru-
ma etc. Még mielõtt fölerõsítenénk ennek az abszolútumnak a
kinetikáját, amellett kezdenénk érvelni, hogy a benjamini re-
torika ellenére éppen azért nincs (egyáltalán sem, mintegy a lé-
tét tagadva is) sehol jelen, mert nem transzponálható, mert nincs
mit átemelni, mert léte a változás, amely bármely érintésre az
lesz, ami, elrebbenés, de nem valaminek az elrebbenése, hanem
éppen az, ami az elrebbenés az elrebbenésben, a változás a hely-
változ(tat)ásban, mielõtt odvát és üregeit kutatnánk, a fonák-
járól mesélnénk, ami pedig finom kettõsségben mégis-máris
mondja magát, még egy-két megjegyzés. 

A másoló ismétlésben a mûalkotás aurája roncsolódik, amely
fogalmat ajánlatos a „természeti tárgyak aurájának [másik/ugyan-
az] fogalmán illusztrálni. Ez utóbbit így definiálhatjuk: egysze-
ri felsejlése valami távolinak, legyen a jelenség bármilyen kö-
zel. Megpihenve egy nyári délután tekintetünkkel követjük a ho-
rizonton kirajzolódó hegyvonulatot, vagy a faágat, mely árnyé-
kot vet a nyugvó alakra – ez annyit jelent, hogy belélegezzük a
hegyek és az ág auráját”.4 Valamelyes visszatekintéssel, az idézett
dolgozat keletkezéstörténetével is számolva, azt az „itt és most”-
hoz hasonítva-aktualizálva olyképp folytathatjuk, hogy, a „jelen-
kori tömegeknek éppolyan szenvedélyes óhaja, hogy a dolgok
térben és emberileg is »közelebb kerüljenek« hozzá, [6] mint
az a törekvése, hogy bármely helyzet egyszeriségén reproduk-
ciójának felvételével kerekedjék felül. Nap nap után egyre sür-
getõbb az igény, hogy a kép, jobban mondva a másolat, a rep-
rodukció formájában a tárgy közvetlen közelrõl váljon birtokol-
hatóvá. S a reprodukció, ahogyan azt a képes magazinok és film-
híradók kínálják, félreismerhetetlenül különbözik a képtõl. Az
utóbbiban az egyszeriség és a tartósság éppoly szorosan össze-
tartozik, mint az elõbbiben a pillanatnyiság és a megismétel-
hetõség. A tárgy héjának lehántása, az aura szétzilálása olyanfaj-
ta észlelést jelez, melynek »a világban lévõ egyformaság iránti
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érzéke« odáig fejlõdött, hogy a reprodukció révén az egyszeri-
bõl is az egyformaságot nyeri ki. Így mutatkozik meg a szemlé-
let terén az, ami az elmélet terén a statisztika egyre növekvõ je-
lentõségében válik kézzelfoghatóvá.”5 Elveszik tehát az egyedi,
a pillanatban megmutatkozó, a hiteles, a szakrális távolság a
tárgytól, a tárgy (itt artefaktó) önrendelkezése tulajdon aurati-
kus megmutatkozásának véletlenszerûségérõl, esendõségérõl,
valamiféle tiszta egzisztenciájáról, aminek nincs foglalata, elõ-
feltétele, ellenõrizhetõsége, leírhatósága, formulája vagy összeg-
zése, szabályozható érkezése, elkülöníthetõsége és distinkció-
jának genealógiája. Az elveszített aura helyett a kapcsolódá-
sokra, az általánosítható vonásokra helyezõdik a hangsúly, az át-
fedésekre, amelyek a mûalkotás materialitásának velejét kez-
denék ki/arra hatnának, amennyiben a reprodukálhatóság és
tömegesség kalkulációja már az elõállításba belejátszik, esetleg
egy egész mûvészeti ág alapját képezi. 

Az egyediség eseménytermészetû vadonját ugyanakkor a tör-
téneti látásmód domesztikálhatja, referenciákhoz kötheti, körbe-
rajzolhatja, ha úgy beszél, hogy a „mûalkotás egyedisége azonos
a hagyomány összefüggésrendszerébe történt beágyazottságával.
Maga ez a hagyomány persze nagyon is eleven, rendkívül vál-
tozékony. Egy antik Vénusz-szobornak például más volt a hagyo-
mány-kapcsolata a görögöknél, akik kultusz tárgyává tették, mint
a középkori egyházi személyeknél, akik veszélyes bálványt láttak
benne. Ami azonban mindkét esetben azonos módon jelent
meg, az a szobor egyszerisége, más szóval aurája volt. A mûal-
kotás beágyazása a hagyomány kapcsolatrendszerébe eredetileg
a kultuszban fejezõdött ki. Mint tudjuk, a legrégibb mûalkotá-
sok kezdetben mágikus, utóbb valamely vallási rituálé szolgála-
tában álltak. Döntõ jelentõsége van annak, hogy a mûalkotás
auratikus létezésmódja sohasem válik el teljesen rituális funk-
ciójától.” 6 A rituálé különös temporalitása és a ritualitás közve-
títõ jellege a benne helyet kapó objektumoknak sajátos státust
biztosít, a cerebrálásban betöltött funkció operatív távolságát és
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a szuggesztív idõ átható jelenvalóságát, a transzcendencia ott-
honosságát és az immanencia fordított idegenségét, az ünnep
kifordított idejének reflexivitását, amelyben a hétköznapi és ért-
hetõ válik távolivá, analizálttá, töredezetté anélkül, hogy elveszí-
tené megélt közelségét, ismerõsségét, életszerûségét, miköz-
ben/függetlenül attól, hogy a transzcendencia szakrális megnyi-
latkozása egyszerre mindent fölülír. Nem is azzal, hogy valami-
ként állítja magát, hanem a profánnak, az immanensnek, a ne-
kem-közel-lévõnek, a hétköznapinak reflexív tematizálásával, a
perspektívával, amit jelent: hogy a rituálében résztvevõ számá-
ra egyszerre csak láthatóvá lesz mindaz, ami mindennapjainak
transzparens kelléke-velejárója, a világ kimozdításával, azzal,
hogy bizonytalan módon sokkal inkább archimédészi pont, mint-
sem valamely esszencia.

Emellett célszerû megfontolni, hogy „az »igazi« mûalkotás
egyedülálló értékét mindenkor a rituálé alapozza meg, amelyben erede-
tileg és elsõ ízben tett szert használati értékre. Ez a megalapozás le-
het bármilyen közvetett: a szépség szolgálatának legprofánabb
formáiban is felismerhetõ mint elvilágiasodott rituálé.” 7 

Ez az elsõ alkalom nyilván ismételhetetlen, a fölavatás pil-
lanata, „itt és most”-ja legalább annyira visszaidézhetetlen kül-
sõ jegyei, materiális mementói révén, éppen annyira tettenér-
hetetlen, mint amennyire a szertartásnak mégis a visszatérés, a
kísértés, a szellemlét és elrebbenés a sajátja, ez a külsõ pont-
szerûség, amely ki-/elmozdít; azért ismételhetõ a rituálé és tár-
gyai-kellékei, amelyekbõl mint valamely csodalámpából világ-
lik elõ a más, az idegen, a heterogén, az új, az auratikus, mert
õ maga nem valamely tartalom, nem valamely közlemény, amely
csak egyszer van tulajdon körülményeivel és elvirágzó kontex-
tusával megismételhetetlenül-poétikusan, hanem egy olyan ma-
teriális konzisztencia, sûrûség és tömörség, amelyet csak ismé-
telni lehet, ontológiai értelemben formulaként hajtogatni, me-
gint-csinálni, (meg)idézni, a benjamini aura egyszeriségét pe-
dig az a profanitás artikulálja, az a tiszta közönségesség, amely
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kimozdul a szakrális tárgy stabilitásának hatására, amely
egy(szer/maga) van, és amely a nagyon is ismételhetõ monolit
artefaktó közelségében megmutatja magát, eltávolodik, egy-
szerivé lesz, visszahúzódik, megsüllyed az általa képzõdõ idõben.
Egyedül csak a mûalkotásnak nincs aurája, mondhatnánk ekképp;
az aura körül van, távol, ebben egyetérthetünk Benjaminnal,
már érintetten távol. Nem az ismétlendõ újra-megmutatkozá-
sának lehetetlenségével van gond, hanem azzal a hátérrel, amely
elõtt megmutatkozna; nincs az a szubjektív lét, lebontott és vé-
gigélt immanencia, amely az ismétlésnek és visszatérésnek ott-
hont adna, éppen az változik el, int búcsút maga felé, merül
saját szívdobbanásába, felejti el a visszatérés felületét, a poten-
ciális érkezés lehetetlen helyét, fordítja mormolásba a szent-
ség által kolonializált teret, hagyatkozik a ritmusra, mint elmú-
lóban lévõ ismétlésre, halványodásra, elcsendesedésre, kifehé-
redésre, eltûnésre.

A mûalkotással semmi mást nem lehet, mint megismételni,
csak ismételhetõ, ez a használata, ebbõl ered minden nehézség;
csak épp körülötte nincs semmi, amihez képest ez a konziszten-
cia értelmesen ismétlésnek lenne nevezhetõ, nincs mibe/-hez
visszatérnie, a viszonyítási rendszer mozgékony, és ennek a válto-
zásnak nyomaként, a „körül lévõ” elmozdulásának mementója-
ként a fotogram éppen egy reprodukcióra/reprodukálhatóság-
ra alapozott mûvészeti ág technológiáját alkalmazva mutatja az
elváltozás valódi színhelyét. A mûalkotáson kívüli egzisztencia
az auratikus potenciál véletlenszerûségének színhelye, amely az
ugyancsak aleatorikusan, a készítõnek csak minimális ellenõr-
zésével elõálló fotogram felületét megérinti, azon nyomot hagy,
az ismételhetetlen és lehetetlen prezencia nyomát. 

A fotogram a reprodukció technológiájának, az eljárás kódjá-
nak közvetlen mélyében mutatja meg az aurát, annak az artefak-
tó hatásköréhez viszonyított kívüliségét, mûalkotástól való távol-
ságát, a profán szféra külvilágiságának érvényét az aura kapcsán.
A fotogram esetében az aura nem körül van, esetében nem a
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„felsejlik valami távoli” viszony áll elõ, hanem éppen a fotogram-
artefaktón jelenik meg, rajta-benne, annak a kezdetben szakrá-
lis, majd a történelem folyamán a mûvészi létrehozó-hitelesítõ
mûveletnek mint mûveletnek mintájaként, amelynek „itt és
most”-járól tettünk megállapításokat. Az a tény, hogy a fotogram
ekképp mintegy közvetlenül az aurából vesz mintát, olyan kö-
vetkezménnyel jár, hogy a fotogram ismételhetetlen, dacára an-
nak, hogy egy reprodukciót megalapozó technológia állítja elõ,
hogy a reprodukálhatóságra alapozott fotográfiai eljárás szülöt-
te, ami a fotográfia, de egyéb ismételhetõségre alapozott mûvé-
szeti ágak kódja tekintetében is revelatív.

hang-(jegy)-kép

Amikor a kiszámíthatatlan és ingatag szubjektív erõtérben
olyan radikális, sõt transzgresszív változások, visszaépíthetetlen
elmozdulások történnek, amelyek újraírják az ismételhetõség
logikáját és alapelveit, de amelyek kívül esnek a diskurzív autori-
ter szabályrendszeren, túlmutatnak a nyelviségen és a szervezõ
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szemantikán, a háttér átszervezésével kiiktatják a visszakeres-
hetõséget és új lapot nyitnak, (vissza)módosítják a szemiózis
fogalomrendszerét, az elméletnek mélyre kell ereszkednie, a tü-
körstádiumnak nevezett teorémánál is „lejjebb”. Az ismétlés eme
további támadási felületének (vagy máshonnét tekintve: bázi-
sának) számbavételére egy további, klasszikusnak mondható szö-
vegbe kapaszkodunk, amely tulajdon metodológiáját a követke-
zõképp jelöli ki.

„Gondolatmenetünkben mindvégig a freudi pszichoanali-
tika elméletétõl és annak különféle modern fejleményeitõl köl-
csönzött fogalmakhoz és koncepciókhoz folyamodunk majd,
hogy materialista talajt – egy a szubjektumból, illetve annak ki-
alakulásából, testi, nyelvi és szociális dialektikájából kiinduló je-
lentéselméletet – biztosítsunk a dialektikus logika fejlõdése
számára. Ugyanakkor a különféle iskolák ortodoxiájához való
hûséges ragaszkodás helyett eljárásunk az analitikus elmélet
olyan aspektusainak kiválasztását tûzi ki céljául, melyekrõl felté-
telezhetõ, hogy képesek a jelentésnek a szöveg gyakorlatában
megjelenõ folyamatát racionalizálni. Vajon több-e ez a dialek-
tika egyszerû archivizmusnál? Azt mindenesetre megállapít-
hatjuk, hogy tulajdon helyét kijelöli és egyben lemond mind a
pozitivista beszédre jellemzõ totalizáló töredékesítésrõl, mely
formalizmussá redukálja a jelentés mindenfajta gyakorlatát, mind
pedig a társadalom egészének többi (diskurzív, ideológiai, gaz-
dasági) szigetecskéjével való leegyszerûsítõ azonosításról.”8 Ilyen
kontextusban merül(t) föl a szemiotikus és vele összekapcsolva
a chora fogalma, amelynek sajátos értelmezésére e helyütt szük-
ség lesz, annak érdekében, hogy a kristevai szemanalízis az atyai
szimbolikus normatív és integratív mûködésének a határaihoz
érkezzék, és az abjekció filozófiája és poézise révén a test alap-
funkcióihoz kösse a nyelvi és szociális lét feltételeit, kitolja a
tudatalatti kifürkészhetõségének és fennhatóságának leírását.
„A »szemiotikus« kifejezést annak görög értelmében használjuk:
ismertetõjegy, nyom, index, elõjel, bizonyíték, vésett vagy írott

28



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Samu János Vilmos: A KÓD HÚS(TALANSÁG)A

jel, lenyomat, nyom, jelképes ábrázolás.”, amiként az auratikus
mûködésnél is hasonlóképpen látható volt, az elmozdulások
transzverzális karakterének detekciója mellett, ami az állandóság
és távollét, az aura pozicionálása, a mûalkotás és fotogram tartós-
sága és változékonysága szempontjából módosította a benjami-
ni koncepciót. Érdemes megfontolni, hogy „az etimológia fel-
idézése archeológiai dekoráció volna csupán (és még annak sem
túl meggyõzõ, annyira vegyesek és kevéssé összeillõk a kifejezés
mögött rejlõ jelentések), ha a szó uralkodó, a megkülönbözte-
tés gondolatát magába foglaló etimológiai használata nem tenné
lehetõvé számunkra, hogy a jelentés folyamatában ezt a kifeje-
zést egy pontosan meghatározott modalitással kapcsoljuk össze.
Arról a modalitásról van szó, melyet a freudi pszichoanalízis
tár fel, mikor egyrészt az ösztönök érintkezését és strukturáló
diszpozícióját posztulálja, másrészt pedig azokat az úgyneve-
zett primér folyamatokat, melyek az energiákat és azok insk-
ripcióját továbbítják és tömörítik össze.”9 A(z anyai) test felé
való elmozdulásnak (mert nyilvánvalóan ez a nagyobb tétek
közül való10) tehát „a megkülönböztetés gondolatát” kell nyo-
mósítania és a „pontosan meghatározott modalitást”, alapvetõ-
en diskurzív-szimbolikus alapelveket a testhez/testben való alá-
ereszkedés során, hogy a nyelv szintje elõtt/alatt érje tetten azt
a preödipális, szubimaginárius szomatikus tartományt, amely a
szemiotikai révén a nyelvet megalapozza, és heterogén ritmikus-
ságával, eltérõ voltát megõrizve autentikusan kerül be a szociá-
lis struktúrák kódjába.

„A késõbbi, egyelõre még csak fejlõdõ alany testét diszkrét
energiamennyiség járja át. A szubjektum kialakulása során ez az
energia mindig azoknak a követelményeknek megfelelõen rende-
zõdik el, melyeket a családi és szociális struktúra támaszt a sze-
miotikai folyamatban kezdettõl résztvevõ testtel szemben. Az ösz-
tönök, melyek egyszerre »energetikai« terhek és »pszichikai« je-
gyek, ezúton artikulálják a chorá-t, vagyis azt a nem kifejezõ
totalitást, melyet az ösztönök és azok sztázisai alkotnak egy egya-
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ránt mozgalmas és rendezett mozgásképességen belül.”11 A Pla-
tóntól átvett és Derrida által dekonstruált12 chora egy dinami-
kus, változó, mozdulatokból összetevõdõ artikuláció a kristevai
rendszerben, amelyet meg kéne különböztetni a diszpozíciótól,
ami „már a reprezentációhoz tartozik, és olyan térbeli, feno-
menológiai intuícióra hajlamos, mely geometriát eredményez.
Ugyanakkor, még ha a chora itt megkísérelt elméleti leírása ré-
szét képezi is az azt nyilvánvalóvá tévõ reprezentáció diskurzu-
sának, maga a chora mint szakadás és artikuláció – ritmus – meg-
elõzi a nyilvánvalót, a valószínût, a térbeliséget és az idõbelisé-
get. Beszédünk – mint minden diskurzus – a chorával és a chora
ellenében, vagyis a chorára támaszkodva és egyszersmind azt
visszaszorítva halad elõre, a chora ugyanis – bár megmutatható
és szabályozható – sohasem lokalizálható pontosan: így ha képe-
sek is vagyunk meghatározni helyét, sõt, netán még egyfajta
topológiát is kölcsönözni neki, axiomatizálni akkor sem tud-
juk soha. A chora nem olyan pozíció, mely megjelenít valamit va-
laki számára (vagyis nem jel), ugyanakkor nem is olyan pozíció,
amely egy másik pozíció számára jelenít meg valakit (tehát még
nem is egészen jelölõ), noha egy ilyen jelentéssel bíró pozíció
szándéka hozza létre. A chora tehát nem modell, de nem is má-
solat: megelõzi a figurációt és ezáltal a tükrözõdést is, melynek
alapjául szolgál, és egyedül a vokális vagy kinetikus ritmussal ha-
sonlítható össze.”13

Ebben a ritmusban azonban „alakot ölt”, megformálódik,
az artikuláció státusára emelkedik (persze a diszpozíciótól meg-
különböztetve), hiszen a nyelv alatti testi zajlásnak jogai vannak
a szimbolikusban, ezeket a „jogokat”, nyomokat, alapelveket kell
fölkutatni, és a mozgásképességet kiszabadítani „abból az on-
tológiából és alaktalanságból, melybe demokritoszi ritmusából
kiragadva Platón zárta, helyre kell állítanunk annak a szocializált
test hullámhosszán zajló gesztusokkal és hanggal kifejezett já-
tékát (hogy csak ezt az egy, a nyelv szempontjából releváns aspek-
tust említsük). A tudattalan elmélete által felvetett szubjektum-
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elmélet képessé tesz bennünket arra, hogy ebben a mindenfaj-
ta tézis és álláspont nélküli ritmikus térben a jelentésalkotás
folyamatát olvassuk.”14 A megkülönböztetés gondolata, a pontosan
meghatározott modalitás, a némileg megszelídített artikuláció, az
alaktalanság elvetése és kritikája, továbbá a kinetikus ritmus, a
valaminek a visszatérése, ismétlõ váltakozása, ezzel prognoszti-
zálhatósága, kis lépéssel tovább: uralhatósága, vagy enyhébben,
megnyugtató karaktere jelentik azokat a támpontokat, amelyek
révén a test, a nyomként fölfogott szemiotikus, az anyaihoz kö-
tõdõ preödipális és preszimbolikus elnyerik méltó befolyásu-
kat a szimbolikusban, a szemantikára és szociálisra alapozott apai
változatban (pér-version), amely létüknek mintha mértékévé vál-
na így, a kimutathatóságnak, a létjogosultságnak egyetlen vizs-
gálati sávjává, a heterogenitás támadási pontjává, amely hete-
rogenitás ekképp könnyen keveredik a heteronomitás, az anabá-
zis gyanújába. Vajmi kevéssé segít ezen, hogy állítjuk, sajátosan
hangsúlyozzuk az „összerendezettségét a chorának: vokális és
gesztusbeli szervezõdése olyan természeti vagy társadalmi-tör-
téneti követelményekbõl (így például a nemek biológiai különb-
ségébõl vagy a családi struktúrából) fakadó rendelkezés, rende-
zettség (ordonnancement) alatt áll, melyet objektívnak nevezhetünk.
Feltételezhetjük tehát, hogy a kezdettõl fogva szimbolikus tár-
sadalmi szervezõdés olyan közvetített formába önti követelmé-
nyét, amely nem valamiféle törvény szerint szabályozza a chorát
(a »törvény« kifejezést a szimbolikus törvény számára tartjuk
fenn), hanem egyfajta rendelkezés alapján.”15 Az újabban adódó
„objektivitás” alapvetõen külsõ, megint csak a verifikálhatóság
diskurzusából származó szempontját figyelembe véve még foly-
tathatjuk azzal, hogy felismerjük „ugyan az áttételes és sûrítési
folyamatoknak a szemiotika szervezõdésében játszott alapvetõ
szerepét, mindazonáltal szükségesnek látjuk, hogy a szóban for-
gó folyamatokhoz hozzáfûzzük azokat az (esetleg topologikus
terekként ábrázolható) kapcsolatokat, melyek a széttagolt test
zónáit kötik össze részint egymással, részint pedig »külsõ«, még
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nem egészen kialakult »tárgyakkal« és »alanyokkal«. Úgy tûnik,
az ilyen típusú kapcsolatok teszik lehetõvé, hogy a szemiotikát
a jelentés folyamatának pszichoszomatikus modalitásaként pon-
tosabban meghatározzuk. Más szóval a szemiotika alatt nem szim-
bolikus modalitásokat értünk, hanem olyan (az artikuláció ki-
fejezés legtágabb értelmében véve) folyamatosságot artikuláló
modalitásokat, mint azok a viszonyok, melyek a (glottikus és aná-
lis) záróizmok vagy éppen a záróizmok és a család fõszereplõi
között teremtenek (ritmikus és intonációs) vokális moduláció-
kat.”16 Mindazonáltal a ritmikusság folyamatosságban betöltött
szerepe, a visszatérések és az állandóság a chora mélységeinél,
az ödipális dráma, mi több, a tükörstádium elõtt, a test széttagolt-
ságának szomatikus másságában és idegenségében nem valamely
homeosztázissal, stabilitással találkozik, hiányzik az egyensúlyi
állapot, a referencia, amit elérhet, behálózhat és szabályozhat
a szimbolikus nyelvi. A test zajlása nem ismeri az ismétlést, a
tagolást, az ugyanoda való visszatérést, az azonosságot és iden-
titást, mert a különbséget sem ismeri, hanem benne és általa
az idõ szintaxis nélküli mormolása sodorja szét a jelentés sza-
bályozott ellenállását, mert a test múlik, úton és egyirányú moz-
gásban van, többé sosem lesz „ott”, szemiotizálhatósága a vissza-
hagyott nyomok (el)rendez(get)ésének a mûvelete, a megál-
líthatatlansággal és intenzitással, a sebességgel és a mulandó ûr-
szerûség tiszta másságával való dinamizáló találkozás kísérlete,
amelyben a ritmus legfeljebb az újra és újra fölparázsló lehe-
tetlenség önvallomása arról, hogy a halál elöl van és egyedül ren-
delkezik a találkozásokról.

A sajátos hang-kép(kód)-szöveg fúzió17, amely komplexitá-
sában és a kód, a kodifikálhatóság, továbbá és így az ismétlés
filozófiájához való viszonyában számos elõmegfontolást igényel,
nemcsak a szemantika, hanem a szemiotika krízisérõl is egyet-
len felületen hírt ad, mi több, megkockáztatható, hogy a szemi-
otikus fentebbi kényszerû visszavonulása folyamatának is illuszt-
rációja, a szimbolikus és egyszeri-eseményszerû, a lehetetlen is-
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métlés problémáját mediális keretekbe helyezi. Perspektívája a
lacani imaginárius, a kristevai nyelv alatti, a bataille-i infantilis,
az agambeni gyermeki, a kafkai fiúi, a heterogén, a lefordítha-
tatlan, a szubverzív, amely elsõ ránézésre (hallásra?) elhiteti,
hogy legfeljebb a diskurzus alá kíván szállni, a chora feltételé-
ig mondjuk, hiszen a zenében találja meg témáját, ami koránt-
sem diskurzív. 

„Aiszthétikus és diszkurzív médiumok között kell alapvetõen
különbséget tennünk: az elsõk képre és hangra, az utóbbiak szó-
ra és számra tagolódnak, az elsõk tapasztalaton, az utóbbiak diszk-
rét rendeken alapulnak.”, mondja Dieter Mersch, majd a diszk-
rét rendek mediális diagnosztizálása után folytatja is: „Velük egy-
idejûleg olyan diszparát móduszok nyílnak meg, amelyek nem
konvertálhatók egymásba, azaz egymással szemben össze nem
egyeztethetõnek bizonyulnak.” A magunk (és mások) termi-
nológiáját alkalmazva elvi heterogenitásról beszélnénk, a talál-
kozás lehetetlenségérõl, talán szó szerint is kiemelhetnénk/ki-
egyezhetnénk azzal, hogy „a különbözõ formátumokra sajátos
elvi szakadék vagy hézag lesz jellemzõ, amely ezeket elengedhe-
tetlenül elválasztja egymástól, mint ahogy kölcsönös transzk-
ripcióikat is megakadályozza. Bár parciálisan sikeresek lehetnek
az olyan átírások, mint a zene hangjegyekkel való dokumentá-
lása vagy a digitális vizualizációs technikák, de továbbra is meg-
marad egyrészt az észlelés és a megjelenés, másrészt a textúra és
a diszkurzus áthidalhatatlan differenciája. Az elõbbiek a pre-
zenciához kapcsolódnak, az utóbbiak pedig a vágásokhoz, be-
osztásokhoz (Einteilungen), nem-jelenvalósághoz.”18

A zene elhangzása és érzékisége19 az idõben függeszti föl
ugyanazt a szabályozhatóságot, amit a festészet figuratív egy-
szerisége a térben és a térrel mûvel(ne), kiiratkozik a diskur-
zus rendjébõl, gyanússá lesz, hozzásimul a(z anyai) testhez, mu-
tatja magát sebezhetõségében, olyképp, ahogy esendõségében
van, és nem lesz/lehet már, változásában, hasával fölfelé, kro-
nologice-kíméletlenül alárendelten-sodrásban, és egyéb nyelven
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túli kiállításokban. „Amennyiben tehát [...] a diszkurzív médiu-
mok diszkrét vágásokra épülnek, és elsõsorban a mondás rendjé-
re és annak immanens strukturalitására hallgatnak, a szöveg és
a nyelv esetében lényegében értelemstruktúrákkal, a szám eseté-
ben a forma formájával, tiszta szintaxissal van dolgunk. Ezzel szem-
ben viszont az aiszthétikus médiumok valamit mutatnak, demonst-
rálnak, elõvezetnek vagy jelen(valót)t performálnak. Az utób-
bi központi módusza, mint minden más aiszthétikus esetében, az
extázis lesz: az önmagából kilépés, az önmaga-kiállítás.”20

A zene hangjegyszerû kodifikálása az elhangzás eseményé-
nek megismétlésére tör, épphogy diszkrét vágásokra osztja az
eseményt, intézményesen függeszkedik kottáival már a komponá-
lás genealógiájára, a kód erõszakosságát vezeti be az elõretartás
amúgy-is kérlelhetetlenségébe, megkülönböztet, strukturál, szin-
taxist épít ki, begyakoroltat, idomít, eltörli a természetet, és tisz-
teleg a kultúra elõtt, gyengéden megkötözi a testet, szemiotizál,
ami a mintha-liberalizáció vagy a Más tudomásulvétele volna,
miközben szimbolikus (pér-vers) dicséret.

Mit jelent ehhez képest, ha a kotta vizuális kontroll-kódját
állatfigurákká nemesíti a cím szemantikája felõl érkezõ farsang,
amikor (egyetlen)egyszer csak médiumváltás történik. és a vá-
gásokra alapuló vizuálisan mediált kódolás-leképzés, a kotta szi-
gora valóban aiszthetikussá lesz, mintegy leleplezve, hogy a vizu-
ális nem elegendõ, amiként a szemiotikus sem, hogy ami elveszik
a szövegben, és a szintaxis sûrû szûrõjén fönnakad, azt semmi-
féle maternális vágyakozás vissza nem idézi, hogy a hang-jegye-
ket megtámadhatja a szubszimbolikus, amely szétjátsza komoly-
ságukat, hogy van egy tartomány alant (sõt még egy további har-
madik, amelyet most elhallgatunk), és ott is marad, ez a va-
rázslata, misztériuma, néma rendje, mondhatatlan meséje, ez
lesz a szövegnek és elméletnek is följegyzésre érdemes találko-
zástalan és megközelíthetetlen kalandja.
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Orbán Jolán

ZENE – ÍRÁS – IRODALOM
Négykezesek – Derrida, Eisenman, Mallarmé, Adami

1985-ben Bernard Tschumi, a dekonstruktív építész, felkérte
Jacques Derridát, a dekonstrukció szellemi atyját, hogy vegyen
részt a Parc de la Villette tervezésében, Peter Eisenmannal, a szin-
tén dekonstruktív építésszel együtt. A filozófus és az építész is
igennel válaszolt erre a felkérésre. A közös munka elsõ mozza-
nata a címadás és az alaprajz volt. Eisenman, az építész adta a
címet: Choral Work, Kórusmû. Derrida, a filozófus adta az alap-
rajz ötletét: raszter, rostély, rosta vagy valamely húros hangszer
– lant, zongora, hárfa.1

Az építészet és a filozófia egymás irányába mozdulva a zené-
hez folyamodott – zenei mûfajhoz, hangszerekhez, alkotásmód-
hoz. Ebben a mindkettõjük számára harmadikként adódóban,
khórában, kórusban születik meg a mindkettõjük számára új ki-
hívásként érkezõ válasz, amely a zenét is kihívásként éri, és arra
szólít fel, hogy megvizsgáljuk a filozófia, a mûvészet és a zene vi-
szonyát. A Derrida által mûvelt dekonstrukcióban saját kérdés-
feltevéseire ismerõ építészet, festészet, szobrászat, videomûvé-
szet, színház, film dekonstruktívként nevezi néven önmagát, így
joggal tevõdik fel a kérdés, hogy vajon a zenében néven neve-
zett-e a dekonstrukció? A zene maga dekonstrukcióként neve-
zi-e néven azt, ami benne már az elsõ hang-jegytõl, éppen a hang
jegy voltában dekonstrukcióban van? Erre a kérdésre legalább
három hangon kellene válaszolni, egyrészt a zenetörténet-író
hangján, aki azt vizsgálná, hogy a zene történetében mikor je-
lenik meg a zene önmagára kérdezésének dekonstruktív módja
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– Schönberg, Cage, Stochhausen, Ligeti, Zacher vagy John Zorn
zenéjében? –; a zeneelmélet-író hangján, aki azt vizsgálná, hogy
miként mûködik a dekonstrukció a zenében – a zene, a zaj, a
csend határátlépéseként, a kompozíció, a hangszerelés, a tona-
litás, a tónus-váltakoztatás, a mûfaj-váltás szintjén, vagy az elõ-
adásmódban, az improvizáció, a performance, a játék formájá-
ban? –; valamint a zeneszerzõ hangján, aki a legkülönbözõbb
mûfajokban, vagy még inkább a legkülönbözõbb mûfajok között
dekonstruktív zenét ír, amiként Michael Lévinas vagy Kondor
Ádám vagy Marcel Cobussen. A kilencvenes évek közepétõl a ze-
netörténet, a zene-elmélet és a mûvészetfilozófia egyre gyakrab-
ban teszi fel és egyre körültekintõbben elemzi ezeket a kérdése-
ket, elég itt Marie-Louise Mallet „La musique et le Nom. »Comments
ne pas parler«?”2 címû cikkére vagy Marcel Cobussen Deconstru-
cion in Music3 címû interaktív szövegére utalni, maguk a zene-
szerzõk is, Lévinas, Kondor és Cobussen, reflektálnak saját mû-
veikre4, így nem a zenetörténet vagy a zene-elmélet felõl köze-
lítek a dekonstrukció és a zene viszonyához, hanem azt vizsgá-
lom, hogy Derrida szövegeiben hogyan kapcsolódik össze a ze-
ne és az írás kérdése, hogyan válik a dekonstrukció dekompo-
nálássá, a khóra kórusmûvé, a szöveg partitúrává, a Bach inven-
ciója a másik invenciójává, a fúga és a fúgához írt szupplemen-
tum „hallhatatlan” és „mûfajon kívüli” zenévé, a koreográfia, a
gramofonálás, a fonografálás aktusa a hang többesének színre-
vitelévé, a hang-nem-váltakoztatás írásmóddá, az írás négykezes-
sé. E szempontok közül ebben a szövegben hármat emelek ki:
a kórusmûveket, a szöveg-partitúrákat és a négykezeseket.

Kórusmûvek – Derrida és Eisenman

A cím tökéletes volt – írja Derrida a „Miért ír Peter Eisenman
olyan jó könyveket” címû szövegében.5 A címválasztással Derrida
rájátszik Nietzschére, Nietzsche és Eisenman szövegviszonyára,
arra a találkozásra, amely Derrida és Eisenman „véletlenszerû”
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találkozását elõkészítette. Ám ebben nem annyira Nietzsche, a
zeneszerzõ, hanem Nietzsche, a filozófus játszotta a fõszerepet,
még akkor is, ha éppen a Nietzsche-szövegek zenei struktúrá-
ja, hangoltsága, többszólamúsága, perspektíva-váltakoztatásai és
hangnem-váltakoztatásai érintették meg Eisenmant és Derridát.
Amiként a találkozást lehetõvé tevõ másik szerzõ, azaz Freud ese-
tében sem a zenével kapcsolatos „Genussunfähigkeit” (élvezetkép-
telenség) volt a döntõ mozzanat, hanem az, ahogy Freud a tu-
dat és a tudattalan közötti megkülönböztetéssel, a felejtés ak-
tív és passzív formáival, az írás színrevitelével, az álomírással,
az álomfejtéssel, a hallgatás és a meghallgatás módozataival, a
személyiség történéseibe való bele-hallgatózással, a belsõ han-
gokra, a hangok többesére való figyeléssel, a hallhatatlan han-
gok megszólaltatásával mindkettõjüket írásra késztette. 

Derrida, aki éppen ebben az idõszakban a Khóra címû esszé-
jét írja, három tételben fejti ki, hogy miért is tökéletes az Ei-
senman által adott cím. Mindhárom tétel pontosan jelzi, hogy
Derrida szövegeiben miként kapcsolódik össze az építészet, a ze-
ne és a filozófia kérdése.

Az elsõ tétel a Choral Work által megidézett khóra, kórus, ko-
reográfia hangszerelésének kérdését vezeti be, mint a zene, az
építészet és a filozófia tonalitásának kérdését.

„1. A lehetõ legjogosabb, leghatékonyabban és leggazdasá-
gosabban nevezett meg egy olyan mûvet, amely a maga módján,
a diszkurzív és architekturális dimenzióban egyszerre a plató-
ni khóra olvasata. Khóra nevét magával ragadja az ének (kórus),
azaz a koreográfia. Az l finálé a franciában choral: chora folyé-
konyabbá, légiesebbé teszi, nem merném azt mondani, hogy
nõiesebbé.”6

Derrida itt épp csak érinti a nõ kérdését, de korábban már
megszólította és megszólaltatta a nõi hangokat a maga szövege-
iben, így a Nietzsche stílusairól írott Éperons-ban (1972), a La vé-
rité en peinture „Visszaszolgáltatások – a cipõméretben rejlõ igaz-
ságról” címû fejezetében, amely „n+1 – történetesen nõi – hangra
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írott polilógus (1979)”7, ám a zenével kapcsolatos szövegeiben
válik a férfi és a nõi hang közötti különbség hang-játékká, így
a Des femmes kiadónál Feu la cendre (1987) címen megjelent több
hangra írott szövegében, amely valóban két hangon szólal meg,
Jacques Derrida és Carol Bouquet elõadásában a könyv alap-
ján készült hangfelvételen.8 Derrida szükségesnek tartja kiemel-
ni, hogy a nõi és férfihangon történõ megszólalás nem redukál-
hatja a hangok többesét pusztán két hangra, ami a szövegben
és a hangfelvételen történik nem duó, még kevésbé duel, azaz
párharc, mivel „vágy”, „rend” vagy „ígéret” formájában mindig
ott van egy „másik hang”, mely nem mérhetõ a megszólaló szemé-
lyek számával vagy nemével.9 Ennek ellenére Carole Dely a
Jacques Derrida: le „peut-être” d’une venue de l’autre-femme.
La déconstruction du „phallogocentrisme” du duel au duo
(2006) címû szövegében joggal emeli ki, hogy Derrida a férfi
és nõi hangok egyidejû megszólaltatásával a párharcként (du-
el) felfogott nõ-férfi viszonyt duóvá alakítja át.10 A „másik hang”
strukturálisan mindig eljövendõ marad, akkor is, amikor egy nõi
hanggal együtt, vagy nõi hangon szólal meg, akkor is, amikor
párban ír, vagy négykezest játszik Hélène Cixous-val, vagy Cat-
herine Malabouval.11

A második tétel a Choral Work, a khóra, kórus, koreográfia térbe-
liségének, architektúrájának és architektonikájának, azaz a zenei,
az építészeti és a filozófiai mû kompozíciójának kérdését érinti.

„2. [Choral Work] Elválaszthatatlan attól a struktúrától, amely-
nek belülrõl egy új dimenziót szab: koreográfia, egyszerre zenei
és vokális. A beszéd, sõt az ének ekként íródik be, egy ritmikus
kompozícióban foglalva helyet. Helyt adni, vagy helyet foglal-
ni annyit jelent, mint a zenébõl vagy a kórusból architekturális
eseményt csinálni.”12

Az „architekturális esemény” a zenében, az építészetben és
a filozófiában is az „espacement” (Mallarmé), azaz a térbeli elren-
dezés, az idõiség és tériség, az architektúra, a kompozíció esemé-
nye, amely a helyt-adásban, a hang-adásban, a színre-vitelben,
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azaz khórában, kórusban, koreográfiában következik be. A koreográ-
fia kifejezés õrzi a leginkább ennek az eseménynek az összetett-
ségét, mivel a zenei, vokális és architekturális vonatkozásokkal
egy idõben a test, a tánc, a mozgás konstitutív voltára is utal.13

A harmadik largo tétel a Choral Work, khóra, kórusmû, koreog-
ráfia szavak prefixumában, mûfaji struktúrájában, architextúrá-
jában íródó többest szólaltatja meg, amely nem a vágyott egy-
ségre, hanem az eredendõ különbözõségre utal.

„3. A Platón Khórájára történõ zenei allúzióval, sõt koreog-
ráfiával egy idõben ez a cím több mint cím. Egy aláírást, egy töb-
bes aláírást is körvonalaz, amelyet mi kórusban írunk. Eisenman
akként cselekedett, amint mondta. A performancia, a performa-
tívum boldog hatékonysága abban áll, hogy egyedül találja fel
egy aláírás formáját, amely nemcsak hogy kettõ helyett ír alá,
hanem a kórusban történõ aláírás, a ko-szignálás vagy kontraszig-
nálás többszörösségét is bejelenti. Aláírását adja nekem, amiként
mondják arról, aki munkatársának átadja az aláírás »hatalmát«.
A mû zeneivé válik, építészet több hangra, amelyek éppen a ma-
guk eltérésében egyszerre különbözõek és összehangoltak. Ez
adja a korál (coral) éppannyira értékes, mint megkövült adomá-
nyát. Mintha a víz természetesen szövetkezett volna az ásvánnyal,
a spontán alkotás szimulakruma kedvéért valamely megosztott
óceán tudattalan mélységeiben. Ecce Homo: feneketlen mélységek
szakadéka, zene, hiperbolikus labirintus. Egyszerre tartatik tiszte-
letben és játszatik ki a törvény. Márpedig a számunkra adott pa-
rancs azt is elõírta: csak vizet és követ e pszeudo-kertnek, semmi
esetre se növényzetet. Íme, mi történt egy csapásra, varázsütésre,
két szóban egészen a csend közelében. A varázspálca egy karmes-
terhez is hozzátartozik. Még hallom õt, mint egy tûzijáték-rende-
zõ fõmûvét, egy tûzijáték feltörését. És hogy ne gondoljunk a Mu-
sic for the Royal Fireworks-ra, a kórusra, Corelli hatására, az »archi-
tektúra azon jelentésére«, amelyet Händelnél csodálnak?”14

A fenti tételbõl egyetlen mondatot emelnék ki, amely a kó-
rusban történõ aláírást a Derrida és Eisenman által jegyzett Choral
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Work egyszeriségén túl a zene, az építészet és a filozófia ko-szig-
nálásának aktusához, az együttes aláírást lehetõvé tevõ írás ese-
ményéhez vezet, ahhoz a mozzanathoz, amikor „[a] mû zenei-
vé válik, építészet több hangra, amelyek éppen a maguk elté-
résében egyszerre különbözõek és összehangoltak”.15

Az alaprajzokat – raszter, rostély, rosta vagy valamely húros
hangszer, lant, zongora, hárfa – vizsgálva Derrida más húrokat
kezd pengetni, a lant (lyre) és a líra (lyrique) húrjait, a Choral Work,
khóra, koreográfia így nemcsak tökéletes cím, a lant, zongora, hár-
fa nemcsak tökéletes alaprajz-ötlet számára, hanem zenei alko-
tásmód, poézis, poétikai invenció, poétikai tevékenység. 

Szöveg-partitúrák – Derrida és Mallarmé

A hangszerelést, a szövegszerzést, a partitúra-írást Derrida
Mallarmétõl tanulta. A Poésies, a Kockadobás, a „második mallar-
méi forradalmat” (Barbara Johnson)16 jelzõ kritikai költemények,
így az „Irodalmi szimfónia”, Théophile Gautier – Charles Baudelaire
– Théodore de Banville (1865), a „Mûvészi eretnekségek. – Mûvészet
mindenkinek” 17, a „La musique et les lettres”, a „Sur l’évolution lit-
téraire”, a „Crise de vers” 18 és sorolhatnánk tovább a szövegeket,
a költõi gyakorlatban és a költõi gyakorlatra történõ reflexióban
is nagyon jól mutatják a zene kitüntetett szerepét Mallarmé
számára, amely nem merül ki a hangzásban, a hangszerelésben,
hanem az íráshoz mint a költõi, zenei, mûvészi gyakorlat alapmû-
veletéhez kapcsolódik.19 Philippe Lacoue-Labarthe a Musica Fic-
ta. Wagner-olvasatok címû könyvében Mallarmé szövegeit elemez-
ve rámutat arra, hogy „a mûvészet lényegében írás, és egyebek
között az a rendeltetése, hogy az »illanót és a váratlant visszaad-
ja« »egészen az Ideáig«. Ebbõl következõen minden további nél-
kül igazat adhatunk Badiounak, aki szerint határozottan létezik
az esemény sajátosan mallarméi poétikája”.20 Az „esemény sajá-
tosan mallarméi poétikájából”21 adódik, hogy Mallarmé írásai
a filozófusok, a zenészek és a képzõmûvészek által gyakran idézett
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és megidézett alkotások, különösen episztemé, paradigma, vagy
diskurzusrend-váltások idején, és különösen olyan alkotóknál,
így a filozófiában Lyotard, Derrida, Deleuze, Jean-Luc Nancy,
az irodalomban Barthes, Kristeva, Johnson, a zenében Debussy,
Ravel, Boulez, a képzõmûvészetben pedig Marcel Duchamp vagy
Hantai22, akik nemcsak reflektálnak a filozófia, a zene és a mûvé-
szetek egymáshoz való viszonyára, hanem alkotásaikban színre-
viszik a mûvészet eredendõ többesét, amit Jean-Luc Nancy egy
francia fordulattal így nevez: „être singulier pluriel”.23 Ez a töb-
bes a poézis egy olyan értelmezését feltételezi, ahol a poétika,
amint ezt Jean-Luc Nancy hangsúlyozza, „még mielõtt egy adott
mûvészet neve lenne, a mûvészet generikus megnevezése. Techné
poiétiké: produktív technika”.24 A „Comment s’écoute la musique”
(2006) címû szövegében Jean-Luc Nancy arra hívja fel a figyel-
met, hogy „a hallgatás, a tekintet vagy a kontempláció nem más,
mint minden oldalról megérinteni a mûvet – megérintettnek
lenni általa, ami ugyanazt jelenti. Kétségtelenül nincs olyan nagy
különbség a zenészi és a zenei vagy az ikonológiai és a pictorális
párok között – ha használhatjuk így e fogalmakat –, vagy a poéti-
kai és a poétikus között, vagy bármely más pár között, amelyet
az esztétika tartományában meghatározhatunk. Minden alkalom-
mal csak az elemzés és a taktus szoros összefonódásáról lehet
szó, mindenik élesíti vagy megerõsíti a másikat. Az érzékelés
(vagy az érzelem, a kettõ egy) és az érzékelhetõ kompozíció
közötti intim és kényes szövetségrõl van szó”.25 Mindez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy eltörlõdnének a diskurzív és nondis-
kurzív mûvészetek közötti különbségek, a különbözõség feltéte-
le és nem következménye a mûvészi tevékenységnek. 

Derrida, akár Mallarmé, nemcsak azáltal jelent kihívást a ze-
nének, amit a zenérõl mond, bár kétségtelenül felismerhetõ szö-
vegeiben a „zene kísértése”, egyfajta „zenei kísértetjárás”, amint
ezt Marie-Louise Mallet a „La musique et le Nom. »Comments
ne pas parler«?” címû szövegében kimutatja26, hanem azáltal,
ahogy ez a „kísértés” strukturálisan beleíródik a szövegébe, ahogy
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a szöveg kompozícióját, az írás és a nyelv, a hang-jegy viszonyát
felfogja, ahogy rámutat arra, hogy a „hang, a rejtett, a belsõ, a
fantomhang” a maga részérõl „testében dolgozza meg az írást”,
anélkül, hogy „elárulná a szöveget”27, és fõként azáltal, ahogy
õ maga játszik, ahogy az irodalmi, filozófiai, mûvészi szövegeken
filozófiát, irodalmat, mûvészetet játszik. Nem hangszeren, ha-
nem írószeren játszik, ám ez az írószer egyre inkább a hangszer-
re emlékeztet Derrida virtuóz játékában. 

Derrida nem egyszerûen lejátssza a filozófia és az irodalom
klasszikusainak a darabjait, hanem azokon játszik, hangjegye-
ikre szedi szét õket, a hangjegy és a hang közötti különbséget
szólaltatja meg, kijátssza azokat a hangokat, amelyek eddig leját-
szatlanok voltak, beleír a tér-idõközökbe, és helyt ad annak, ami
ott elfedõdött, elfelejtõdött, de aminek írott nyomai rávésõdtek
a felületre, a lapéra, a szemére, a fülére, „az emlékezet neuro-
nális szövetére” (Freud). 

Nem rekonstruál, nem réseket, hiányokat töm be, nem akar-
ja helyreigazítani a hibákat, pusztán a köztest, a fehéret hagyja
íródni, átíródni, áttörni a fekete-fehér szabályozott rendjén, tér-
be-osztásán, miközben Laporte Fúgáját hallgatva arra emlékeztet,
hogy „a fehér ezen újraírása lényegileg kapcsolódik a zenéhez
és a ritmushoz”.28

Transz-partitúrákat ékel be a szövegébe, Hegel, Sade, Mallar-
mé, Artaud szövegeit játssza be, rajtuk játszik, rájuk játszik, idé-
zi, felidézi, megidézi õket. Szövegközelbe, szövegközbe hozza
õket, hagyja, hogy a másik szöveg utat törjön magának, áthan-
gozzon, átíródjon rá, belejátsszon az õ szövegébe, és ezzel a mû-
fajon kívüli játékkal dekomponálja a könyv struktúráját.29

Oszlopaira, szólamaira, ütemeire szedi szét a nagy könyv, az
egységes tiszta mû eszményét, hangjaira, betûire, tér-közeire,
hang-közeire bontja a szöveget, a betû és a hang, az írásjegy és
a hang, a hangjegy és a hang, a hangkép és a hang közé helyez-
kedik, és ezt a különbséget hagyja megszólalni.30
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Egymásba metszi, oltja, játssza Mallarmé és Platón szövege-
it. Egymással kezdi ki õket, és hagyja magát kikezdeni általuk.
Nem határolja le a filozófia területét, nem zárja körül, nem szab
kompetencia-határt, hanem játékával megnyitja azt másai felé.
A hagyományos keretekbõl kibontott szövegeken megszólalta-
tott „textuális zenével” mutat rá arra, hogy nincs tiszta filozó-
fia, nincs tiszta irodalom, nincs tiszta zene – mindez már kez-
detben fertõzött: hanggal, írással, szöveggel fertõzött, nem lehet
õket egyszer s mindenkorra különválasztani. Bábel van, különbö-
zés van, összekeveredés van. De ez az összekeveredettség, ez a
„fertõzöttség” nem akadály, hanem esély. Esély arra, hogy a szö-
veg „hallhatatlan” zenéje megszólaljon, és a zene „láthatatlan”
szövege íródjon.31

Concerto a quattro mani – Derrida és Adami

„Radírral rajzolt, íme az, aki töröl.
Mit tesz õ a piaccal, a keretekkel és a margókkal?”

Íme a Derrida által feltett kérdés Valerio Adami Le voyage
du dessin címen rendezett kiállítása ürügyén írott szövegében,
melynek címe: „+ R (par-dessus le marché)”.32 Derrida Adami
két olyan alkotását elemzi, amelyet a Glas (1974) címû Derri-
da-szöveg alapján készített „Etudes pour un dessin d’aprés Glas”
(1972) címen. Derrida szövege a La vérité en peinture (1978) címû
könyvben jelenik meg, amelyben négyszer járja körül a festészet
kérdését33: elsõként az ergon és parergon viszonyának mûvészetfi-
lozófián (Kant, Platón, Hegel, Heidegger) belüli értelmezését
vizsgálja, másodszor a „fonikus vonás” és a „grafikus vonás” (Ada-
mi), harmadszor „a vonás idiómáját mint a címzett aláírását”
(Titus-Carmel), negyedszer pedig a Van Gogh cipõirõl Heideg-
ger és Shapiro között kialakult „szó-párbajt”.34

Derrida Adamiról írott szövege annak az egyszeri találkozás-
nak az eseménye, amely Derrida és „Derrida” között zajlik, Derri-
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da, a Glas szerzõje és az Adami által értelmezett „Derrida” kö-
zött. Az Elõszóban és a Passzpartúban is külön kiemeli Adami
elméleti tétjét a maga filozófiája számára, így azt a mozzanatot,
ahogy Adami megpróbálja a mûveiben „megfejteni” azt az „egy-
szeri szerzõdést, amely a szót is megelõzõ (például Gl, vagy TR,
vagy +R) fonikus vonást a grafikus vonáshoz köti”.35 Ám ezen túl-
menõen Adami mûveinek van egy sokkal gyakorlatibb tétje is
Derrida számára. A „kétarcú szériográfikus tárgyakban”, a „kom-
ponálás és dekomponálás kettõs gesztusában”, a „kettõs metszés-
ben (lemez és rajz)” Adami nemcsak a Derrida-partitúrákat –
Marges, Glas – viszi színre, hanem Derrida írásmódját is: „E kettõs
gesztus miatt és egy idézet ezen kettõs mozgékonysága miatt, a
kettõs metszetnek (lemez és rajz) Concerto per un quadro di Ada-
mi, kétszer két kézre volt szüksége. Komponál, dekomponál: töb-
bek között azokat a partitúrákat is felhasználva, amelyeket én
szignáltam, ahol már régóta megfogalmazódott az egyszerre több
kézzel, több hangjegyvonalon való játszás igénye.”36

A saját módszerével szembesített Derrida egy filológus pre-
cizitásával sorolja fel azokat a szöveghelyeket, ahol õ maga a
négykezesekrõl írt: „»Két szöveg, két kéz, két tekintet«, Ousia
et grammé; »Ott van, mint a könyv árnyéka, harmadikként a köny-
vet tartó két kéz között, az írás mostjának különbsége«, Ellipse;
»Legalább két kézre lenne szükség, hogy mûködjön a készülék,
és egy gesztusrendszerre, az eredetek egy rendezett sokaságá-
ra. Többnek kell lenni ahhoz, hogy írjunk és már ahhoz is, hogy
észleljünk.«” „A mostság és a manuszkriptúra egyszerû struktúrá-
ja mítosz, legalább annyira »teoretikus fikció«, mint az elsõdle-
ges folyamatok ideája” (Freud és az írás színtere).37

Az önidézetek alapján is nagyon jól nyomon követhetõ, hogy
Derrida nemcsak ír a négykezesekrõl, hanem már a L’écriture
et la différence (1967) legelsõ darabjaitól kezdve négykezeseket
játszik, a Marges de la philosophie (1972) és A disszemináció (1972)
darabjaiban egyre intenzívebb és elismertebb ez a játék, de a
Glas virtuozitása váltja ki a legtöbb kritikát és a legnagyobb elra-
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gadtatást. Adami Etüdjeiben Derrida a Glas virtuóz átiratát lát-
hatja és hallhatja, amiként egy ki nem mondott felkérést is. Der-
rida négykezessel válaszol e felkérésre. Két Adami-alkotást vá-
laszt ki, mindkettõt átkereszteli – ICH (Én) és CHI (kiméra) –,
mindkettõt átírja a Concerto a quattro mani eljárását alkalmazva.38

Az Ich Derrida adta értelmezésébõl három részletet idé-
zek, az Ich átiratát, az Adami-esemény elemzését, valamint a ryth-
mosra történõ utalást.39

Íme az Ich Derrida-átirata: „Két oldal (kettõs oszlop, kettõs
kötés) összefûzött itt, egy spirálnak nevezett dróttal, mint egy
füzetben. Codicarium? Quaternarium? Mindenképpen négy sarok,
egy alapzat, mely a fûzés belsõ eltolódása szerint maga is négybe
vágott és egy ferde határ, mint a víz felszíne. […] Kihalászva a
Glas-ból, kihúzva a tenger fölé, kívül a maga elemén egy mondat
látszik fennmaradni, egyszerre folytatódni és abbamaradni: min-
denekelõtt magában, balról jobbra, megszakítván a saját maga
mozgását, aztán újra helyreállva, a fûzés fölé ugorva, a házias
margó vagy az artikuláció fölött. Az alig artikulálható gl-jébõl vé-
ve a felszólítást. Itt minden alig jegyzõdik meg. A megnyilatko-
zás nemcsak belülrõl metszõdik el, hanem két külsõ szélén is,
a szélezésnél. […] Az, ami egyszerre belémetszõdik, és min-
den egyebet súg nekem, így íródik és olvasódik, metszvén és min-
den egyebet súgván performálódik, folyamatban lévén, hogy azt
csinálja, amit csinálnia kell, azt rajzolja, amit folyamatban van
írni. A bekeretezõ szegélyeket átugorja, a margókat telíti, de
margó szakadékban [en abyme]. Az Ich visszalökött (»a visszalökött
egybehangzik«) éppen a halászat és a keresztelés pillanatában
egy fenék nélküli elembe. A krisztusi fallosz kiemelkedik a ten-
gerbõl? Nincs part, nincs többé tengerpart, igaz, de a part né-
ven neveztetik: »a sarok számomra mindig a sír széle«.”40

Adami az „új figuráció”, a „narratív festészet” képviselõje,
a lehetetlent akarja megvalósítani az Ichben, a lélekharang hang-
ját, (Glas) a „gl”-át akarja megszólaltatni a festészetben. Az „õ
gl”-ja – le son glas mint leçon glas – Derrida hallomásában a lá-
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tásra redukált festészet leckéje (leçon), amiként Derrida gl-ja a
beszédre redukált filozófia leckéje. 

Íme az Ich eseménye Derrida értelmezésében: „És mégis
az Ich, negatívum nélkül, kialakít egy színteret, amely semmi
esetre sem található meg a Glas-ban, és semmi címen sem repre-
zentálja azt. Legalábbis ezen oknál fogva: saját mûveletét alakít-
ja Ich, erõszak egy rabul ejtés által horogra akadt, kiélezett, mely
egy tudattalant kerít a hatalmába (nézzék a fegyvereket, a La
meccanica halászzsinegének orsóját, a horog karikáját a Freud
in viaggo keze alatt; igenis van munka és erõ, összehasonlíthatat-
lan mesterségbeli tudás, agresszivitás, a halász-analitikus cselszö-
vése, és aztán ez az X, ami alapján ezt véletlen szerencsének vagy
zseniális tettnek lehet nevezni: a vonal lebeg egy pillanatig, mint
a figyelem, aztán vibrál, és egy csapásra megfeszül, ráharap. Az
állatnak is ott kell lennie), zsákmányát egy szöveggel kínozza,
egy aláírással, egy Ich-vel, ez a hal fallikus nyom, a rajta kívüli
szûkebb területre szorítás, a szerteszéjjel cibálás, hogy láttassa
vele, látni hagyja azt, végül holtan, amit nem tudott magának
megadni. Adami (azt) rajzolja itt, hogy rajzol, (azt) mutatja, amit
csinál, miközben azt színleli, hogy a másik kezével mutatja, azt
mutatja, ami (történik), elmúlik, megtiltott Glas-nak, aláírójá-
nak hatókörén kívül. Ich a szöveg abszolút fonákját, a maga
másik színterét írja alá, de azt is mutatja, hogy mutat, a galéri-
át rajzolja, a mutatást, a kiállítást, vagy, ha nem akarjuk Adami
két másik nyelvét beszélni, a kiállítást állítja ki.”41

A „kiállítás kiállítása” nem mise en abyme, hanem en abyme szi-
tuáció, Adami esetében mindig van benne egy törésvonal, ami
nem enged elmélyülni, megszakítja a kicsinyítõ tükör effektusát,
a feneketlen mélység érzetét, megtöri a felületet, elcsúsztatja
egymáson az éleket, a szögeket, megszakítja a történetet, elté-
ríti a tekintetet, fennakasztja az olvasást, felfüggeszti a képet. 

És íme a rythmosra történõ hivatkozás: „gl nem redukálható
sem egy térbeli formára (a hangrés-olvasat nyomása, egy már-
már lehetetlen függõ pecsét felé, egy csapással a felszínre rántot-
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ta), sem egy logogrammára (ez még csak nem is az õsi töre-
dék, vagy egy diskurzus ki-vonata), az Ich egy csapásra kettésza-
kad, mint a hal és a nyelv és a kép. Egy zenei fordulattal mon-
danám, ha e szó nem azzal a kockázattal járna, hogy még hagy-
ja magát egy analóg rendszerbe besulykolni. Tánccal tehát, ha-
láltánccal a hal farkában, a farokra nyomtatott ritmus. Mégpe-
dig bevont farok. Rythmos, tudjuk, azért jött, hogy egyszerre je-
lezze egy írás ritmusát és a hullámok hullámzását. Itt az anya
tengerre nyomtatott – a több levegõért [plus d’air – nincs több
levegõ, plusz r, +R] halálra szublimált hal-ember – hullámokra, az
Ich dühös farka által csapdosott zene hullámzó felszínére”.42

Ez a rythmos túlmutat a fonikus és a grafikus vonáson, a
lexikális vagy pikturális elemek „szabályozott cseréjén”, „átlyu-
kasztja a diszkurzív írás és a reprezentatív festészet ízületét”, és
egy „elbeszélhetetlen eseményt”43 idéz meg, a rythmost megszakí-
tó cezúra, a halál eseményét, mely négykezesre ítéli a túlélõt. 
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Beke Ottó

A SZUPRASZEGMENTÁLIS
ELEMEK SÁMÁNÚTJA

„a költészet tér, anyag és mozgás”1

(Szkárosi Endre)

Benczik Vilmos az írásbeliség kora elõtti nyelvi akusztikum
szerkezetét vizsgálva azt szegmentális (diszkrét) és szupraszeg-
mentális (folytonos) elemekre bontja. Az elõbbi kategóriába na-
gyobbára a jelentésmegkülönböztetõ funkcióval felruházott, el-
lentétpárokba rendezõdõ beszédhangok, továbbá az ezekbõl az
intézményesült fonémákból felépülõ konvencionális szavak tar-
toznak. Az e csoporton belüli meghatározó oppozicionális re-
lációk az elemek diszkrét és digitális jellegét elõfeltételezik. Mind-
ezen attribútumok következtében „[a] nyelv szegmentális ele-
meit a betûírás viszonylag pontosan tudja rögzíteni”.2 Ellen-
ben a szupraszegmentális nyelvi elemek nem diszkrét és digi-
tális, hanem sokkal inkább dinamikus és analóg jellegûek. „En-
nélfogva az alapvetõen digitális betûírás ezeknek az elemek-
nek a megragadására nem vagy csak igen korlátozottan képes.”3

A szupraszegmentális – vagy folytonos – nyelvi jelek közé so-
rolható többek között a hangterjedelem, a hanglejtés, a hang-
erõ, az idõtartam, a dallam, az erõsségi vagy zenei hangsúly.
Amennyiben hitelt adunk Walter J. Ongnak az elsõdleges ora-
litás diskurzusformáira is alkalmazható interpretációelméleté-
nek, nyomban világossá válik, hogy egy szóbeli megnyilatkozás
értelmezésekor mindkét nyelvi akusztikum-típus kommuniká-
tumait figyelembe kell venni. „Interpretálni [...] annyi, mint
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világosan kifejezni azt, ami egy adott manifesztációban rejlik,
nyilvánvalóvá tenni, ami az interpretátor hallgatóságának mili-
õje számára az adott manifesztációban nem nyilvánvaló. Az in-
terpretáció mindenre, ami információt hordoz, alkalmazható:
emberi gesztusra, napfogyatkozásra, diagramra például. Ver-
bális megnyilatkozást interpretálni nem más, mint világosan
kifejezni, ami a megnyilatkozás magától nem árul el az adott kö-
zönségnek.”4 Az írásbeliség kora elõtt, az elsõdleges szóbeliség
döntõen akut kommunikációs szituációiban a megnyilatkozá-
sok szupraszegmentális dimenziója hatványozottan járulhatott
hozzá a szemantikai jegyekkel bíró szegmentális elemek értel-
mezéséhez. Az orális diskurzus parttalanságában kevésbé nyílt
lehetõség a mnemotechnika segítségére sietõ töprengésre, az
egymásba folyó, disztingválatlan kommunikációs szituációk kont-
rollszerû áttekintésére. „A szóbeli megnyilatkozás világa jel-
lemzõen a diskurzus világa, a diskurzusban az egyik megnyilat-
kozás elõidéz egy másikat, az megint egy másikat és így tovább.
A jelentés a diskurzusfolyamatban bontakozik ki. A kibontako-
zás, még mielõtt a megnyilatkozás megkezdõdne, elindul.”5

Ladik Katalin miközben a hangköltészetként konstituálódó
orális diskurzus középpontjába állítja a (beszélõ) szubjektumot,
azt vég nélkül decentrálja. Közvetített akusztikumai olyan mér-
tékben tartalmaznak bonyolult diskurzív szövedéket alkotó szup-
raszegmentális nyelvi elemeket, hogy azok a tagoltakkal szem-
ben túlsúlyba kerülnek. Steve McCafferynek a fonikus költészet-
tel foglalkozó áttekintésébõl úgy tûnik, a hangköltészet egyene-
sen „az emberi hang nem-szemantikus költészeteként”6 határoz-
ható meg. Az olyan Ladik-alkotások, mint például a Magyar Elek-
tronikus Könyvtárban mp3-as formátumban hozzáférhetõ és on-
nan le is tölthetõ 1968-as Sámánének vagy a 76-os, négy részbõl
álló, összefüggõ kompozíciót alkotó Phonopoetica7 az emberi
hangnak autonómiát biztosít. A hangot azonban nem rendeli
alá a szemantikának, hanem önmagában teszi azt hallhatóvá.
A hang a nevesített alkotásokban továbbá nemcsak az emberhez
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mint egyedüli értelemhordozó középponthoz kapcsolódik, tehát
nem kizárólag emberi hang (vox humana), hanem egyazon idõ-
ben a természeti és technikai környezet hangja, moraja, zaja
is. „Ladiknál a zenével való organikus kapcsolat s ettõl nem elvá-
laszthatóan az emberi hang hangszerként való felfogása és alkal-
mazása a hangköltészet egy európai szinten is originális változa-
tát teremti meg, amelyben a szöveganyag (hol több, hol keve-
sebb), az emberi hang szemantikailag nem értelmezhetõ tarto-
mányai és a környezeti – elsõsorban zenében megnyilatkozó –
hanganyag szerves egységet alkot” – fogalmaz Szkárosi Endre.8

A szubjektum a szupraszegmentális, tehát nem a szemanti-
ka által uralt nyelvi elemek orális diskurzusában kénytelen iden-
tifikációs stratégiákat kialakítani és mûködtetni. A hanghatások
mint nem-referenciális nyelvi elemek tõle származnak, az õ
emberi hangjai, amelyek azonban a természeti és technikai kör-
nyezet hangjait idézik fel, illetve azokkal kontaminálódnak. A
hangok tehát egyrészt szupraszegmentálisak, nem digitális, ha-
nem analóg és tagolatlan jellegûek, másrészt pedig nem is tel-
jes mértékben és feltétel nélkül emberiek. Ebben a többténye-
zõs, a szubjektumot decentráló, dinamikus összefüggésrendszer-
ben bontakozik ki a fonikus költészet mint „a hangban létrejö-
võ és a hangban megnyilatkozó költõi tevékenység”.9

A tagolt, értelemmel bíró beszéd-helyetti hangközpontúság
a költõi szubjektum jelenlétével játszik. Az auditív-akusztikus ha-
tások, „mivel az észlelés jelenségérõl van szó, affirmatív jelleget öl-
tenek: a hangok […] nem tûrik a tagadást”.10 A hangok percep-
ciója és eksztatikus affirmatív karakterisztikája mentes marad a
mondás rendjétõl és annak immanens strukturalitásától. A hangokat
nem a jelentéseket konstituáló diszkrét vágások, nem az értelemst-
ruktúrák és nem is a szintaxis jellemzi.11 Az ilyetén módon az af-
firmatív jellemvonások által meghatározott ladiki hangköltészet
forráshelye, a szubjektum nem a nyelv jelrendszerével, komp-
lex funkcionalitásával, jelentõ potenciáljával, hanem csupán
hangokkal és a hangok analóg természetével kapcsolódik össze.
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A szubjektum nem artikulált jelek segítségével kommunikál,
azokban ugyanis megtörne jelenléte. A költõi szubjektum hall-
ható, érzékelhetõ formában megnyilvánuló aktivitása ezen a
ponton tehát nem nyelvi mûködésmód. „A fonikus szubsztan-
cia segítségével létrejövõ »magát-hallva/megértve-beszélés« rend-
szere”12 már a diskurzív tevékenység és nem az eksztázis jelle-
mezte feltétlen affirmativitás velejárója. A hangközpontúság a
maga alapvetõ, tovább már nem redukálható formájában, „a
hangban létrejövõ és a hangban megnyilvánuló költõi tevékeny-
ség”13 csupán a szubjektum jelenlétére és nem értelemstruktú-
rákkal folytatott mûveletekre tart igényt. „A fonocentrizmus
eggyéolvad az általában vett lét mint jelenlét értelmének történe-
ti meghatározottságával, és mindazokkal az almeghatározottsá-
gokkal, amelyek ettõl az általános formától függnek, és benne
szervezik meg rendszerüket és történeti társulásukat […].”14 Még
az olyan Ladik-alkotásokat, hangkölteményeket sem a (nyelvi)
jelentés tartja össze és uralja, amelyeknek hagyományos értelem-
ben vett, olvasható és lejegyezhetõ, sõt: lejegyzett szövegük van.
Gondoljunk csak a Négy fekete ló repül mögöttem vagy a Sirató pél-
dájára!15 A nem szemantikai funkciót betöltõ emberi hang és
a nyelv megkülönböztetett figyelemben részesített szupraszeg-
mentális elemeinek kontaminációja Roland Barthes Az ismeret-
len nyelv címû, körülbelül Ladik Katalin költõi indulásának ide-
jében írt, pontosabban 1970-es szövegének alábbi sorait idézi
fel: „A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerû) nyelvet,
de közben nem érteni: felfogni benne a különbséget, anélkül,
hogy ennek a különbségnek a nyelv felszínes társadalmisága –
kommunikáció vagy közönségesség – lenne az ára; meglátni
saját nyelvünk kudarcait, amelyek az új nyelvben megoldás-
ként tükrözõdnek; megtanulni a felfoghatatlan rendszertanát;
felboncolni a mi »valóságunkat« más szabásminták, más mon-
dattanok ösztönzésére; az alany sohasem tapasztalt helyzeteit fe-
dezni fel a kijelentésben, átrendezni annak helyrajzát – egy-
szóval: alászállni a tolmácsolhatatlanba, s pillanatnyi enyhülés
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nélkül élni át ezt a megrázkódtatást mindaddig, amíg megren-
dül bennünk az egész Nyugat, és meginognak az atyai nyelv jo-
gai, azé a nyelvé, amely atyáinkról száll ránk, és amely bennün-
ket is egy – éppen a történelem által »természetté« változtatott
– kultúrának az atyjaivá és birtoklóivá tesz.”16

A hangköltészet még/már ismeretlen, döntõen orális nyel-
vi gyakorlata lehetõvé teszi a nyelv határainak radikális kitágí-
tását. A hangköltészet nyelve természetszerûleg nem korlátoz-
ható a digitális jellegû betûírással könnyedén megragadható-
rögzíthetõ szegmentális elemek dimenziójára. A fonikus költé-
szet alkotásainak a nyelv szupraszegmentális komponensei is
meghatározó részét alkotják. A hangköltemények továbbá nem-
csak hangzó (nyelvi) anyagot, hanem extralingvális kommuni-
kációs eszközöket is mozgósítanak. „Az írásbeliség elõtti kor kom-
munikációjában […] a lingvális és extralingvális kommuniká-
ciós eszközök nem váltak el egymástól, még csak nem is tuda-
tosult különbözõ voltuk: a diszkrét hangjelekbõl építkezõ szó,
a kimondott szó jelentését esetleg döntõ mértékben alakító ana-
lóg jel természetû hangszín, hangerõ vagy ejtési idõtartam, illetve
a szó kiejtését kísérõ gesztus, arckifejezés vagy testtartás egységes,
homogén kommunikációs eszközként mûködtek. Szerepük az
idõk során természetesen változott, s ez a változás egyértelmû-
en a diszkrét hangjelek javára történt, de az ún. testbeszédnek
még korunkban is igen nagy a szerepe.”17 A szegmentális és szup-
raszegmentális jeleket egyaránt magukban foglaló lingvális esz-
közökön túl a fonikus költészet gyakran extralingvális eszközök-
kel is él. Komplex kommunikációs gyakorlata, amely tehát egy-
azon idõben verbális és non-verbális, annál inkább releváns, hogy
– miként Nyíri Kristóf fogalmaz – „az ember természetes kör-
nyezete egy audiovizuális, multimédiás környezet, mivel az em-
ber néz, beszél, hall, fog, szagol, mozog stb.”18 Szkárosi Ladik
Katalin költészetét méltató, A szó teste címû írásában többek
között éppen a verbális közlés megvalósulásának megkerülhe-
tetlen non-verbális/materiális kontextusára hívja fel a figyelmet:
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„a hanggal, a nyelvi közlés testi realizációjával az ember – több-
nyire anélkül, hogy gondolna rá – már a köznapi érintkezésben
is testet ad a nyelvnek”.19

A szó testérõl, avagy a verbális (költõi) közlés realizációjá-
ról szóló idézett koncepció korrespondál Ongnak a megnyilat-
kozás természetével kapcsolatos nézeteivel. Ong fentebb már hi-
vatkozott tanulmányában a megnyilatkozással a rögzített szöve-
get mint vizuális konstrukciót állítja szembe.20 A megnyilatko-
zás a nyelvi közlés megvalósításával az aktualizáció konstitutív
szerepének szempontjából feltûnõ átfedéseket mutat. A realizá-
ció szükségképpen egy megismételhetetlenül egyedi és konkrét
kommunikációs szituációhoz és személyekhez kötõdik. „Nem lé-
tezik univerzális, idõn és téren kívüli megnyilatkozás, illetve
olvasó” – fogalmaz Ong, majd néhány sorral késõbb a követke-
zõképpen folytatja: „Univerzális hallgató nem létezik. Csakis in-
dividuális – akár valós, akár fiktív – hallgatók léteznek, akik mind
idõponthoz kötöttek.”21

Az orális diskurzus akut kommunikációs szituációiban ma-
terializálódó (hangköltészeti) szó elképzelésével kapcsolatban
továbbá érdemes felidézni Arrigo Lora-Totino Mi a hangkölté-
szet? címû írását, amely szerint „[a] hangköltészet, mivel a hang-
színnel és a ritmussal képes színesebbé tenni a szavak világát,
túllép az értelmi olvashatóság határain, és a rádiónak adja át ma-
gát, a lemeznek, a magnószalagnak, illetve – ami a legfontosabb
– a közvetlen közönségkapcsolatnak a szavalatok során, amik
akár improvizációval is végzõdhetnek.”22 Lora-Totino a szöveg-
szerûen lejegyzett és ily módon rögzített verstõl a teljes oralitá-
sig, vagyis a (textuális) stabilizáció nélküli nyelvi közlésig mint
realizált verbális struktúráig terjedõ skálán négy szakaszt kü-
lönböztet meg. Az olvasott szöveg az írott vershez mint kont-
rollinstanciához igazodva, annak primátusát állítja. Az elmon-
dott szöveg esetében a grafematikus struktúra és a realizált nyel-
vi közlés egyenértékûek. Az elõadott kompozíció pedig a meg-
nyilatkozásnak – avagy Szkárosit idézve – a szó testének bizto-

58



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Beke Ottó: A SZUPRASZEGMENTÁLIS ELEMEK SÁMÁNÚTJA

sít kitüntetett szerepet. Ilyenkor „az írott szöveg partitúraként
szolgál”, tehát „csak az elõadás számít, [miközben] bármiféle
emberi hang megengedett”.23 A teljes oralitás állapotát példáz-
za a hangkompozíció, amely már nem tart igényt elõre lejegy-
zett szövegre, hiszen önmagára, saját auditív jellemvonásaira,
gyakran nem-szemantikus effektusaira irányítja a figyelmet. A
Lora-Totino-féle klasszifikáció ismérveit alapul véve világossá vá-
lik, hogy Ladik Katalin (elõadott) hangkölteményei a költõi köz-
lés realizációjának, a megnyilatkozás megismételhetetlen egy-
szeriségének fontosságát tanúsítják. Nem hiába jegyzi meg Szká-
rosi, hogy „Ladik Katalin a nagyon kevés magyar költõk egyi-
ke, aki eklatáns módon szemlélteti, hogy a költõi közlés nyelve
az írott kódrendszeren túl, a hangban, a látványban, a mozdu-
latban, a konkrét akusztikai és vizuális artikulációban valósul
meg a maga teljességében. A nagy színpadi tapasztalattal ren-
delkezõ mûvész pontosan tudja, hogy nyomtatásos közlésre szánt
versének élõ elõadása is több, mint elõadómûvészet: kreatív
interpretáció, amely új, magában való mûként jelenik meg, és
így is értelmezhetõ.”24 Ladik Katalin kreatív elõadómûvészeté-
nek egynéhány, önálló alkotása immár a YouTube videomegosz-
tón is megtekinthetõ.25
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OUVERTURE ÉS TOVÁBBTÉTEL 

„Mily hangszerre vagyunk feszítve ketten?
Mily hang vagyunk mily játékos kezekben?
Ó édes ének.”

(R. M. Rilke: Szerelmes vers. 
Nemes Nagy Ágnes fordítása)

Nyitány-talány?

A címben szereplõ „továbbtétel” nyelvjátékként fogható fel,
ám mégsem az. A nyitány irodalmi nézõpontból, a szövegszer-
vezõ stratégiák látószögébõl is kulcskérdés. Címbeli/alcímbeli
„megnevezése” sem ritka (lásd például Csáth Géza: Tavaszi ou-
verture, Németh István: Házioltár, Kálmán C. György: Szóvátétel.
Mélyenszántóak, színvonalasak, rangosak stb.), a nyitány mozgatha-
tóságának problémája azonban továbbszõhetõ. 

A nyitány nem egyszerûen kezdet vagy a kiindulópont, példá-
ul Csáth Géza Wagner-szemlélete nyomán ennek felbomlása,
átalakíthatósága, transzformációja, azaz az ún. dekomponáltság
kérdése merül fel. A zeneirodalom különösen Beethoven Eg-
mont-nyitányának pozícióját emeli ki abból a szempontból, hogy
laza és önkényes összefüggésben áll a zenemûvel, ily módon akár
más címet is kaphatna. Eduard Hanslick újragondolt zeneeszté-
tikai írásában hangsúlyozza, hogy az Egmont esetében csak a nyo-
matékos névadás igazítja el a befogadót, a zenei nyitány ugyanis
elválik a képtõl vagy a drámától. „A nyitány tartalmát azok a
hangsorok alkotják – írja Hanslick –, amelyeket a komponista
tökéletesen szabadon hoz létre önmagából a zenei gondolkodás
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törvényei szerint. E hangsorok esztétikai szempontból önálló-
ak és teljességgel függetlenek Egmont képzetétõl, amellyel õket
csak a zeneszerzõ költõi képzelete hozta összefüggésbe, akár úgy,
hogy az a képzet kifürkészhetetlen módon kiindulópontul szol-
gált hangsorai megalkotásához, akár úgy, hogy a zeneszerzõ utó-
lag találta a maga témájához illõnek azt a képzetet.”1

A kiindulópont és az utólagos nézõpont kiemelése tehát ar-
ra is utal, hogy a nyitánnyal szemben semmiféle szigorú krité-
rium sem támasztható.2 A zeneszerzõi tevékenység plasztikus,
alakító tevékenység, az összefüggéseket a befogadó fedezi fel.
Németh István Házioltára kezdetként, kötete bevezetõjeként
értelmezi a nyitányt, Csáth Géza szövegei – Wagner nyomán –
egészen másként. A csáthi példákat a tizenkilencedik század ma-
gyar irodalmának zenei gondolkodásmódja és a kutatók által ki-
emelt irodalmi-zenei összefüggések teszik még inkább indokolt-
tá: „…a magyar zene 19. századi fogalmát a zenérõl való beszéd
teremtette meg és alakította. Ennek a tudományos beszédmó-
don, tehát a zenetörténeten és zenekritikán kívül az irodalom
volt az egyik legfõbb közege…”3

Nyitány és idõ kapcsolata ugyancsak hangsúlyozható, hiszen
a zenei idõ hangzó idõ, amely az idõ önmagából való kilépése-
ként interpretálható, átmenetet jelent az idõmentességbe, meg-
szabadít az idõtõl.4

A csáthi wagnerisme 

A zenetörténeti kutatások gyakran hivatkoznak Nietzsche
ellentmondásos Wagner-szemléletére, ennek pamfletszerû alaku-
lására, Thomas Mann értelmezésére, ugyanakkor közismert epi-
zód Wagner Tannhäuserének párizsi megbuktatása (1861), ame-
lyet a recepció a buffonista harchoz és a Hernani csatájához mér.
A kudarccal kapcsolatban a kutatók Baudelaire reflektálására,
a modernnek ható zene hatására utalnak: „A bemutatón és már
az egy évvel korábbi Wagner-koncerteken mindenesetre ott ül-

62



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Hózsa Éva: OUVERTURE ÉS TOVÁBBTÉTEL

tek a most szervezõdõ, sajátosan francia wagnerisme élharcosai
[…], és ott ült lelke legmélyéig felkavartan Charles Baudelaire
is – A romlás virágai második kiadása mellesleg alig valamivel
az 1861-es Tannhäuser-bemutató elõtt jelent meg. A költõ éppen
az 1860-as koncertek hatására vált Wagner elkötelezett hívévé.
[…] Utánajár elsõ élményének; megragad minden alkalmat,
hogy Wagner-zenét hallgasson; franciául és angolul elérhetõ
Wagner-szövegkönyveket és elméleti írásokat tanulmányoz. Még
a bemutató elõtt nekifog nagy esszéje kidolgozásának; az indu-
latos zárórészt a botrányos bukás utáni napokban fejezi be. A
Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban Baudelaire utolsó nagy
elméleti írása. A Revue européenne adta közre négy részben 1861.
április 1. és május 5. között.”5 A magyar irodalomban Csáth Wag-
ner-rögeszméje emelhetõ ki, tehát a zenei kihívások megköze-
lítése, amelyekhez a csáthi zenekritika újra és újra visszatért.
Thomka Beáta írja: „Wagner zenéjében Csáth éppen azon el-
lentétek iránt fogékony, melyek kivételes egyéniséget és mûvé-
szetet érleltek ki. Csáth épp úgy, mint Schumann esetében, Wag-
nernál is megtalálja a diszharmónia/harmónia ellentétpárnak
megfelelõ erõvonalakat. Mintha ismét egy lépéssel közelebb ke-
rülnénk Csáth szellemének s e diszharmónia/harmónia között
tévelygõ léleknek a megértéséhez. […] Sem Bach, sem Beetho-
ven, sem Wagner nem töredékek, hanem hatalmas mûvek meg-
teremtõi. Mentesek-e azonban ezek az opusok a mûvészi s nem
mûvészi jellegû összetartó és széttartó erõktõl, külsõ vagy belsõ
ellenhatásoktól?” 6

A nyitány önállósága

Csáth Géza ismert novellája a Tavaszi ouverture (Budapesti
Napló, 1907), korábbi változatának címe Olvadás volt, és a Bácskai
Hírlapban jelent meg (1905). A szöveg partitúra-imitációként
olvasható, tehát hangszerek tagolják, ám a befogadás szemszö-
gébõl az ismétlés (például a harsonák), valamint az ontológiai
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jelentõségû zeneeltûnés válik fontossá. A csend felé közelítés
többszöri nekilendülés után, a zenei hajtóerõ következtében va-
lósul meg, majd a hosszú csend elérése után két alig hallható
magas fuvolahang zárja a szöveget, ez a két magas hang a halál
„dekódolása”, a magáramaradottság hangja. A szöveg a téltõl a
tavaszig, a tömegtõl való egyéni eltávolodásig vezet. Az átválto-
zást, a testi feloszlatást a tavaszi olvadás, az idõ-korlátoktól való
sietõs megszabadulás, a tempóváltás egyéni megélése hozza meg.
Ég és föld egy pillanatra összeér, majd a tavasz-beszívás telhetet-
lensége a fiatalodó föld hatalmát erõsíti, a sáros talaj végül magá-
hoz szorítja a kihûlt testet. Az elbeszélõ legkiemelkedõbb monda-
ta így hangzik: „Hallgatta a csendesség mondhatatlan zenéjét.”7

A tavaszi ouverture „az a hely”, ahol az olvadás, tél és tavasz
egybeolvadása megvalósul, vagyis a nyitány az olvadás „végpont-
jából” értelmezhetõ, amikor a szinte panteisztikus élmény8 és
a zenefoszlás után az egyén visszaszerzi mulandó testét/testisé-
gét. A halálképzettel ellenfeltámadás-mozzanatok „olvadnak
össze”, a testiség szakralitása válik hangsúlyossá: „Ott találták
meg harmadnap a sárban, az olvadt hóban. A napsugár és szél
végigsimogatta, a sár körülcsókolta, a melegedõ, belül dübör-
gõ, megfiatalodó föld magához szorította kihûlt testét.”9 A „túl-
világi gyönyör”, a szellemidézés, a hipnotikus állapot más Csáth-
novellákban is a zenéhez kapcsolódik, ilyenkor a szubjektum sa-
ját lelkének vibráló hangjait fedezi fel10, ám a mûvészet mellett
az életben megélhetõ szerelem vagy bánat lefokozódik. A Szoná-
ta pathetique címû Csáth-novellában a tavaszi átmenetiség helyett
az õsz színe11 emelkedik ki, a diák Beethovent zongorázik, a szo-
bába egy lány jön be, a diák a lányra pillantva idõnként vissza-
tér önmagához, visszanyeri testiségét, ám nem köti le a testköze-
li szerelmeskedés. A lány ölelésre és csókra vágyik, a zene végül
elûzi õt, a fiú testét viszont a zenei hipnózis emészti, teljes lényét
lenyûgözi a zene, szívesen meghalna, ha ilyen mûvet tudna sze-
rezni. A lány nem zenebefogadó, a diák szenvedélyes interpre-
tációja és a szonáta akkordjai inkább taszítják: „Tudod, mi van
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ebben? Komorság, a halál borzasztó talánya, a zseni egetverõ
szenvedélye és mélységes bánat, egy igazi férfiú nagy fájdalma!
E hangokban foglaltatik az emberiség lelke, s az ember istenien
nagy tragédiája. – Szólott a fiú, s a lányra nézett.”12 A novellában
a zene reprodukálhatóságának problémája is megközelíthetõ,
a kezdõ Szonáta-akkordok hangszer nélkül, a szél jóvoltából új-
ra felcsendülnek a zárlatban. A visszatérésekbõl derül ki zene és
testi élet, mûvészet és referencialitás differenciáltsága: „Hátra-
nézett [ti. a fiú]. Észrevette a lányt, és visszatért önmagához. Lel-
ke nem hasonlított többé Beethoven lelkéhez. Látta a lányt
maga elõtt, ki rejtelmes volt elõtte szõke hajával, barna szemei-
vel, kígyószerû derekával. Nem ismerte a lány lelkét, s meg akar-
ta ismerni. Rejtélyt keresett és látott benne. A lányt nem bántot-
ták ilyen vágyak, õt fõképpen a fiú férfi volta vonzotta. Mindket-
ten képzelõdtek a saját módjuk szerint. Tévesen, szerelmesen.”13

A bekezdés befejezõ elbeszélõi reflexiója a binaritás feloldhatat-
lanságának távlatát is elõrevetíti. A novella egyik kiemelkedõ
kulcsszava a nagyméretû „hanggondolat”, amely a befogadott,
lélekrepesztõ beethoveni zenéhez, a Prestóhoz kötõdik. Muzsika
és életöröm kettõssége a szonáta elsõ részének befejezése után
válik nyilvánvalóvá. Úgy tûnik, a lány megbocsátja a fiúnak a
tõle való elfordulást, a zongorajátékot, ám a „Mit éreztél, amikor
hallottad a játékomat?” kérdésre a lány csak ennyit mondhat:
„Szép.”14 Az elbeszélõi nézõpont az aktív zenélés és a zenehallga-
tás aktusát is megkülönbözteti, a zongorista az igazi befogadó,
aki játék közben is képes a tudatos gyorsításra, a beethoveni szel-
lem és a reprodukció lehetõségeinek újragondolására.15

A nyitány széttartása, újszerû performativitás

Csáth Géza eddig ismeretlen Régi levél kézirata a Tannhäuser
bemutatójáról16 címû novellájának egyik kulcsszava a „kimozdí-
tás”. Az elbeszélõ 1911 októberében Kölnben kóborol, ahol hoz-
zájut egy régi levélhez. A megtalált dokumentum17 beszámol a
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számos intrikával megküzdõ Wagner Tannhäuser-próbáiról, sa-
játos fortélyairól, majd a nagyszabású bemutatóról, melyen Drez-
da elõkelõsége és számos zeneértõ volt jelen. A régi levél mint
„írásesemény” lehetõvé tette szerzõje számára, hogy újra végig-
gondolja a bemutatóig vezetõ traumatikus utat, illetve, hogy a
nyitány pozícióváltását és a szerkezet merészségét újrainterpre-
tálja. „Miközben írásba foglaltatik, ez egy újabb eseményt hoz
létre, ami hat az elsõdlegesnek tartott eseményre, amit folyama-
tosan fenntartanak, bevésnek, õriznek, archiválnak. […] A szö-
vegesemény ebben az értelemben esemény, nem egyszerûen a
már megtörtént esemény archiválása, hanem a szövegben magá-
ban történik meg, következik be, esik meg, a szöveg írója és olva-
sója számára is elõreláthatatlan, kisajátíthatatlan, traumatikus.”18

Hasonló utat jár be a keretelbeszélõ és karmesterként Wagner
is, a levélíró a wagneri irányultságra figyel; a partitúrához való
viszonyulás, a hangszerelés (át)alakulása, képiség és zene19 össze-
kapcsolása kulcsmozzanatnak tekinthetõ a sikeres bemutató-
ért vívott küzdelemben. 

A próbák során a zenészek furcsállják a nyitány felé irá-
nyuló rögeszmés kimozdulást, hiszen kezdetben négy napig ki-
zárólag az ouverture-t gyakorolják, a koncertmesternek sincs al-
kalma szólójával kibontakozni, a boszorkányos részletek az egy-
kori levélíró zenészt elméleti gondolkodásra késztetik. A wagne-
ri elv tehát a nyitány megértése, amelyre a zenekar tagjai csak
késõbb döbbennek rá: „Visszatérve a nyitányra: ez a negyedik
napon délutáni próbán már egészen tökéletesen ment. R. Wag-
ner úr kijelentette, hogy a zenekar a legjobb zenekar egész Né-
metországban és hogy boldog, hogy mi játsszuk az õ mûvét. Az
opera egyéb részleteit már jóval könnyebben tanultuk be. Be-
teljesedett, amit a szerzõ elõre megmondott, hogy t. i. a nyi-
tány megértése után már minden könnyen fog menni, ami on-
nan magyarázható, hogy annak részletei a darab folyamán lép-
ten nyomon elõkerülnek. Igy példáúl az ouverture második té-
mája Vénusz istennõ népének mulatozását (Bachanalia) fösti,
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amely azután jóval részletesebben lejátszódik elõttünk az I fel-
vonás elején. A nyitány záró-témája szintén csakhamar elõjön.
Ezt a Tannhäuser a dalnok énekli aki a dallal, mint a szerelem
hymnusával köszönti Vénusz istennõt, a kedvesét.” 20

A nyitány ezek szerint a wagneri felfogásban (és a csáthi
értelmezésben) szakít a beidegzõdéssel, a nyitány nem a kezdet,
hanem éppen az, ami kimozdul, ami alakítható és integrálható,
ezzel pedig az opera szigorú szerkezeti szabályai dõlnek meg.
A konvenció felszámolása, a normatív kritika kritériumaitól va-
ló eltávolodás sommásan sem mondható formátlanságnak, a be-
fogadó részérõl viszont fokozott nyitottságot igényel. A wagne-
ri ouverture felszakadásának titka a levélíró szubjektum szerint
az új „zenei helyzetben”, az intermediális „összeszövõdésben”
rejlik, a levél szerkezetében is kimutatható a zenei építkezés moz-
gékonysága. A pásztor furulyájának dallama például egybeszö-
võdik a zarándokok énekével, majd ez is elhal, és kürtszó harsan
fel, a dalnokverseny viszont a második felvonásban játszódik
le. Wagner koncepciójában, „témafejlesztéses módszerében” 21

a színpadi látványnak, a mitikus és profán találkozásának, a sa-
játos zenei nyelvnek, az idõn kívülinek, valamint a hangszerek
tudatos alkalmazásának is nagy szerepe van. A nyitány bomlá-
sa/töredezettsége a látványos színpadi mozgékonyság és moz-
galmasság esélyét növeli.22 Az aktív zenészben és a befogadóban
szintén megvalósul szöveg, látvány és zene egybefonódása, no-
ha a zene/a zenélés a lélek legfõbb mozgatója. „A freudizmus
és a pszichoanalízis további távlatokat nyitott a mûvészetek, így
a zene értelmezésében is. Csáth Géza (1887–1919) számára a
zene idegállapot kérdése, a zaklatott, modern korban élõ ember
csak Wagner, Richard Strauss, Puccini látszólag, hangszerelésü-
ket tekintve bonyolult mûveit képes befogadni. […] Csáth az
esztétikum és a lélektan felõl értelmezi a zenét. Késõbb Pilinszky
János (1921–1981) a vallás és a hit felõl. Kettõjük mûködése kö-
zött évtizedek telnek el, ezalatt a magyar irodalom képviselõi
nem jelentkeztek zeneesztétikai írásokkal (leszámítva Rónay
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György Chopin-könyvtervezetét, mely azonban soha nem szü-
letett meg).”23 Az ouverture-rõl való lemondást Csáth Wagner
öregedésével, a küzdelem nehézségével magyarázza. 

A csáthi zeneszemlélet lélektani nézõpontúsága a Tannhäuse-
novellában az említett összeolvadásban jut kifejezésre: „Valójá-
ban nem is a szerzõvel azonosulunk, hanem ezekkel a titkokkal,
melyek közösek bennünk, s a mû ebben a felfogásban olyan hely,
ahol ez a találkozás, összeolvadás létrejöhet.” 24 A vizsgált Csáth-
szövegben Wagner révén „a fegyelem fantáziája” bontakozik
ki, amelyet Robbe-Grillet a filmírás vonatkozásában említ, ugyan-
is csak ez maradt Toscanininek vagy Stokowskinak, amikor „mun-
kába vettek” egy-egy Bartók- vagy Beethoven-partitúrát.25 A Csáth-
novellában Wagner önnön partitúráját veszi munkába. Próbáit
olyan színházolvasói nézõpontok befolyásolják, amelyek a mai
drámaelméletek szempontjából is megközelíthetõek, a zeneszer-
zõ utasításai ugyanis a lehetséges elõadásra összpontosítanak. A
mai kutatások alapján megállapítható: „A kortárs dráma- és szín-
házelmélet egyik alaptétele szerint a dramatikus szöveg inkább
lehetséges elõadások sokaságaként határozható meg, mintsem
véges és befejezett Text-an-sichként.”26

Néhány Csáth-novella kapcsán – a zene nézõpontjából –
az irodalom határainak átlépését emeli ki a recepció27, a Tava-
szok befogadása például komoly zeneértést, zeneelméleti tájéko-
zottságot vár el az olvasótól, és ahogy a Tavaszi ouvertur-ben,
ebben a novellában is a kilépés és a küzdelem a tavasz kezdeté-
hez, az év ouverture-jéhez kapcsolódik. 
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Novák Anikó

ZENEFOSZLÁNYOK
TOLNAI OTTÓ PRÓZÁJÁBAN

„A Tolnai-opus könyvek, szövegek, fabulák, képek, hangok
tára”1 – állapítja meg Thomka Beáta. Tolnai Ottó írásai a társ-
mûvészetek iránti nagyfokú érzékenységrõl és érdeklõdésrõl ta-
núskodnak. Leghangsúlyosabban a képzõmûvészet van jelen
életmûvében, de gazdag zenei motívumokban is. Jelen dolgo-
zat a Grenadírmars (2008) címû kötetben és a Prózák könyve (1987)
egyik áruház-novellájában felbukkanó zenefoszlányok nyomába
ered. Az Újvidék Áruházban elhangzó zenei tüsszentés, a gre-
nadírmarsnak nevezett elleninduló, a mitikus palicsi hárfakon-
cert és az én-elbeszélõ álombéli zongorajátéka képezik a vizs-
gálat tárgyát. Egyik esetben sem hallható teljes pompájában a
zene, vagy kiszüremlik valahonnan, vagy csak hallani vélik a sze-
replõk, mégis nagyon lényegessé válik számukra. Adorno a ze-
nével kapcsolatos magatartásról írva a zenehallgatók több tí-
pusát alkotta meg. Az elemzett alkotásokban megnyilvánuló vi-
szonyok szempontjából két típus érdemel nagyobb figyelmet,
a jó hallgató és az emocionális hallgató. Az elõbbi „többet hall,
mint csupán az adott zenei pillanatot; spontán módon összefüg-
géseket állapít meg, megalapozottan ítél, nemcsak presztízska-
tegóriák vagy ízlésbeli önkény alapján. De nincs vagy legalább-
is nincs teljesen tudatában a mû technikai és strukturális imp-
likációinak”.2 A másik típus sok tekintetben hasonlít az elõzõ-
höz, csak kisebb tudatosság jellemzi, viszont a zene erõsebben
hat rá, képszerû asszociációkra ösztönzi, egy-egy izolált hang-
zásingert kulináris gyönyörrel ízlelget.3

71



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Novák Anikó: ZENEFOSZLÁNYOK TOLNAI OTTÓ PRÓZÁJÁBAN

A zenehallgatás és a zenemû elõadása, nem pedig az írói al-
kotómunkával gyakrabban rokonított komponálás kap meghatá-
rozó szerepet a kiválasztott mûvekben. Az olvasó a szó zenei
értelmében játszik a Szövegen, hangsúlyozza Roland Barthes4,
Tolnai Ottó pedig az író – önnön szövegének olvasója – napi
penzumát, írását a pianista megszokott, napi gyakorlataihoz ha-
sonlítja. Az író is, ahogyan a zongorista, játszik, ki kell gyako-
rolnia egy hosszabb kompozíciót, amely egyfajta végsõ célként
is felfogható, utána az elnémulás következik. Erre utal az „amely
után aztán…” befejezetlen mondattöredék. Minderrõl a Grena-
dírmars címû kötet Gurdijeffet játszottam címû rövidprózájában ol-
vashatunk. D. Lajkó újságolja el az én-elbeszélõnek, hogy álmá-
ban zongorázni látta õt. A narrátor eltûnõdik azon, vajon mit
is játszhatott szomszédja álmában, Rachmaninovot, Satie-t, vagy
talán kedvenc zeneszerzõjét, Gurdijeffet. Az álom rekonstruálá-
sának folyamatát egy oda nem illõ részlet felfedezése zavarja
meg, mégpedig az én-elbeszélõ nyakán öklömnyivé nõtt zsírda-
ganat, amely miatt szertefoszlik a zongorajáték fennköltsége:
„Milyen zene, koncert az: egy öklömnyi zsírdaganatot nézni a
pianista háta közepén?”5 A látvány, a zene vizuális megnyilvánu-
lása ugyanolyan fontos tehát, mint maga az elhangzott dallam.
Ugyanezt figyelhetjük meg Szomory Dezsõ zenei írásaiban is. 

Oda nem illõ részletek másutt is az elrontottság érzetét
keltik. A kötet címét adó grenadírmarsról a Dögkút címû elbeszé-
lésbõl tudjuk meg, hogy olyan zenemû, „ellen-Radetzky”, amely
a tûzoltózenekar dobjára húzott frissen nyúzott kutyabõr miatt
nem lehet igazi induló, ugyanis „még meleg, lágy bõrön kép-
telenség megadni az indulóhoz a ritmust, egyszerûen nem lehet
végigpergetni egy marsot.”6 A dobon a meleg kutyabõr a gyep-
mester folyamatos ténykedésének eredménye, aki ezzel az indu-
ló elnémítására törekszik. A grenadírmars ritmusa olyannyira
elfogadhatatlan, hogy a Pipacs nõtte be a vakvágány közét egyik sze-
replõje saját élete ritmusát semmiképpen sem igazítaná hozzá,
sõt ez a lehetõség csak ironikus megjegyzésként hangzik el. Az
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induló szabálytalansága Wilhelm dalait is eszünkbe juttathatja,
amelyekrõl Thomka Beáta a következõket írja: „a hangutánzó
szavakból recsegés-ropogás, pattogás, csattanás árad, tehát a jó
hangzástól valami merõben eltérõ hatás, ami azonban mégis
hangzásrétegbõl származik. Wilhelm hangja ez, Wilhelm beszél,
ezért a nyelv inkább dadogás, ismétlés, hebegés, pöszeség, beszéd-
hiba, beszéd elõtti, értelmen inneni állapot”.7 Továbbá e ritmus
Tolnai írástechnikájára is vonatkoztatható, a szövegekben per-
gõ asszociációk, nagy ugrások és hosszabb elidõzések váltják egy-
mást. Disszonanciák halmozása figyelhetõ meg, amit Carl Dahl-
haus szerint rosszallóan rútnak nevezünk, „holott az mégiscsak
egyfajta esztétikai minõség: a szép tagadása”.8 Klasszikus zene-
fogalmunk jelzõivel tehát nem írható le a grenadírmars, köze-
lebb áll hozzá az experimentális zene, a „pontszerû” szeriális ze-
ne, amelynek dallamát „»szakadozottnak«, a ritmust pedig »szét-
tartónak« érezhetjük”, noha a „dallam és ritmus kategóriái im-
már érvénytelenek”.9

Az elõbbiekkel ellentétben a szép kategóriája alkalmazható
a (Hárfakoncert) címû elbeszélésben, amelyben Fizand Tivadar,
a lokális ügyek szerelmese a mitikus palicsi hárfakoncert után
nyomoz, ugyanis egy különös, molyette, fakó ágyterítõbe göngyölt
csomag érkezett a palicsi vasútállomásra. Miközben tulajdono-
sa, egy porköpenyes idegen próbálta levenni azt a sínbuszról,
mintha megpendült volna valami, ahogyan a régi ágysodronyok,
valamint az ágytakaró alól kopott aranyozás csillant ki. Ezek az
apró jelek elégségesek voltak az átfogó nyomozás elindítására.
Elõször velencei tükörre gyanakodtak, de utána úgy gondolták,
minden bizonnyal egy hárfát rejtett a takaró. Ebbõl pedig arra
következtettek, hogy hárfakoncert lesz Palicsfürdõn, az elsõ a
városka történetében, és errõl Cilike, a zeneiskola könyvtárosa,
valamint Fizand Tivadar nyugalmazott vegyész, selyemkóróra
szakosodott méhész semmiképpen sem szeretett volna lemarad-
ni. A téma annyira foglalkoztatja Cilikét, hogy még egy zenetör-
ténész lányt is meggyõz, hogy ezt az abszurd témát, az imaginá-
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rius palicsi hárfakoncertet dolgozza fel diplomamunkájában.
A hárfa azért válhat ennyire jelentõssé, különlegessé a szerep-
lõk számára, mert az abszolút zeneiség megtestesítõje, a Pipacs
nõtte be a vakvágány közét tanúsága szerint a láthatatlan függõ-
ónok miatt még „némaságában is a zenérõl szól”.10

Fizand Tivadar nagy ívû nyomozást folytat, a fürdõváros la-
kóit faggatja, hallottak-e zenét kiszüremleni valahonnan, láttak-e
valami furcsa csomagot cipelni. Az egyik megkérdezett, Barna-
bás, akinek gondolkodását olyannyira a természet közelsége hat-
ja át, hogy a hárfa szó hallatán a hársfa jut eszébe, a zenére vo-
natkozó kérdésrõl mindennapi cselekvéseinek hangjai, arra gon-
dol, „hall olykor zenét kiszüremleni a földbõl, ha szomorú vesszõ-
söprûjével elhúzza a cserebogarak fölül a homokot, ha megnyit-
ja lyukaikat, s mocorogni kezdenek, kirepülnek a sárga csere-
bogarak, hallja azt a kánikulában rezgõ, balkáni gerlék, kabó-
cák hangjából szövõdõ függönyt is, amely akárha egy zeneszer-
zõ irányítása által, a Jóna borbély gyöngybõl és szifoncsõbõl (ka-
nülbõl) fûzött függönyének hangjával vegyül”11, de végül a kér-
désre nemmel válaszol. A nyugati zene elméletének és gyakor-
latának egységével valóban szemben áll, zene elõttinek vagy
zenén kívülinek számít a „hallható vagy hallhatóvá tett hangok
kimeríthetetlen sokasága, mint a természet, természeti népek,
civilizáció zaja”12, állapítja meg Hans Heinrich Eggebrecht, aki
szerint „a zene és a természet hangkészletének közömbössége
egymás iránt arra vall, hogy mindaddig, amíg ez utóbbit az el-
mélet és gyakorlat egysége magáévá nem teszi, ez esetben sem
ellentétrõl, hanem két magáértvaló létezõrõl van szó”.13 Ezzel
szemben Anton Webern a zenét mint a hallásra vonatkoztatott
törvényszerû természetet definiálja.14 A természet hangjai és a
megkomponált zene közé valójában nem vonhatunk éles határ-
vonalat, ez mindenképpen kiderül a hárfakoncert utáni nyomo-
zás során. A kiszüremlõ hangok hírére Fizand Tivadarék gyor-
san a Ljubibratiæ-villához sietnek, de „kitûnt, hogy az egyik rozs-
dás drótkerítést fújhatta a szél, jóllehet az ilyen dolgokban so-
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sem lehetünk egészen biztosak, mindenesetre a zeneiskola könyv-
tárában megtalálható egy ilyen átirata Händel Hárfakoncertjé-
nek, amit mégsem tekinthetünk egészen véletlennek…”15. A hár-
fakoncert más zajokkal is vegyül a fürdõvároskában, Barnabás
álmában olykor az állatkert oroszlánjainak, páváinak hangjával
és a Puskin expressz rikoltásával összemosódva hallja. A vonat
ütemes zakatolása, szabályos ritmusa is felfogható zeneiként. Fi-
zand Tivadar nagyapjáról tett kijelentése e zeneiséget még in-
kább hangsúlyozza, ugyanis a Szeged–Szabadka-vasútvonal épí-
tésének irányításáról szólva a levezényelte szót használja, ezzel
a feladatot ellátó nagyapját karmesteri szereppel ruházza fel. 

A sínpár és a végtelen lajtorja Barnabás képzeletében egy-
másba játszódik, szerinte „a vasút kátránnyal itatott talpfái, a ha-
tár felé futó sínpár sem jelentett mást, mint lajtorját, egy vízszin-
tes, végtelen lajtorját”.16 A sín talpfái, a létra fokai mellé a kül-
alak hasonlósága révén odahelyezhetjük még a hárfa húrjait,
amelytõl az elbeszélésben elválaszthatatlan a megpendülõ régi
ágysodrony és a szél hárfája, a rozsdás drótkerítés. A hárfa, a
zene ünnepélyessége az a csomópont, amelyben ezek az egymás-
tól nagyban különbözõ tárgyak találkoznak. Egy másfajta cso-
mópontként Barnabás végtelen lajtorjája értelmezhetõ, amely
fontos szerepet kap mind az álombéli zongorajátékban, mind
a mitikus hárfakoncertben. A szomszéd álma hatására újabban
az én-elbeszélõ is látja önmagát, Gurdijeffet, kedvenc zeneszer-
zõjét, játszani. „Akárha Barnabás immár nem létezõ végtelen laj-
torjáján lépkedve”17, mint ahogyan Barnabás képzeletében az
égi hárfát az õ végtelen lajtorjájával vitte vissza az égbe a köpe-
nyes idegen. A létra átjáróként, közvetítõként szolgál, Deleuze
szavaival: „biztosítja a közlekedést két sík, két világegyetem kö-
zött, amelyek pedig úgy különböznek egymástól, mint a csilla-
gászati világok”.18 Az átjáró segítségével egy magasabb szintre,
egy másik világba juthatunk el, ráláthatunk a lényegre. A fran-
cia filozófus szerint a lényegek egyedül a mûvészet szintjén tá-
rulnak fel, de miután felfedeztük õket, „visszahatnak majd az
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összes többi területre is; megtudjuk, hogy már eleve megteste-
sültek, már eleve ott voltak a jelek minden fajtájában, a tanulá-
si folyamat minden típusában”.19

A közvetítõ, a végtelen lajtorja szerepére kiválóan alkalmas
a zene, Eggebrecht ezt így fogalmazza meg: „A maga összehason-
líthatatlan módján és ambivalenciájában a zene a kozmosz ké-
pe, az emberi szenvedély ábrázolásának esszenciája, Isten dicsé-
rete az angyalok szájából és az ördögi szerszám, jó és rossz szö-
vetségese és ellensége. Gyógyít és vigasztal, megszépít és magasz-
tal, felizgat és megnyugtat, csábít és erõsít úgy, ahogyan arra más
mûvészet nem képes. A leginkább alkalmas arra, amire a mû-
vészet általában hivatott: hogy egzisztenciálisan bevonja az em-
bert egy másik világba – a saját világába.”20 A zene e különös ha-
tását figyelhetjük meg a Zenei tüsszentés az Újvidék Áruházban cí-
mû novellában, amelyet a kiszüremlõ dallamok fûznek a (Hár-
fakoncert)-hez. A fogyasztói társadalom templomában, amely a
melankólia, pánik, nyüzsgés, légszomj zsúfolt, sötét tere, meg-
döbbentõen hat a zene szinte észrevehetetlen, megnyugtató
jelenléte. A vásárlás pillanatát figyelõ én-elbeszélõt teljesen ki-
zökkenti egy eddig nem látott, mosolygó kövér férfi, aki azt
mondja, egészségére. Csak ezután veszi észre, hogy mindkettõ-
jük feje himbálódzik, egy kikötött léggömbhöz hasonlóan, de
csak a mozgólépcsõn derül ki, hogy végig zene szûrõdött fel a
lemezosztályról, ahol a kövér figura elmenõben meg is vásárol-
ja azt a bizonyos lemezt. A vásárló ember sakálja, remeterákja
nem érti az esetet, ezért zenész barátjától kér segítséget, aki
teljesen természetes, mindennapi dolognak tünteti fel az Újvi-
dék Áruházban elhangzott zenei tüsszentést, amire egy kövér
széplélek reagált. Az áruházi környezet mindenképpen felveti a
zene áruvá, a széplélek fogyasztóvá válásának problémáját. Ador-
no hangsúlyozza, hogy „ami zenehallgatás volt, áruhallgatássá
válik”.21 Nem von éles határt a komolyzene és a slágerek befoga-
dása közé, ugyanis szerinte mindkettõvel kizárólag az eladha-
tóság érdekében manipulálnak.22 A zene megõrzõ rögzítését
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és ezzel kézzel fogható áruvá, hanglemezzé válását a mû szét-
rombolásának tartja, „mert a mû egysége éppen abban a spon-
taneitásban realizálódik, amelyet ez a rögzítés feláldoz. A vég-
sõ fetisizmus, amely a dolgot magát keríti hatalmába, megfojt-
ja a spontaneitást: a mû megjelenésének abszolút tökélye meg-
cáfolja és az elõadói apparátus mögött eltünteti a mûvet”.23 A
Tolnai-elbeszélésben a zene áruvá válása nem negatív elõjelû,
mint Adornónál, hanem azokhoz a portékákhoz, korszerûtlen
tárgyakhoz hasonlítható, amelyeket az áruház krónikása folya-
matosan keres. A zene meghallása, megvásárlása pedig külön-
leges érzékenységrõl tanúskodik. 

Mikola Gyöngyi Tolnai mûvészetérõl írja, hogy „nem esz-
tétikai tárgyak létrehozására irányul, hiszen az esztétikai tárgyak
eleve adottak egy esztétikai univerzumban. A mûvész nem cél-
tudatos alkotó, nem munkás és nem tanító, hanem médium,
vagy […] sötét ernyõ, melynek közvetítésével a világ esztétikai
jelenségként képes megnyilvánulni”.24 Ahogyan a kövér szép-
lélek meghallja a zenét az áruházban, vagy Deleuze pókja ész-
leli hálója legtávolabbi részeinek legkisebb remegéseit is25, ugyan-
úgy veszi észre, gyûjti össze, írja meg, közvetíti Tolnai Ottó a
kiszüremlõ zenefoszlányokat, a külvilág semmis rezdüléseit.
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Utasi Csilla

A ZENE MINT METAFORA
Domonkos István A kitömött madár címû regényének

elbeszélõi szólamai

Domonkos István a Forum Könyvkiadó 1968-ban meghirde-
tett pályázatára írt, A kitömött madár címû regénye esetében a ke-
letkezés körülményeinek, az akkori vajdasági magyar mûvelõdés
kontextusának tanulmányozására nem csupán a regény valóság-
elemeinek azonosításakor van szükségünk, hanem – ahogyan
tanulmányomban bizonyítani szeretném –, a körülmények isme-
rete a mûben megfogalmazódó autoreferenciális jegyek, a re-
gényben közvetített mûvészetfilozófiai fölismerések mérlegelé-
sekor is megkerülhetetlennek bizonyul. 

Arthur C. Danto A közhely színeváltozása címû, legnagyobb-
részt festményeket és installációkat elemzõ, ám általánosan érvé-
nyes mûvészetfilozófia kidolgozására vállalkozó könyvében a va-
lóságos tárgyaktól és a puszta reprezentációktól látszatra nem
különbözõ modern mûalkotások kérdését helyezi vizsgálódása
középpontjába. Danto határozottan elveti annak a lehetõsé-
gét, hogy például Duchamp kiállított piszoárját a középkori esz-
tétika értelmében az avatná mûvészetté, hogy Isten kegyelme
még a legnyomorultabb jelenségeket is beragyogja. A görög mi-
méziselmélet elemzésekor1 pedig azt az érzékcsalódást hangsú-
lyozza, mellyel a befogadók az ünnepelt istent megpillantó ekszta-
tikus kultuszok résztvevõihez hasonlóan a valóságot érzékelik.
A francia festõ Madame Cézanne címû képének térbeli viszonyait
megjelenítõ diagramot mûalkotássá avató Roy Lichtenstein képé-
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nek elemzése révén jut el Danto annak felismeréséig, hogy az
alkotások létét és befogadását kulturális szabályszerûségek irá-
nyítják. A mûalkotások az ábrázolás eszközeit speciálisan használ-
ják: „Bármit ábrázoljon is végsõ soron Lichtenstein mûve, kifejez
valamit a tartalomról. Részben azért sikerül ez, mert a diagramok-
nak a mi kultúránkban meghatározott szerepük van, a közgaz-
daságban, a statisztikában, a gépéasetben, a leíró geometriában
és a használati utasításokban. Ezen konnotációk folytán a diagram
gyakorlatilag annak a metaforája, amit mutat, bármi legyen is
az. Az ábrázolásnak és a kifejezésnek ez a kettõs szerepe az, amit
egy mû elemzésénél figyelembe kell vennünk.”2 Danto szerint
„a médium az, ami elválasztja a valóságot a mûvészettõl”3, az imi-
táció-elméletek voltaképp nem a valóság megkettõzésére töre-
kednek, hanem azt ígérik, hogy az alkalmazott „duplikáció képes
felülkerekedni a médiumon”.4 A mûalkotás tartalmára vonatko-
zó kérdést azért nem utasíthatjuk el, még akkor sem, ha a mûnek
nincs tartalma, mert a médiumot nem lehetséges az anyaggal
kiegyenlíteni. Az enthümémaként meghatározott metafora struk-
túráját mutatja nemcsak a festészet és szobrászat alkotásainak,
hanem az irodalmi mûvek mediális vonatkozása is. 

A kitömött madárban az elsõ két fejezet élén egyetlen nõi név,
a Lujzáé áll. Az elbeszélõk között õ az összekötõ kapocs, egyben
a csempészek irányítója, aki kapcsolatban áll a bécsi fõnökkel.
A húszéves fiú szólamát a regény elsõ felében a másik elbeszélõé,
a Skatulya Mihályé szabályos ritmusban váltja föl. Az olvasás során
váltakozó monológok azonban nem azonos idõben hangzanak
el, hiszen amikor a fiú Lujzával megismerkedik, Skatulya Mihály
már két éve halott. A második részben eltûnik az elbeszélõi
szólamok szimmetriája, a Skatulya halálával megszakadó fejezet
ezzel központi pozícióba kerül.

A fiú visszatekintõ narrációja rámutatással kezdõdik, valakit
fölszólít, figyelje meg a szobában alvó lány, a fiú kedvesének tes-
tét. A regény zárójelenetében válik egyértelmûvé, hogy barátját
szólította föl, a kiinduló helyzetrõl pedig az, hogy a regény csem-
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pészakcióként leleplezõdõ cselekménysora után következik be.
A fiú az utolsó jelenet kivételével egykori állapotainak pontos
fölidézésére törekszik. A jelenbeli állapotok megragadásának
szándékát tovább erõsíti, hogy a fiú, az olvasót egykori nem tudá-
sa állapotába bevonva, egyes szám elsõ személybõl gyakran egyes
szám második személybe, tehát önmegszólításba vált át. A fiú
esetében a névtelenség, a vágynak való kiszolgáltatottság és a
szüzesség állapota az írás képtelenségének helyzete is: „valahány-
szor írni kezdtél, a való világ elviselhetetlenül leszûkült számodra,
mintha a koncentráció, melyet az írás megkövetelt, szemellenzõ
lett volna, a szemedbe csúszott váratlanul, fuldokolni kezdtél,
s egyszerre ezer dolog kezdett csalogatni a közvetlen környeze-
tedbõl, melyekre talán sohasem figyeltél volna fel, ha nem veszel
tollat a kezedbe, s így a papír órákon át üresen feküdt elõtted,
napokon és heteken át, ha viszont egy külsõ inger csábításának
engedve egy hirtelen mozdulattal magad elé dobtad a tollat az
asztalra, egyszerre nevethetnéked támadt a valóság ugyanazon
csonkjai miatt, melyek még alig egy pillanattal elõbb csábítottak,
és arra kényszerítettek, hogy a tollat letegyed [...], a valót min-
dig is túl mélyen akartad megragadni, ott, ahol egyetlen vastag
gyökérben végzõdik, s legtöbbször még e végsõ gyökéren is túl-
mentél a tér és idõ, a formák alá, a tartalmatlanságba, önmagad
alá, egy totális elkeseredésbe, rajongásod intenzitása sokszor ad-
dig fokozódott, míg hirtelen minden jelentéktelenné vált szá-
modra […], a valóság hulladékait úgy nyelte el valód, mint a
tenger a mindenünnen bele ömlõ szennyet, új minõségbe sem-
misítve valamennyit; feneketlennek érezted magad” (87–88).
Lujza oldalán telítõdnek úgy a világ tárgyai jelentéssel és tarta-
lommal, hogy szinte a lányt is háttérbe szorítják: „s mintha elõször
láttad volna a várost, a cégtáblákat olvasgattad, belebámultál a
járókelõk arcába, elnézegetted a magas kõfalakon a színeket, a
piros tetõket, a nyitott ablakon kihajoló öregasszonyokat, a víz
színét, mely közvetlenül a part mellett zavaros volt és szürke,
mint a lavórban kézmosás után, de alig néhány méterrel távolabb

81



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Utasi Csilla: A ZENE MINT METAFORA

a parttól, a kikötött csónakoktól, kék, mint egy klikker, és üve-
ges, a járda kõlapjai meg simák voltak, mint a biliárdgolyók, és
fenn az égen két felhõ látszott, mint két könnyû, lassú madár,
a nap parányi volt, mint a macskapupilla, a hálójukat foltozó ha-
lászokat figyelted, miközben teljesen megfeledkeztél Lujzáról,
akinek tulajdonképpen mindezt köszönhetted” (165–166). Az
utolsó oldalak valóságos párbeszédként megalkotott jelenetében
leszámol az irodalommal.

Skatulya Mihály, a fa bõgõtokban tudomása szerint cigaret-
tát csempészõ cigányzenész, társának, Norvónak, a zongoristá-
nak idézi föl életét a sötét éjszakában, miközben a Vörös szige-
ten várakoznak. A fiú szólamával szemben Skatulya múltjának
eseményeit nem jelenbeli állapotok soraként kívánja rögzíteni.
Skatulya spontán asszociációk segítségével idézi föl életét. Törté-
neteibõl elsõsorban jóhiszemûsége derül ki (e tulajdonsága teszi
hasonlóvá a szintén gyanútlan fiúhoz). Valamennyi történeté-
ben az oktalannak bizonyuló bizalom a testi épség megõrzésé-
nek formáját ölti: „de elég csak egy szép, fehér inget meglátnom
a kirakatban, egy csillogó borotvakészletet bõrtokban, egy kala-
pot, hogy ismét úgy érezzem magam, mint a kezdet kezdetén,
mint húszéves koromban, mintha nem is az én életem lenne a
múlté, úgy érzem olyankor, hanem valaki másé, akit nem isme-
rek, aki messze-messze Afrikában fekszik hidegen egy pálmafa
alatt, vagy az északi sarkon, jégbarlangban, örök világosságban;
ott álldogálok néha órák hosszat a kirakat elõtt, és félek tovább
menni, mert a következõben, tudom, egy kitömött madár fogad”
(104). A leghangsúlyosabb ellentét a kezdettõl hátrányos helyzet
és a testi integritás között feszül. Az azonos kifutású történetek
az életút szavakkal kifejezhetetlen lényegét jelölik ki. Számára,
az autodidakta muzsikus számára a zene az érzéki teljesség lehe-
tõségét jelenti: „aki sohasem volt zenész, az nem tudhatja, mi az
élet, az nem tudhatja, mi a nõ, annak fogalma sincs, mi az éjsza-
ka” (32). Létmetaforaként azonban a zene az individuum rejté-
lyes, titoknak megmaradó kiterjedésén túl az életvezetés tétjét
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és kockázatát, az élet értelmének párhuzamos szituációkban ki-
bontakozó, a zenei elõadással analógiába állítható egyszeriségét
és megfoghatatlanságát is kifejezi: „az én életem egyetlen hosszú,
megválaszolatlan kérdõ mondat, mintha csak süketnémák kö-
zött éltem volna, mintha csak egy hang lettem volna, mely nem
illett az akkordba, egy disszonáns hang, egy zörej, hogy így mond-
jam, igen, egy bántó zörej, mely sehova sem illett, érted?” (239). 

A fiú személyes épsége nem csupán lelki, hanem testi síkon
is veszélyeztetett. A regény legmulandóbb részletei azok, melyek-
kel a francia újhullám filmjeire való reminiszcenciákkal váratlan
és megindokolatlan erõszak-akciók következnek be. 

Tolnai Ottó visszaemlékezésében megállapítja, az induló
Symposion szerzõi a délszláv irodalom iránti nyitottságuk ellené-
re magányosak voltak a jugoszláv irodalmi térben: „Mert tényle-
ges kapcsolataink az úgynevezett irodalmi központokkal nem
voltak, igazán sehol sem fogadtak be, miért is fogadtak volna be
bennünket, idõsebb, magukat kisebbséginek deklarált kollégáin-
kat jobban kedvelték, mi (akik gyakran Sinkó, Danilo Kiš, Judi-
ta Šalgo vagy Tišma társaságában tûntünk fel) egyértelmûen
jugoszláv-gyanúsak voltunk, nem tekintettük kisebbségi íróknak
magunkat, nem hordtuk homlokunkon ezt a pecsétet, kisebbsé-
gi sorsunk bús pecsétjét. Ilyen, elsõ pillantásra talán érdekesnek
tûnõ lények számára, akik azzal kérkedtek, ugyanúgy ismerik a
fontos szerb és horvát írókat, mint szerb és horvát kollégáink,
barátaink, viszont sehol sem volt hely, hiszen a mélyben min-
denki el volt foglalva a maga realizálatlan státusával, álmával
saját nyelvérõl, álmával független országáról, hazájáról. […] Arra
viszont nem volt idõ, mód, hogy megértsék, a jugoszláv vonatko-
zások számunkra mégiscsak pallók, amelyeken mi szabadon köz-
lekedünk, akárha irodalmi csíborok, éppen horvát voltában, spe-
cifikusságában szeretve Krležát […], varasdi lokalitásával a fes-
tõ Miljenko Stanèiæot, szlovén voltában, specifikusságában Can-
kart, Kocbeket, Šalamunt, a festõ Stupicát, szerb voltában, speci-
fikusságában Crnjanskit, a festõ Èelebanoviæot, Montenegró kö-
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veivel, tengerparti csendélet-oltáraival a festõ Lubardát, Miluno-
viæot.”5 A keletkezés kontextusának hatására a Domonkos regé-
nyében megnyilvánuló elméleti kérdések különös tisztaságban
merülnek föl. Úgy tûnik, a mûben a médiumot kutató mûvé-
szetfilozófiai reflexió a két perszonális elbeszélõi szólam közül
a fiatalember beszédének a sajátja: a fiú szinte az elbeszélésnek
magának a metaforája a mûben, abban az értelemben, hogy
az õ erõsen érzéki nyelvében fogalmazódnak meg a modern re-
gényre jellemzõ, az elbeszélés lehetõségére vonatkozó kételyek. 

Az élõbeszéd folyását, illúzióját retorikailag pontosan meg-
teremtõ másik szólam, a Skatulyáé esetében jogosan merül föl,
mennyire tekinthetõ referenciális értelemben valószínûnek,
hogy a csempészés helyzetében, melyben a hallgatás a célszerû
stratégia, Skatulya félelmében és izgalmában hosszú, választ nem
kapó monológot mond társának. A kérdésre az elmondott, föl-
idézett tárgyi, anyagi mozzanatok hitelessége nem ad kielégítõ
választ. További kérdésként fogalmazódik meg, hogy Skatulya
halála elõtti órákban fölhangzó, a semmibe kifutó szavait ki rög-
zíti a regényben megtapasztalható hitelességgel. Skatulya monda-
tait két okból érezzük elevennek, egyrészt a már elemzett integ-
ritásra törekvésük, személyes fókuszáltságuk miatt, másrészt Ska-
tulyának sikerül az, ami a másik elbeszélõnek nem, élményeinek
nyelvi kifejezése. A szerzõ ellensúlynak szánta Skatulya integráns
beszédét, válasznak az elbeszélés impotenciájára, Skatulya szóla-
ma nem az élõbeszéd elsõbbségét bizonyítja az írott szóval szem-
ben, hanem sajátosan részt vesz a regény egyensúlyának kialakí-
tásában. A látszólagos ellentmondások azonban nem Skatulya
beszédének mediális jellegére, megszerkesztett mivoltára irányít-
ják a figyelmünket, hanem annak a feltételeire, hogy miként vá-
lik lehetõvé ez az elevenként, élõként ható beszéd. 

A fiú küzdelme a nyelvi kifejezéssel nem kevesebbet, mint
a mimézis-elmélet modern kori ellentmondását fejezi ki. A képze-
letvilág zártságát alapul vevõ antik elméletekben az imitatio segít-
ségével lehetõvé vált a szerzõ erkölcsi integritásának elérése, mi-
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közben nyilvánvaló volt a retorika rendszerének kulturális ter-
mészete, hiszen nem az igazságot fejezi ki, hanem a közvéleke-
désre, a közös emberi tudásra épít. 

A szépségnek és az igazságnak a 18. század elején végbement
elméleti kiegyenlítõdése6, a képzelõerõ fölszabadulása következ-
tében a modern alkotó személyes épségének kérdése a doxa
szintjérõl az ontológia szintjére került át. Domonkos fiúelbeszé-
lõje ezért képtelen belsõ élményeinek megfelelõ nyelvi kifejezést
találni. Két egymást meghatározó szélsõ pont között hányódik,
a kifejezhetetlen bensõ és a mechanikusan, öncélúan mûköd-
ni képes irodalmi diskurzus között. Skatulya szólama abban az
értelemben ellenpontja a fiú szólamának, hogy a regény képvi-
selte ontológiai igazság másik része.

Jegyzetek

1 Danto e helyen többek között Leon Battista Alberti értekezésére hivatkozik,
aki meg volt gyõzõdve arról, a régiek úgy hitték, Narcissusszal kezdõdött el
a mimetikus ábrázolás gyakorlata. (Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása.
Mûvészetfilozófia. Ford. Sajó Sándor, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2003, 22.
o.) A perspektivikus ábrázolás kifejlõdését bemutató könyvében Hans Belting
arra mutat rá, hogy Leon Battista Alberti jelentõsen átértelmezte az antik mí-
toszt. Az egykori Narcissus még nem tudta, hogy önmaga tükörképét szem-
léli, Albertinél azonban egy olyan Narcissusszal találkozunk, aki nem elve-
szik önnön tükörképében, hanem önmagához talál. A váratlan módosulás
értelme akkor tárul föl, ha érvényességét nem korlátozzuk a mûvészetekre,
hanem a perspektivitikus festészetben saját pillantását felfedezõ szubjek-
tum föllépését pillantjuk meg benne. (Hans Belting, Florenz und Bagdad, Eine
westöstliche Geschichte des Blicks, C. H. Beck, München, 2008, 246. o.)

2 Arthur C. Danto, i. m., 145. o.
3 Uo., 150. o.
4 Uo.
5 Tolnai Ottó: Költõ disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. Kérdezõ Parti Nagy La-

jos, Kalligram, Pozsony, 2004, 115–116. o.
6 Manfred Frank a kora romantikáról tartott elõadás-sorozatában a metafizika

episztemiológiai alapját felforgató Kantra hivatkozik. Kant meggyõzõdése
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szerint a kedély nem pusztán passzív vagy befogadó jellegû, hanem a gondol-
kodás az öntudatos szubjektum terméke. Az értelem nincs kiszolgáltatva az
érzéki benyomásoknak, hanem ellenkezõleg, szuverén képet alkot a világról.
A kanti fordulat után nem tartható fönn többé a gondolkodást a valóság
alá rendelõ igazságdefiníció. (Manfred Frank: Einführung in die frühroman-
tische Ästhetik, Vorlesungen. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, 14. o.)
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Roginer Oszkár

CSÁRDÁS
avagy a sebesség örvényének kapaszkodása

A korai Domonkos-vers alámerül az absztrakciók keltette
mámorba, ugyanakkor a cím sokszor kiindulópontul egy der-
mesztõen józan, rendhagyó elvárási horizontot épít ki elénk. Ta-
nulmányom is egy ilyen jellegû szöveggel, a Csárdás címûvel fog-
lalkozik, amely a Rátkában jelent meg, 1963-ban. A Rátka címû
kötet több verscíme is, érdekesmód kirekeszt mindent, ami a
puszta megnevezésen túlmutatna, nem bocsátkozik metafori-
kus, szimbolikus kavalkádokba – a szövegek ugyanakkor azzal
ellenpontozzák ezt a magába zárkózó józanságot, hogy az élet-
mû elejét fémjelezõ, magas frekvenciájú esztétizmus jegyében
íródnak meg. Tanulmányomban az egyre fokozottabb gyorsu-
lásban módosuló, amorf címadó entitással foglalkozom, továb-
bá körvonalazom azokat a sebességnövelõ eljárásokat, amelyek
létrehozzák az olvasás mentén a verset. Kiemelem a csárdás ar-
chitextuális szerepét az antropomorfizálás során, valamint nyo-
mon követem a csárdás mûfajjelölõ hatását a szövegszerûen meg-
jelenõ tempónövekedésben és annak a szerteágazó asszociációs
mezejében. Az érdekel, hogy a címben jelölt zenei mûfajiság mi-
ként hat ki önnön allegorizációjára, megannyi metamorfózisá-
nak folytonosan változó forrására – vagyis: miként jelenik meg
egy zenei mûfaj akusztikai és egy táncmûfaj mozgásbeli jele
egy irodalmi mûfaj szövegszerû jeleként.

Tematikai különc volta ellentmond a kor város felé gravi-
táló, kozmopolita, minden rurálisat/provinciálisat tagadó ten-
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denciáinak, és ezekkel szembehelyezkedve a csárdást teszi meg
versének tárgyául. A maga atomisztikus kompaktságában létre-
jövõ szöveg parányi mestermû, mely nem billen át az epigoniz-
musba, giccsbe, a (szemben álló, bár már alig folytatható) iro-
dalmi kánont önnön fegyvereivel gyõzi le. Bányai János szavai-
val: „[…] amivel akkor szemben álltunk, a tespedt mozdulatlan-
ság és bezárkózás, a vidékies színvonaltalanság, az idegen föld-
rõl származó gondolat és érzés visszautasítása, a banalitások, a
provincializmus, a por és a hagyománytalanság, a sár és disz-
nóólszag […]”.1 Domonkos István a tespedt vidékiesség népi jel-
legét egy sajátos, dús metaforikusságba ágyazva a legmagasabb
absztrakciókig fokozza.

A Csárdásban elsõsorban az antik értelemben vett múzsai
mûvészetek hármas tagolódásáról, táncnak-zenének-költészet-
nek összetartozásáról, immanens egymásra hatásáról beszélhe-
tünk. A cím architextuális ígérete és a sebesség által lekopó te-
matikus váz, a szöveg mentén egy egyre kompaktabbá ötvözõ-
dõ, perspektívaváltásaiban megsokszorozódó egymásba olvadást
eredményez. „Bosnyák megállapítja, hogy a költészet maisága
õsi; térbeli-idõbeli szimultaneitás jellemzi. Kiemeli a sablonokat
megvetõ elemi nyelvi energiát, a boschi látomásokat, az ellent-
mondások hullámzását, az aheroikus állásfoglalást, a szemé-
lyes igazságok eretnek kimondását, a versírás tematizálását, a
versundor elõtérbe nyomulását.”2 A térbeli-idõbeli szimultane-
itás ebben az esetben összefolyik a tánc és a zene mûfajjelölõ
tempónövekedésével, az írás aktusának (pontosabban az olva-
sás aktusának) örvénylõ, kört formáló aktusával. A végpont egy-
beesik a kiindulóponttal, a ziháló frisset követõ szünetben való
– a történtek felidézését oldó zenei – várakozás az újraolvasás és
felidézés aktusával egyezik meg a Csárdás elején. A csárdást új
csárdás és az olvasást újraolvasás követi.

A szöveg végére így fejlõdik a Csárdás idõ és tér kategóriái-
ban definiálhatatlanná. A csárdás egyértelmû nép-nemzeti/ru-
rális jegyeinek konnotációit olyan nemzetközi kontextusba he-

88



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Roginer Oszkár: CSÁRDÁS

lyezi, hogy egy kívülálló szemével tekinthessen rá, és a szöveg ez-
zel egyrészt teljesen kikerül az azonosulási hálóból, hiszen az
absztrakció által eltávolodik saját kulturális kódjától (geokul-
turalitásától), másrészt, elsõsorban a cím révén, Domonkos nem
tagadja a helyi színeket, hanem igent mond rájuk, de elrugasz-
kodik tõlük, megvívja a párbajt egy zenei mûfaj elementáris nyel-
vi erejének, annak a mélyen beleívódó miszticizmusának a se-
gítségével. A kötet több verse is a biológiai indíttatású, fizikai ér-
telemben vett mozgás jegyében íródik, érdemes folyamatosan
szem elõtt tartani a kötetnyitó mottót, amelyben a kripták be-
végzett mozdulatlanságában, õrzõ funkciójukban is erjedõ cson-
tokról, valaminek a mozgásszerû bekövetkezésérõl, valami meg-
mozdulás katalizálásáról szól.

Az expozíciós idõre való rájátszás tapasztalható a Csárdást
megelõzõ Tisza címû versben is, csak a szöveg nem a gyorsulás,
hanem a lassulás technikáit alkalmazva építkezik. A két vers egy-
más mellett helyezkedik el a kötetben (a kötet lapozása során
így vizuálisan is egymás mellé kerülnek, felületeiket összehason-
lításkor egymás felé fordítva), azzal, hogy a Tisza lassító eljárá-
sai – a Csárdás sebességben tornyosuló, teremtõ erejével szem-
ben – a halál felé hömpölygés lassú nõiségét éneklik meg. To-
vábbá a Tiszában is szó szerint megjelenik az „ima” és a „csárdás”,
ami a két verset még jobban egymáshoz köti. Az összehasonlítás
értelmében a Tiszában is „duzzad” a csárdás, és a körben való
forgás jegyében lesz a „világ” hasonlatává.

A Csárdás címû óda lírai énje egy egyre gyorsuló, egy, a se-
besség dimenzióiban antropomorfizálódó, majd dezantropo-
morfizálódó, emberibõl isteni entitássá növekvõ amorf lényt
figyel. A csárdás sebességének csonkoló hatására „drága hulla-
dékai látott arcoknak” maradtak csak, és a tánc gyorsulásának erup-
tív felszabadulásában várják az „átkok, szitkok, ölelések, nemzések sza-
vainak” kicsapódását. Ezáltal levetkõzi az õt konstituáló embe-
ri sajátságokat is, emberi részekbõl egy egésszé kovácsolódik össze,
önkényes lesz, minden nem oda tartozót, alapelemeinek ellen-
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téteit kiveti magából. A tánc – fogyasztási szokásainak gyorsu-
lásával egyetemben – megelevenedik, „zenét fal”, de olyan zenét,
amely egyre inkább a magasba csalja, és amelyet saját partjai –
a csárdást alkotó, õt körülzáró két entitás – tornyoznak a ma-
darakig. A vers egyetlen allegóriaként is olvasható. A táncot pro-
tézisként használó zene végül elszabadul az emberi mozgástól,
és valami földanyaszerû istenség éltetõ hõjévé lesz, mely még
az éj homlokán is megtartja a nappalok perzselõ korongját. A
korongok viszont számára már csak egy marék hamis pénz, és
csak amikor így dromologikusan megtisztult, megnyugodott
az elemekben, akkor fonhatók csak össze a képek, és csak ekkor
imádhatja magát az a perzselõ korongokat idõbe kivetõ entitás,
amelynek valójában ima volt mindez, az arcán.

„[A] kivillanás csábít, vagy még inkább: az elõtûnés-eltûnés szín-
játéka”3, írja Barthes, és valóban, a vágyak kört formáló játéka
és a taszítás-vonzás dialektikája a csalogatásban, az egymást látás-
nem látás a mártogatásban vagy lippentésben, a tánc analógiájára
szövegformáló, jelentésárnyaló, szemantikai síkokat mozgásba
hozó szereppel bír. Ebben az értelemben a „fokozatos feltáru-
lás” – az olvasás fokozatos feltárulása – a tánc és a zene egyre nö-
vekvõ sebességének magasba hajszoló örvényéhez, saját sebes-
ségi feltárulásához hasonlítható, hiszen saját legbensõbb lé-
nyegét csakis a sebesség által tudja feltárni. A tánc, az egymás-
hoz való közeledés és az egymástól való eltávolodáson alapuló
képlete, szövegszerûen: a taszító „átkok, szitkok” és vonzó „ölelé-
sek, nemzések szavai”-nak, a szemantikai delejes erõ egymásra va-
ló hatásában, egymás ellenpontozásában érhetõ tetten. A tánc
gyorsulási anticipációja – vágya annak a sebességnek, melyet a
közvetlen vég elõtti közös forgás és ezáltal a végsõ közeledés hoz
meg, amelyet a tánc „az idõ tájaira szórta örvényleni” – akár a szö-
veg megismerési vágyára is utalhat. A csárdás vége a közös for-
gás, a sebesség szülte szédület, amíg a zene meg nem szûnik.

A páros táncot befolyásoló zene szempontjából a kezdet lassú
és szabályozott, a végcél pedig az egyre gyorsabb, oldottabb stí-

90



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Roginer Oszkár: CSÁRDÁS

lus. Néprajzi terminológiával élve: a páros tánc az ún. lassúval
indít, és halad az ún. friss felé. A vers elején akárha két tánc
közötti, az imént befejezettre való visszaemlékezésrõl, majd az
elkövetkezõnek vágyásáról és bekövetkezésérõl értesülnénk. Las-
sú, kimért, feszélyezett a kezdet, ahol a „szobák uszálytavában
hagyott fájni / pokoli zene” mint „meredt gallyak, / mint drága hulla-
dékai látott arcoknak por / és pára, lég és mély között forogva”, és ame-
lyek még csak „várják a kicsapódást”. Csak a második versmon-
datban, a zene étvágyat oltó gesztusa után szakad el a helyzet-
leírástól a még bizonytalanul kapaszkodó emelkedés. A szo-
bákban hagyott örvény, a két part közül elrugaszkodik az eksz-
tázis felé, mozgása és alakja által lesz azzá, amivé lennie ren-
deltetett, „vad partok magasba / tornyoztak a légbe, hogy létük bizo-
nyítsák / a nap és hold elhúzó madarai elõtt”. És bár magában a
szövegben nem történik explicit utalás férfi és nõ páros táncá-
ra, a körszimbolika folyamatosan szem elõtt van: a körnek két
alapelembõl álló, egymást egyszerre taszító és vonzó, viszont
állandó mozgásban levõ, folytonosan gyorsuló önmagában tel-
jes, homogén és oszthatatlan formája. A szöveg párás sejtekrõl,
korongokról, örvényekrõl, Napról, Holdról szól, de a kör örök-
mozgását mindig (ellentét)párokra építi, egymást kiegészítõ,
egymásra intenzív hatással levõ elemekre. A sebesség növekedé-
se által a körön kívül levõ világ elkopik, lényegtelenné válik; egy-
re inkább összemosódnak az objektív valóság szabad szemmel
érzékelhetõ kontúrjai. „Testén feszült, párás sejtek az emberek”, az
emberi való parányi sejtekké zsugorodik, jelentéktelenné lesz,
ami számít: a zene testén létrejövõ páros tánc, a dervisi önkí-
vület kimerülésig korbácsolt katartikus megnyilvánulása, amely
csak a szöveg legvégén fékezi meg magát valamennyire, hogy áj-
tatos imába torkolljék.

A vers elején a zene lassúsága a homályból, a seszínû lényeg-
telenségbõl fakad, majd a fokozatos gyorsulás folyamán jelenik
csak meg az élénkebb pigmentáció, a hevülés következtében
megnyilvánuló parázsló vörös és sárga, az izzó Nap színe. Egy-
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re fontosabb szerepet tölt be a fény, amely a jelentéktelenbõl
abszolúttá, majd pontszerûvé válik. A zene sebességének hatá-
sára kitágul a tér is, egyöntetûvé, mértéktelenné, emberi lépté-
ken kívülivé lesz – mennyiségibõl minõségi kategóriává alakul.
A folyamatos perspektívaváltások során a befogadás egyszer az
allegorizálódó csárdás szemszögébõl történik, máskor pedig a
csárdás önmagát láttató metamorfozisában.

A sebesség-örvény felkapaszkodásának a végével zihálva vissza-
huppanunk a földre. A sejtnyi emberekben még lüktet a feszült-
ség, de a „buja csírák szemeikben egybefonták a képeket”, emlékeik-
ben összeállnak „hulladékai látott arcoknak”, megtapasztaltak va-
lamit abból, amit csak ily módon tapasztalhattak meg. A szoba
béklyóiból való kiszabadulás és egyben a szöveg tematikai mázá-
nak a lekopása csak a zene narkotikuma, csak a tánc eksztázisa
mentén valósulhatott meg. A kör ismét bezárult.

Függelék 

Domonkos István

CSÁRDÁS
Elrabolt örvénye az örökkévalóságnak,
mit szobák uszálytavában hagyott fájni
pokoli zene; vállai hullám-peremén,
csipkéi habfodrán, mint meredt gallyak,
mint drága hulladékai látott arcoknak por
és pára, lég és mély között forogva –,
átkok, szitkok, ölelések, nemzések szavai
várják a kicsapódást.
Zenét fal, melyet vad partok magasba
tornyoztak a légbe, hogy létük bizonyítsák
a nap és hold elhúzó madarai elõtt.
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Perzselõ korongja a nappaloknak az éj homlokán,
melynek régen világtájak áldoztak
hûs fövenyen kövekben alvó öröktüzekkel.
Testén feszült, párás sejtek az emberek,
buja csírák szemeikben egybefonták a képeket.
Ki e korongokat, mint marék hamis pénzt
az idõ tájaira szórta örvényleni,
vére tüzének perzselõ tükrébe szédülve
imádja imáktól felsebzett arcát.
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Horváth Futó Hargita

ZENE ÉS SZÖVEG ÉRINTKEZÉSI
PONTJAI A GION-OPUSBAN
A zenei motívumok, a kétpólusú világrend

és az erkölcsi magatartás
metszéspontjai a Testvérem, Joábban

A zene és a zenei intertextusok csaknem mindegyik Gion-
regényben, -novellában fellelhetõk. A Testvérem, Joáb címû regény-
ben két zenei motívum ismétlõdik: a szájharmonikázó fiú dalai
és Tom Jones brit énekes 1967-ben kiadott Green, green grass of
home címû zeneszáma, amelyet Joáb II. kocsmájának gramofo-
nos termében hallgat Tamás és baráti társasága, Búr, Kovács Pa-
li és a Németországból hazalátogató Fehér Ló. A narrátor konk-
retizálja, hogy több mint fél éve hallgatják folyton ezt a zeneszá-
mot. A regényszövegben a Green, green grass of home dal jelenté-
se sokrétû, több kontextusban értelmezhetõ: Fehér Ló esetében
asszociál a honvágyra, az újra otthon, a régi barátokkal töltött
napokra. A másik jelentését a regény politikai vonulata képezi.
A Testvérem, Joáb reflektál az 1968-as eseményekre: ez év au-
gusztusában a Varsói Szerzõdés öt tagállama, Bulgária, Lengyel-
ország, az NDK, Magyarország és a Szovjetunió megszállta a szin-
tén szocialista Csehszlovákiát a prágai tavaszként ismert reform-
mozgalom, azaz az Alexander Dubèek nevével fémjelzett libera-
lizáció erõszakos megakadályozása végett. Fehér Ló az egyik kocs-
mai beszélgetés folyamán közli, hogy a dal a Vietnamban harco-
ló amerikai katonák kedvenc dala, ezáltal a Green, green grass of
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home indirekt módon utal a hidegháborúra, a más országokat
megszálló, politikájukba beavatkozó nagyhatalmakra – az ame-
rikai katonai beavatkozás Vietnamban a kommunizmus térnye-
résének megakadályozása céljából, Csehszlovákia szovjet megszál-
lása a kommunista uralom megtartása végett történt – és tágabb
értelemben a felszabadító szovjet csapatok 1944-es jugoszláviai
bejövetelére is céloz.1 A hidegháborús politika következtében
a világ politikai, kulturális értelemben, illetve a gazdasági és tech-
nológiai fejlettség tekintetében két pólusra, Nyugatra és Keletre
oszlott.2 A nyugati pólust a regényben Fehér Ló (nevének erede-
te is, a White Horse Whisky márkanév a nyugati kapitalista vilá-
got szimbolizálja) képviseli, barátai pedig a keleti tömböt, világ-
rendet. A Fehér Lóval és a róla folytatott párbeszédben a regény-
szereplõk elõször a közép-európaiak gondolkodásában kialakult
Nyugat-fogalomhoz, a gazdag nyugati életforma mentális ké-
péhez tartozó szavakat alkalmazzák (rohadt kapitalista, sok pén-
ze van, sok pénzt küld az anyjának, házat is épített és rengeteg
ajándékot hoz neki), majd megváltozik a retorikájuk, és demi-
tologizálják a Nyugat-képet: „– Valld be, hogy híd alatt alszol, éj-
jel fázol, és lyukasak a cipõid – mondta a Kovács Pali. – Bevallom
– mondta a Fehér Ló. – Valld be, hogy gyümölcsöt és zöldség-
félét lopkodsz a piacokon, és eddig csak azért nem fordultál fel,
mert a gyümölcsben és a zöldségfélékben sok a vitamin” (28).
Pók Attila a rendszerváltás elõtti és utáni közép-európai gondol-
kodásmódot felvázoló tanulmányában úgy értékeli, hogy az ötve-
nes évektõl a nyolcvanas évekig a kelet- és közép-európai értel-
miség számára a nyugati világ a szellemi ingerek forrását jelen-
tette: a Nyugat fogalma alatt „nem az IBM-et, a GE-t, a nagy nem-
zetközi vállalatokat értettük, és nem is Adenauert, De Gaulle-t,
Nixont, sõt, még csak nem is Kennedy-t, hanem sokkal inkább
olyan neveket, mint Polanski, Hemingway, Sartre, Simone de
Beauvoir, Pasolini, Amerigo Tot, Adorno tanítványai, a Frankfur-
ti Iskola, Marcuse, Fellini, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Lawrence
Olivier, Kerouac, Salinger Zabhegyezõje, Steinbeck, Stanley Kub-
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rick (különösen a Mechanikus narancs), azt, hogy Paszternák Dok-
tor Zsivágója Nobel-díjat kapott, olyan híres musicaleket, mint
a Hair, a West Side Story, vagy David Ojsztrahot és Leonard Bern-
steint”, viszont a kelet-európai tömb „kultúra iránt kevésbé ér-
deklõdõ átlagpolgárai nem a politikai vagy a gazdasági rendszer-
rel azonosították »a Nyugatot«; figyelmük középpontjában in-
kább a fogyasztás állt: a Coca-Cola, a farmernadrág vagy a nyu-
gati autók”.3 Közép-európai történelmi-társadalmi közegbe he-
lyezve a regényszereplõk a Nyugatot Fehér Ló alakján keresz-
tül látják, az õ perspektívájukból a magántulajdonra épülõ ál-
lammodell és a konzumtársadalom térnyerése hangsúlyozó-
dik: barátjuk elõbb Volkswagennal, majd Opel Rekord autóval
jött haza, White Horse Whiskyt és zsebrádiót hozott ajándék-
ba, gépkocsijavító-mûhelye van huszonöt munkással, õ nem dol-
gozik, csak felügyel a munkásokra. Ebben a megközelítésben
Tom Jones Green, green grass of home címû dala a kétpólusú világ-
rend nyugati tömbjét szimbolizálja.

A szájharmonikázó fiú verbálisan nem nyilvánul meg a re-
gényben, kívül áll az eseményeken, a regénycselekmény terének
peremén mozog, „függetlenül a társadalomtól, muzsikájának
egyhangú dallamával avatkozva az életbe”.4 A folyó túlsó part-
ján él a strand egyik kabinjában, és csak reggelente jön át a hí-
don: „A régi strandon most csak egy tizennégy-tizenöt éves fiú
lakik, nem emlékszem, mikor költözött oda, de biztosan tudom,
hogy a telet is valamelyik kabinban vészelte át, minden reggel
átgyalogol a hídon, az önkiszolgálóban negyed kiló kenyeret vá-
sárol és egy kis darab szalonnát, a szalonnát apró darabokra sze-
letelteti, mert nincs neki kése. Esténként szájharmonikázni
szokott, vagy ha éppen nem dolgozik valahol, akkor nappal is
kiül a folyó partjára, a nád közé, és akkor is szájharmonikázik”
(40). Ennyi ismerete van a narrátornak a szájharmonikázó fiú-
ról5, ezt közli az olvasóval. A Testvérem, Joábot Bori Imre az ismét-
lések, a felbukkanó motívumok regényeként értelmezte: „Az
ismétléseké, amelyek Gion írói megoldásának egyszerûségét, re-
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dukált voltát éppenúgy jelzik, mint az ebbõl kibontakozó gaz-
dagságot, telítõdöttséget, amely az azonosság különbözõségébõl
nõ ki, ismételten a kontextus oly nagy szerepét bizonyítva. Ál-
landóan vissza-visszatérõ motívumok bújócskájából szövõdik re-
génye, mint ahogy ezt a folyón túli, szájharmonikázó fiú motí-
vuma is bizonyítja.”6 A szerzõ egyensúlyba állítja a két zenei re-
gény-motívumot: a szájharmonikázó fiú öt szöveghelyen bukkan
fel, ugyanannyiszor, mint a Tom Jones-dal. Ha a szájharmoni-
kázó fiú alakja a „független tisztaság és ártatlanság”7 bizonysá-
ga, akinek dalai a „tisztaság üzeneteként”8 szüremkednek a re-
gényszereplõkhöz, a Green, green grass of home pedig allúzió a nagy-
hatalmak gazdasági-politikai érdekszféráira, akkor az egyensúly-
elmélet értelmet nyer. A szájharmonikán játszott dalok a térnek
csak egy bizonyos pontján, Joáb II. kocsmájának udvarán hallat-
szódnak. A fiú a zene nyelvén szólal meg, a narrátor a zenei han-
gokat szavakkal írja le: „Valami unalmas, egyhangú népdalt ját-
szott, ezerszer hallottam már a rádióban, és Török Ádám is ezer-
szer hallhatta már, de most mind a ketten úgy figyeltünk, mint-
ha még sohasem hallottuk volna. Pedig a fiú mindennap el-
játssza, többször is. Tavaly, amikor itt voltak az idénymunká-
sok, azok is sokszor énekelték” (50). A fiú a zene szemiotikai
rendszerében beszéli el életérzését, hangulatát. Muzsikája szo-
morú érzelemvilágot fejez ki. Török Ádám két szöveghelyen is
elismétli, szép, ha valaki folyóparton szájharmonikázik.9 Az is-
métlõdõ megjegyzést nyomatékosítva az elbeszélõ a regényzár-
latban a két Török Ádám-i kijelentést ötvözve és variálva – a
határozatlan névmást fõnévvel helyettesíti és egy igekötõt hoz-
záad – ugyanezt mondja.10 Bori Imre figyelt fel arra, hogy a
szájharmonikázó fiú motívuma összefonódik Mária motívumá-
val, majd Török Ádámhoz kapcsolódik, mert a Gion-regény mo-
tívumai „közelrõl sem a véletlen szeszélye értelmében találkoz-
nak és fonódnak össze: mûvészi szándék irányítja bújócskájukat,
s nem véletlen, hogy az ártatlanság és tisztaság e lírai szólama az
ugyancsak ennek az erkölcsi magatartás képviselõinek motívu-

98



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Horváth Futó Hargita: ZENE ÉS SZÖVEG ÉRINTKEZÉSI PONTJAI...

maival találkozik, mint ahogy más motívumok a »gonosz« prin-
cípiumának adnak találkát.”11 A regény azt a kérdést teszi fel,
hogy megõrizheti-e az ember a tisztaságát és szabadságát, véli
Ács Margit. A regényszöveg nemmel válaszol a feltett kérdésre:
„Ebben a városban csupán egy másik Török Ádám, a régi leszár-
mazottja, egy különc veterán tiszta és független, már amennyi-
re független lehet valaki, ha kegyelemkoszton él egykori harcos-
társánál, a módos vendéglõsnél, Joábnál. S tiszta és független ta-
lán egy titokzatos fiú, aki egy strandkabinban húzta meg magát.
Mindenki más a saját üzlete után fut, a városi fõember külföld-
re menti a vagyonát, a bolti eladó törvényes jussa, hogy elkapott
tolvajokon élje ki szadista hajlamait, s maga az elbeszélõ is hagy-
ja magát megvesztegetni, rövid és nem túl fájdalmas tépelõdés
után.”12 A zenei motívumok két részre osztják a szereplõket: a
Green, green grass of home zeneszám kedvelõi korrumpálódnak,
erkölcsileg nem tiszták, a szájharmonikázó fiú muzsikája a tisz-
taságot üzeni számukra, „amelytõl õk már messze estek, s csak
így távoli dallamként találkoznak még vele”13, a szájharmoni-
kázó fiú motívumához kötõdõk tiszták maradnak, ám a társa-
dalom kiveti õket, perifériára szorulnak (Máriát ideg-összerop-
panással ismét kórházba viszik, Török Ádámot kidobják a pad-
lásról, és átköltözik a kabinokba a szájharmonikázó fiúhoz).

Jegyzetek

1 A Vörös Hadsereg benyomulásáról Gionnak személyes tapasztalatai is voltak,
lásd pl. Naplórészlet korai halálaimról (Curriculum vitae). Kortárs, 1994. 7. sz.,
19–24. o. Az író szenttamási hagyatékában felfedezett cím nélküli, középis-
kolás korában írt novellájának is az „oroszok bejövetele” a témája.

2 Pók Attila: Elménk térképei – Kelet és Nyugat a rendszerváltás utáni Közép-Európá-
ban. Találjuk ki Közép-Európát? http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/arti-
cle/articleview/776/1/7 tanulmánya alapján.

3 Uo. 
4 Bori Imre: Kommentárok egy regényhez (Gion Nándor: Testvérem, Joáb). Új Sym-

posion, 1969, 51–52. sz., 5. o.
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Joáb, 47. o.); „ – Mondom, hogy ez sem rossz – mondta Török Ádám. – Ha
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(Testvérem, Joáb, 182. o.)

11 Bori Imre: Kommentárok egy regényhez (Gion Nándor: Testvérem, Joáb). 6. o.
12 Ács Margit: „A kárókatonák még nem jöttek vissza”. = A hely hívása. Esszék, port-

révázlatok, kritikák. Antológia Kiadó, Budapest, 2000, 199–200. o.
13 Uo. 5. o.
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KÖTÉL/TÁNC/ZENE
A sláger és a Sziveri-vers

„mert miután a kül végleg miénk lett,
birtokunkba kell venni a belsõt is.”

(Magánszférák zenéje)

„és te hallod-e az ócska dallamot
melyre az elmúlásba ballagok…”

(Bábel)

A kultúrtörténeti emlékezet a sláger kifejezés felbukkaná-
sát 1870 utánra datálja. A szórakoztatóipar gyors karriert befutó
mûfaja a híres színész Alexander Girardi kiszólása nyomán ne-
veztetett néven. A kiváló színész 1871-ben Millöcker Három pár
cipõ címû színpadi játékának egyik kupléját a közönség újrázá-
sa miatt már tizedszer énekelte el, amikor a színfalak mögött így
szólt: „Kinder, das hat eingeschlagen!” („Gyerekek, ez beütött!”). In-
nen eredeztetik a sikert aratott zenemûvekre a sláger kifejezést.1

Kuplé, sanzon, táncdal, opera- és operettslágerek, diszkó,
rock, lakodalmas rock, hiphop, rap, heavy metal – szinte nincs
olyan könnyûzenei mûfaj, amely ne termelné ki a maga népsze-
rû, fülbemászó szövegeit, ritmus- és dallamképleteit. Popularitás,
szórakoztató szándék, kommersz jelleg – mindez a felületesség,
a mûvészietlenség gyanújába keveri a toplisták „bitorlóit”. A fény-
sebességgel élre törõ sláger olykor kész klisék tetszõleges variá-
lása, kérészéletû (idõleges/pillanatnyi/mulandó) tömegtermék,
máskor búvópatakként lappangó, el-eltünedezõ, idõrõl idõre
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elõbukkanó/újjászületõ, az idõ vasfogait kicsorbító örökzöld
(remake). 

Bagi Zsolt2 a mediális átvitelt zene és irodalom között két
audiovizuális funkcionalitás találkozásaként értelmezi. Az audi-
tív sláger dallama, ritmusa s ennek vizuális képe, a kotta egybe-
fut a szintén auditív vers/beszéddel és ennek vizuális szövegké-
pével. A Sziveri-vers esetében ez a „randevú” sajátos módon mûkö-
dik. A sláger ismérvei, mûfaji jegyei rátelepszenek a versszöveg
szerkezetére, ritmusára, a felszínen úsznak, lebegnek, miközben
az ars poetica tartalmai, irányvételei a felszíni könnyedséget
ellenpontozva, elsötétítve nyílnak meg a felszín alá bukó befoga-
dói tekintet elõtt. 

Sziveri János versei szinte születésük pillanatában „beütnek”
a jugoszláviai magyar irodalomba. Kinek tetszik, kinek nem –
nem marad visszhangtalan. S úgy tetszik, klasszikussá, „örökzöld-
dé” avatta az idõ.

„Elmondásra íródott a költemények nagy része, s aki hallot-
ta/látta már a szabadkai költõt saját versét elõadni (eljátszani,
elõbohóckodni), megértheti, miért.” – írja Zalán Tibor.3 Ebben
a megállapításban most nem az az érdekes, hátrányba kerül-e
vagy sem az, aki lemaradt errõl a hangzó élményrõl. Bennünket
ezúttal pusztán a szándék motívuma ragadjon meg. Ha a Szive-
ri-versek szövegeit az „eljátszás, elõbohóckodás” szándéknak a
szem elõtt tartásával olvassuk, könnyen felötlik az egyik igen népsze-
rû, komoly sikerekkel meggyanúsítható „slágermûfaj”, a kuplé. 

Közeli rokona/elõde a Sziveri-(kuplé)versnek Domonkos
István gitárkísérettel énekelt groteszk, keserû protestsongja, a
Kuplé. Thomka Beáta Domonkos4 outsider-galériájának (csavar-
gó, bohém, hippi, lázadó, baloldali forradalmár) a magatartás-
modelljeibõl származtatja a depoetizált Sziveri-versben megje-
lenõ számûzött, rezignált vándor típusát.

A versszubjektum rezignáltságának a motívum a magukat
sanzonetteknek tituláló kupléénekesnõk fellépéséhez, hangvéte-
léhez is köthetõ. A sanzonett a kupléirodalommal összhangban
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„dalol”. „A kupléirodalom nagyon szerette témául felhasználni
magát a kupléénekesnõt, aki dalolt a saját testérõl, a saját ruhá-
járól és arról, hogy õt hogy ünneplik.”5 Sziverinél mindez az iro-
nikus „önmegéneklés” helyzeteibe fordul. S ha mindehhez fel-
idézzük Marno János rajzát a versek elõadásmódjáról, kitelje-
sedik a kép: „Mindössze egyszer volt szerencsém Sziveri elõa-
dásában hallani, látni, élvezni a Sziveri-verset, de ez az egy al-
kalom is kellõen meggyõzött arról, hogy õ élõ költészetet mû-
vel. […] Emlékszem, szinte tengerészterpeszben, a törzsével, fe-
jével ahogy ritmizálta, hajlítgatta Sziveri a verssorokat, beléjük
metszett vagy sorvégeket ráforrasztott az új kezdésekre, valami
ritka megkapó rusztikus gráciával, s persze nem kevés narciz-
mussal, fiú-, kamasz- és érettférfi-mód.”6

A Sziveri-vers felszíni szerkezetét tehát a sláger, a kuplé, a
sanzon mûfaji megfelelései alakítják. A mélyben a léthelyzetek
drasztikuma, „igazsága” vagy „hazugsága” formálja az erõvonala-
kat. A felszín alatt egy nyomasztó léthelyzetekben megtestesü-
lõ erkölcsi-etikai indíttatású ars poetica7, egy emberi élet küzde-
lemtörténetének8 az erei húzódnak. Egy sokdimenziójú intellek-
tuális költészet vergõdik, melynek lényeges ismérve „a konszo-
lidált elszigeteltség vákuumérzete”9, a tehetetlenség állapota. 

A léttapasztalatok disszonanciáját a kuplé mûfaji jegyei, hang-
zásvilága erõsíti, „csomagolja be”. Ennek a disszonanciának a
megnyilatkozási formája a paradoxonba hajló ellentét, az iró-
nia, a groteszk, a versek formajátéka. Utóbbi a kuplé ritmusá-
ra, ragrímjeire, rímjátékaira, alliterációira, áthajlásaira, refrén-
jeire, kontrasztjaira, harmóniájára, összefonódásaira, rétegzõ-
déseire épít. Ez az ornamentikus formajáték a hangszimbolika
szintjén is megnyilatkozik. 

Egyrészt a nyelvi ritmus, a jóhangzás/eufónia, a versek „hang-
képének”10 elringató zenéje andalítja a befogadót: „Télutó ez –
vagy léha nyárelõ? / Sejtelmes a pillanat. / A vállig leomló ólom-
ködben / röptetünk a kert alatt” (Zuhanó diadém). Mély hangok,
asszonánc, lágy mássalhangzók illékonysága: „az éjben esõ fele-
sel rólam locsog / járdára zuhog csattog a mocsok…” (Bábel).
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Egy hamis illúzió hangjai dalolnak, amelyek a vers-nyelv és
a vers-zene közötti félúton kontrasztos, csöppet sem könnyed,
többrétegû tudattartalmakat idéznek: „langyos dallamra ráng
a szív / bármit ha szólt most visszaszív / andalítóan lágy húgy
csörgedez / töri vállamat a fakereszt” (Bábel).

Másutt kemény hangon recseg a Sziveri-kuplé. Zalán Ti-
bor szókimondásról, esztétikai/politikai/állampolgári értelem-
ben vett „egyenes beszéd”-rõl ír, amikor a Sziveri-vers tudattar-
talmait jellemzi. Mi más ez a szókimondás, ha nem a kuplé iro-
nikus fintora. S mindez a hangnemet is egyenes arányban transz-
formálja: „A kívüliség érzete és pozíciója villoni; keserû-hety-
kévé transzformálja a hangnemet, törvényszerûnek látszik tehát,
hogy a versek legnagyobb részében Sziveri lemond üzenete ked-
véért az esztétikai megformálás finomságairól. Rímei csattognak
és helyenként bántóan primitívek, kiszámíthatóak (noha szán-
dékosan azok); egyszerûek – ám pontosan szerkesztettek látszó-
lagos esetlegességükben is – a strófái.”11

A versek szubjektumának lázadása tehát valóban nyelvet, re-
torikát és poétikát teremt magának12 a zeneiség eszközei révén.

A kupléból elõbújt sanzon finomságát Sziverinél újból és új-
ból megtöri a kuplé recsegõ hangja, kétes kacérságú kikacsintá-
sa. A magyar kultúra történetében „…a kuplé az éccakai pesti
népdal volt. A pesti nép éjjeli gondolatvilága, érzései: ez volt a
pesti kuplé, amelyet nem írók írtak, amely kósza éccakai fejekbõl
termett, mint a penészvirág”.13 A német kupléból alakul ki a las-
san magyarosodó Pesten a magyar kuplé, amelyet Somlyó a követ-
kezõképpen jellemez: „A sántikáló magyar ütem, a nem nagyon
klappoló rím, az ige az igével, a fõnév a fõnévvel; néhol a szórend
sem volt magyar, – de már magyar szavak.” Ehhez a kultúrtör-
téneti adathoz kapcsolható Fogarassy Miklósnak a Sziveri-vers-
sel kapcsolatos meglátása, miszerint „[e]z a melódia és e meló-
dia dallamvezetése »ócska« is, meg nem is – korunknak, Szive-
ri János korának megfelelõen! […] A dallam itt azt »mondja«,
amit a szó már nem vagy nem eléggé tud kifejezni.”14
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Nem csak Domonkos István nyomvonalán halad tehát Szive-
ri, amint azt Csorba Béla írja, amikor a városi folklór eszközei-
vel élve banalizálja a rímet. A populáris hangszerelés és keve-
rés eredményeként a kupléhagyomány hangnemében szólal meg
a versek szubjektuma, s ez egyben költészetmegújító erõvel is
bír. Így történhet meg, hogy „Sziveri szabad verseiben úgy rob-
bannak a belsõ rímek, mint az álcázott aknák; megannyi dest-
rukció a hétköznapi nyelv és a hétköznapivá züllesztett standard
versbeszéd dogmatizmusa és közhelyszerûségei ellen”.15

Így válik a Sziveri-vers a tárgy tágassága és a zenei mûfaj igény-
telenségébõl eredõ feszültség kötéltáncává. A sírva vigadó Janus
„verseit olvasva mintha mindig küszöbön lennénk, mintha min-
dig bebocsáttatásra várnánk, mely talán már épp a következõ
versben ott lehet, de ami teljességében mégsem jön el.” – írja
Máthé Andrea.16 S nem véletlen, hogy határhelyzetben marad
ez a szövegvilág. Közösségi és egyéni, alkotás és elhallgat(tat)ás,
élet és halál határán, a pusztulás bizonyosságával, halálos iró-
niával terhelten egyensúlyoz: „megcsapott a halál szele / együtt
hálok kelek vele” (Bábel). Haláltánc kötél/tánc/zenére: „a po-
kol csak óriási szálloda / száll ide lelkünk száll oda” (Bábel). S
a távolból andalító zene: „minek a vérrel komédiázni / ha-
gyom a húsból szelíden kiázni…” (Lógunk feszes zsinegen).
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Az irodalomtudomány tárgya egyre inkább összmûvészeti
jellegû, ezért a kutatások mind gyakrabban médiaközivé, kultú-
raközivé, interdiszciplinárissá tágulnak.

A médiaközi kutatások zöme a 90-es években elsõsorban a
vizualitás irodalomba kódoltságának mikéntjét taglalják. Kép és
szó multimediális együtthatására, a képi retorikára és narrá-
cióra több jelentõs kutató (Kibédi Varga Áron, Bacsó Béla és
Thomka Beáta) tevékenysége hívta fel a figyelmet. A zene irodal-
mi leképzõdésével, zene és irodalom kapcsolatával viszont keve-
sebben foglalkoztak, ez képlékenyebb problémakörnek bizo-
nyul. Tanúsítja ezt az is, hogy a zene és irodalom mint média-
közi probléma legtöbbször megreked a genetikus kapcsolatok,
a motívum- és hatáskutatás, a kontaktológia szintjén, annak
dacára, hogy a két matéria kapcsolata mélyben örvénylõ, ere-
dendõ. A zeneelméleti tájékozódás ennek ellenére olyan rend-
kívül izgalmas kérdéseket jelez és fogalmaz meg e témával kap-
csolatban, mint amilyen a zenei jelentésadás, a zene mint kife-
jezés, a zene mint mozgó rajzolat, a zenemû referencialitása, a
zenei ékesszólás, retorika és reprezentáció, a figuratív zenei
beszéd, leíró zenemû, a deskripció mint hangzó metafora, emb-
lémák és szimbólumok, zenei ikonológia stb.

Az irodalom zeneisége a nyelv, a beszéd zeneiségébõl bon-
takozik ki, ennek természetszerû folyományaként jelenik meg a
mûalkotás szerkezeti egységeiben. Erre az eredendõ szimbiózis-
ra utal az írásbeliség elõtti, elsõdleges szóbeliség, amely még in-
kább hordozta a zenei jelleget: az elsõdleges szóbeliség nyelve
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minden valószínûség szerint énekszerû, kántáló lehetett. A be-
széd verbális és vokális csatornán közvetít információkat, miköz-
ben a verbális tagol és artikulál, a vokális csatorna viszont csu-
pán artikulálatlan és intonációs kódokkal üzen. A nyelvi akusz-
tikum, az akusztikus moduláltság nyelvenként sokban külön-
bözik. A mûvészi beszédmû szempontjából pedig az az elfoga-
dott feltételezés sem mellékes, miszerint az elsõdleges szóbeli-
ség korában a fontos, megõrzendõ, szakrális szövegek voltak a
legzeneibbek, hangterjedelem szerinti moduláltságuk jóval na-
gyobb volt a köznapi közleményekénél. A kitüntetett szövegek
a liturgikus recitálás révén ragadták meg a figyelmet, hiszen az
énekbeszéd-jelleg eltért a nyelvhasználat hétköznapi módozata-
itól, s megteremtett egy attraktív, emelkedett, patetikus be-
szédmódot, ami rokonítja a költõi hanggal.1 Az erõteljesebb
akusztikus moduláció, a nyelv hangzó oldalának, a vokális csa-
torna (a beszéddallam, a hangerõ, az idõtartam) lehetõségei-
nek kiaknázása az irodalmi beszédmódnak is egyik legalapve-
tõbb célja, hisz eszköztárának megteremtése sokszor éppen et-
tõl az artikulációtól függ. Nemcsak a jóhangzás kisebb, szószin-
tû elemeirõl van szó, hanem a szöveges mûalkotás nagyobb szer-
kezeti elemeinek tonalitásáról, a mûben felcsendülõ hangok so-
kaságának megkomponáltságáról is. Az irodalmi reprezentá-
ció éppen a nem áttetszõ kódok révén jelenik meg, amikor is
a hangburok, az alakzat dekorativitása öncélú luxussá válik, ami-
kor a szövegszervezés megakad, a nem áttetszõ kód a mû egy-
ségének, koherenciájának, az olvashatóságnak és az érthetõség-
nek a kárára megy. „Egy irodalmi szöveget olvasva megjelenik
a hang teste, amelyet belsõ hallásunkkal zeneivé modulálunk.”2

Ezt a hatványozott megmunkáltságot fedezi fel Bahtyin3 is,
amikor megteremti diskurzuselméletét, miszerint az irodalmi
mûfajok származékos beszédmûfajok, s a hozzájuk tapadó stí-
lusok az „elsõdleges beszédmûfajok” leszármazottai. Az elsõdle-
ges és másodlagos mûfajok beágyazottsága szövegarcheológiai
rétegzettséget s e rétegek közötti dialógust jelent. Bahtyin meg-
különbözteti a kulturális érintkezés, a beszédkapcsolatok alacso-
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nyabb és magasabb szintjeit, s szerinte a magasabb szinteken
„a származékos mûfajok mintegy eljátsszák a beszédkapcsolatok
elsõdleges színterén élõ legkülönfélébb formákat”.4

Zene és narratíva összefüggéseit kutatva Roland Barthes
megállapítja5, hogy minden narratív fejtegetés eleve zenei jelle-
gû, a szöveg természetének alapvetõ vonása az ütem, s a szöveg
tere minden pontjában egy zenei partitúrához hasonlítható, a
szintagma felszeletelése pedig megfelel az áramló zenei hang
ütemekre bontásának. Barthes szerint a szöveg ritmusát egyrészt
az olvasás fokozatossága, a „lépésrõl lépésre” olvasási módszer ha-
tározza meg. De a haladás ritmusa nemcsak ettõl függ, hanem
a cselekményt képezõ fõbb mozzanatok, szemantikai szegmen-
sek szövegtérbeli elhelyezkedésétõl, a megnevezés-kimondás rit-
musától is, s így szemantikai-logikai sorok keletkeznek. Szerinte
„a rejtélyek sora, felfüggesztett leleplezésük, késleltetett feloldá-
suk énekel, csobog, mozog, véletleneken, kacskaringókon és sza-
bályozott ritardandókon keresztül jól felfogható, követhetõ fo-
lyamot alkot (akár a gyakorta fafúvósok játszotta dallam). Egy
rejtély kibontakozása roppant hasonlatos egy fúgához: mindket-
tõ alapeleme a téma, mely tárgya az expozíciónak, a közjáték-
nak (melyet azok a késleltetések, kétértelmûségek és csapdák
testesítenek meg, melyek révén a szöveg megoldatlanságban tart-
ja a rejtélyt), a strettának (a feszes résznek, melyben választö-
redékek sorjáznak gyors egymásutánban) és a konklúziónak”.

Barthes a polifonikus táblával bizonyítja a narratív fejtege-
tés alapvetõ és mélységes zenei meghatározottságát: „[A] polifo-
nikus tábla két sorának (a hermetikus, illetve a proairetikus sor-
nak) ugyanazt a tonális meghatározottságot tulajdoníthatjuk,
amely a klasszikus zenében a melódia és a harmónia sajátja: az
olvasható szöveg tonális szöveg... A szöveg tonális egységét lé-
nyegében két szekvenciális kód határozza meg: az igazság fo-
kozatos feltárulása, és az ábrázolt gesztusok koordinációja –
ugyanaz a kényszerûség a melódia progresszív rendjében, és a
narratíva szintúgy progresszív rendjében.”
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Irodalom és zene eredendõ egységének nyilvánvaló kiindu-
lópontja a dalköltészet.

„Az irodalomtörténet Homérosz alakjához köti a költészet
történetének két legfontosabb fordulatát: a poétai ének szöveg-
gé történõ rögzülését, és a líra potenciális elnémulását. Igaz,
az olvasás még évszázadokig hangos olvasást jelentett (az alexand-
riai könyvtár olvasói azért találtak aránylag kis, egyszemélyes
olvasófülkéket, hogy ne zavarják egymást hangos silabizálásuk-
kal), de a költemény szövegének néma jelekben történõ papír-
ra fagyasztása már magában foglalta azt a lehetõséget, hogy a
fül kikapcsolásával, pusztán a látvány dekódolásával is megérthes-
sük, sõt egyfajta vizuálisan közvetített belsõ hallás útján zeneisé-
gének egy részét – persze az írásjelekkel és az identifikálható
hangzókkal kifejezhetõ tartományát – is felismerhessük és élvez-
ni tudjuk.”6 Bodor Béla szerint „ez a sokáig egyirányúnak látszó
folyamat hozta létre a huszadik században a saját ellenpontját,
a végletesen személytelen nyomtatvány-kultúrával szemben a köl-
tõ testi, személyes jelenlétéhez, hangjához, olykor szenvedõ, meg-
sebzett lényéhez kapcsolódó jelenlét-mûvészetet, az akciót, a
performance-t”, valamint a fonikus költészeti kísérleteket.

Miként a zenének, az irodalmi szövegszervezõdésnek is alap-
vetõ formaalkotó elve az ismétlés.

Az ismétlés teremti meg a mûben a rendszert, a folytonosság-
érzetet, amit azután meg lehet szakítani, a jeleket átrendezni,
újabb szimmetriákat, arányokat kialakítani, tagolni és fokozni.
A mûalkotást a szakadatlan folytonosságteremtés (szimmetriák,
fokozás) és megszakítás eszközei (intertextualitás, önidézés) hoz-
zák létre. Az önidézés eminens példája a variáció (kicsinyítés,
nagyítás, más hangnembe transzponálás, hasonmás stb.). A mû-
ben az önleképzõ formációk nyomán kialakul egy elõrehaladó
rendszer. A legbonyolultabb felismerni a ritmusképzõ összefüg-
géseket, amelyek az idõtartam, a hangsúly és a tempó kölcsön-
hatásától függnek. 

A farmernadrágos próza deklaratív módon teszi meg alapve-
tõ formaalkotó elvévé a ritmusképzést. A hangsúlyozott zenei-
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ség az ütõs hangszerek által diktált szabálytalan ritmikai képlet
megfigyelésére, befogadására utalja az olvasót. Az 1960-as, ’70-es
években megjelenik a jazz, a bebop, s e zene a korabeli szelle-
mi mozgalmak alapja lesz, zenei ellenideológiává válik. A ’68-as
nemzedék számára a lázadás formai eszköze a spontán szabad-
stílus is prózában, versben egyaránt.

A szexuális forradalom, a hippimozgalom, a popfesztivál ko-
ra a zenei divat nyomán teremti meg a maga sajátos prózanyel-
vét is ezekben a regényekben. Ahogy a zenész „szétszaggatja,
legyilkolja” a szabályos ütemet, a regényíró is a szöveganyag tago-
lására figyel elsõsorban. A regényíró kialakít egy fokozottan
zenei stílust, amelyben a szövegsorok, szekvenciák fõhangsú-
lyait kell keresnünk, a bennük leképzõdõ improvizatív lüktetést.
A nyelv eszközeivel gazdálkodva, a szerzõ megkomponálja a regényt:
a nyelvi anyag zenei tartalékai mellett él a gondolat- és szöveg-
tagoló, hangsúlyos szünet lehetõségével is.

Regényeikben, a Rovarházban és A kitömött madárban Tolnai
és Domonkos is mellõzik a mondattani tagolást, a szokványos köz-
pontozást, inkább szómasszákat hoznak létre, ezeket vagdossák,
szabdalják, tologatják az ún. freestyle ritmusát tükrözve. Mindez az
improvizáció hatását kelti, vibráló szövegfelületet hoz létre, a sok
megszakítás az ötletszabadság szuggesztív áradását eredményezi. 

Tolnai naplóregényének szövegszervezése a jazz szabadstí-
lusát imitálva, tapogatózva, egyensúlyozva kúszik elõre egy foko-
zott ritmikai érzéket kifejlesztve az olvasóban. A szerzõ kiképez
egy szaggatott, a kontrapunkció hiánya miatt nyitott, variabilis
szintaxist. A beszélt nyelvet, s ebben a lélegzetvétel, olykor a
kifulladás jeleit, a ziláltságot is érzékelteti. A regényt mint felhang-
zó anyagot jeleníti meg: „ég ég kigyulladt mi mi mi gyulladt ki
kaptuk fel a fejünket jézussal megpörkölõdik a folyó az öreg
víziló kigyulladt a film mondta márk”7

A mûben a generáció tagjainak beszélgetésein maga a zenei
stílus is tematizálódik, sõt, vizualizálódik. A jazzimprovizáció
és az írógép billentyûin „hárfázó”, muzsikáló hõs motívumát a
központozás nélküli, töredékes, zilált regénytest mintegy sti-
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lisztikailag követi, Bahtyin szavával „eljátszani” próbálja. A zenei
alapú szövegkomponálás módja jól megfigyelhetõ az alábbi idé-
zetben, amelyben egy szó („üvöltés”) ismételgetése tagolja, rit-
mizálja a beszédfolyamot: 

„mit szólnátok ha nektek kellene úszni én a hátamon úsz-
nék mondta lukács üvöltés én kutyázva üvöltés azt hiszem
a pillangó lenne a legmutatósabb üvöltés mit gondoltok
bír-e még kupakolni az öreg gladiátor üvöltés lehet raj-
ta mentõöv vagy a fürdõnadrágja van felfújva üvöltés”8

„lukács nagy komolyan felemelte a kezét szót kért ha jól
látom vatta van a fülében mondta a hullámzó vászonra
mutatva üvöltés nem vatta lehet az mondta józsef a vat-
ta az elázik inkább parafadugó üvöltés jézus felüvöl-
tött lebukott a székrõl valaki hátba szúrta pedig meg
se szólalt a fogsorát a parton hagyhatta üvöltés”9

A Tolnai-regény tonalitása azonban nem csupán ilyen meg-
határozottságú, egész kompozíciója mediális transzformációs kí-
sérlet. 

Domonkos István A kitömött madár címû, szintén 1969-ben
megjelent regényében a farmernadrágos prózára jellemzõ mó-
don egy írással foglalkozó fiatalember, Szergyó (ill. Bobi) szóla-
ma képezi az egyik szálat. A másik szólam az õ hasonmásáé, Skatu-
lya Mihályé, aki muzsikus cigány ugyanazon a szigeten, de egy
két evvel ezelõtti, korábbi idõsíkon. A két hang, két szólam eleve
biztosítja a szöveg szimmetriákkal-aszimmetriákkal, fokozott meg-
komponáltsággal kapcsolatos lehetõségeit. A zenész-hõsök pe-
dig a zenének mint központi motívumnak a jelenlétét teszik nyil-
vánvalóvá. Skatulya szerint Norvo a legjobb zenész a zenekar-
ban, mert „mélyrõl játszik, a tojásaiból”.10 Saját életérõl így nyi-
latkozik: „az én egész életem egyetlen hosszú, megválaszolat-
lan kérdõ mondat, mintha csak süketnémák között éltem volna,
mintha csak egy hang lettem volna, mely nem illett az akkord-
ba, egy disszonáns hang, egy zörej, hogy így mondjam, igen, egy
bántó zörej, mely sehova sem illett, érted?”11
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Domonkos két hangra komponált beszédmûve szabadasszo-
ciációs technikát alkalmaz. „Az idõsíkok azonban nemcsak a
nagykompozíció szintjén keverednek, hanem az egyes fejezetek-
ben is: mindkét narrációban az emlékezés, az álom és a képze-
let asszociációs logikája dominál, szemben az idõbeli vagy oksá-
gi linearitással.”12

A regény végén A válasz címû fejezet valósítja meg a zenehang-
zörej olyan telt, disszonáns akkordjait, amelyek a többi fejezetben
nem hallhatók ilyen tisztán. Skatulya Mihály halál elõtti áriájáról
van szó. Domonkos koncepciója a cselekményvilág kialakításában
paradoxális módon állítja föl a farmernadrágos prózamodellt, el-
mosódik a jellegzetes rajzolat, sok vonatkozásban visszájára for-
dul. A fõhõs kétarcú, alakját kétfelé vágja: egy fiatalember és egy
idõsebb férfi alakjában testesíti meg. A hõsök generációs csopor-
tosulása helyett itt a falkaszellemet a zenekar, illetve a csempész-
banda tagjai alakítják ki egymás között, a szlenges csoportnyelv
használata is közöttük bukkan fel. Kétségtelen, hogy ez a regény
is a társadalom perifériájára szorultakról szól. Skatulya ellenide-
ológiája a nyomorgók-gazdagok közti ellentétre épül. „Skatulya
úgy érzi, hogy a lehetõségei alatt él, bezártan (erre utal a neve is),
és a lefokozottság börtönébõl próbál mindig szabadulni egy telje-
sebb, emberibb, szabadabb élet felé.”13 A beatirodalomban jelleg-
zetes menekülés-vándorlás motívum mozgásiránya itt nem a falu-
város, hanem Vajdaság-Adria vonalán húzódik Jugoszlávia határa-
in belül, illetve a vágyakban a külföld, az emigránslét felé mutat.
Skatulya Mihály áriáját végül az „el innen” dilemmája fûti fel:

„nem, én nem megyek haza az idén, Norvo én ugyanazt
fogom tenni, mint a fõnök, kiszemelek egyet ezek közül
a kisasszonyok közül, találok magamnak egy olyat, akiben
még maradt egy kis nedv és annyi erõ, hogy a lábát a ma-
gasba tudja emelni, és õszre szépen átlépem vele a határt,
még csak jelentkezni sem fogok az asszonynak, senkinek,
érted... ott kinn nem leszek muzsikus cigány, ott kinn mû-
vész úr leszek... haza majd csak akkor jövök, ha összesze-
dem magam, mint a többiek, házat fogok venni a tenger-
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parton, csónakot, halászgatni fogok, szõlõt nevelek, eset-
leg privát kocsmát nyitok... Norvo, mit gondolsz? Menjek?
Válaszolj valamit, csak egy szót, egyetlen szót, és mara-
dok, zenekart alapíthatnánk mi ketten...”14

A farmernadrágos próza eszmei síkjának egyik tartópillére
a fogyasztói társadalom sznob és hazug világának elutasítása, a
konszolidált életforma felrúgása. Domononkos hõsénél mindez
a fonákjára fordul: a regény legmarkánsabb részletei az ottho-
ni, vajdasági tengõdés cudar körülményeit írják le. Semmi ki-
látása nincs, hogy ebbõl a nyomorból kilábaljon. Vágyai utópi-
kusak: hosszú tirádában lajstromot készít a nyugati népek tár-
gyakban megtestesülõ boldogságáról, halála pillanatában is a
venni valók groteszk listáját ismételgeti:

„akkor nézzük csak
frizsider
villanytûzhely
porszívó
frizsider
villanytûzhely
porszívó
frizsider
villanytûzhely
porszívó
frizsider
villanytûzhely
porszívó
frizsider
villanytûzhely, porszívó, frizsider

frizsider
porszívó

villanytûzhely
porszívó

porszívó
porszívó

porszívó”15
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A szöveg vizuálisan is érzékelteti a fõhõs haldoklását, a sor,
a rendszer felbomlását, a hang elhalását. Domonkos sehol nem
használ pontot, kiiktatja a mondat jelzésének legfontosabb gra-
fikai jelét. A mû szintaktikai formagondolata a szaggatottság, a
befejezetlenség. Maga a fõhõs lénye is ilyen: „soha semmit sem
voltam képes befejezni, soha semmit, érted, gyermekkoromban
se, késõbb se mind a mai napig, én úgy is beszélek, mint ahogy
élek, szaggatottan, kihagyásokkal, mindig újabbnál újabb dol-
gokba fogva”16 

Míg Skatulya a halál felé halad, arcának másik fele, a regény
másik fõhõse, Szergyó, az életbe szeretne belépni, a szüzessé-
gétõl szeretne megszabadulni. Ellentétes ívû törekvéseik a ha-
sonmás-szerkezet révén paradoxális egységbe forrnak.

A kitömött madár világképe a farmernadrágos próza modelljé-
nek olyan variációja, amelyben a beatirodalmi ízlés meghatáro-
zó módon van jelen egyrészt a menekülés-motívum, az útonle-
vés, másrészt a beszédszólamok szintaxisa, a szólamokra bontás,
a szaggatottság, a rögtönzés, a befejezetlenség mint formaelv által.

A horvát Ivan Slamnig Bátorságunk jobbik fele címû regénye
számtalan tematikus hasonlóságot mutat Tolnai és Domonkos
mûvével. Megjelenik a fiatal, a felnövéstõl-házasságtól rettegõ
egyetemisták zárt köre, kívül és szemben a felnõttek világa. Min-
denekfeletti érvényû a falkaszellem, a nemzedéki összetartozás
tudata. Az önmitizálás egyik fontos kelléke itt is, akárcsak Tolnai-
nál, a velük történtek folytonos dokumentálása, a naplóírás, jegy-
zetelés, a másiknak szóló beszámoló. Ebbõl fakad a szekvenciák-
ra tagolás és a hangnemek, szólamok kialakításának lehetõsége.
Míg Tolnainál alig bogozható ki, hogy ki beszél, Domonkos pe-
dig a szólamok szabályos fonatát mûve végén aszimmetrikusra
torzítja, addig Ivan Slamnig mûvében két írásmód jelöli még
grafikusan is, hogy a narráció kettõs. E két szólam nagyobb
egységekben váltakozva alakítja ki a mû kettõs fonatát. A dõlt
betûs történet a nena regénye, amelynek újabbnál újabb kézira-
tos részleteit a fõhõs megkapja elbírálás céljából. A Slamnig-
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regény két szólama két idõsík, két világkép tükrét helyezi egy-
mással szembe, de sajnos a narrátori beszédmód nem sokban
különbözik. A mû lomhább szövegritmust, egyenletesebb to-
nalitást eredményez. Nem köztes mûfaj jön így létre, hanem egy
meglehetõsen hagyományos formájú prózai leírás és narráció.
Míg tematikájában hozza a beatmozgalom ellenideológiáját, ad-
dig formaképletében nem mutat fel adekvát megoldásokat. A
horvát irodalomtörténet mégis posztmodern mûként tartja szá-
mon a Bátorságunk jobbik felét, mivel az amerikai beatirodalom-
mal szinte egy idõben ragadta meg a kor életérzését. 

A zenei medialitás jeans-prózában megjelenõ lehetõségeit
illetõen megállapítható, hogy míg Tolnai regénye a jazz ide-
ges, játékos, káprázatos ütemeinek sikeres irodalmi leképezé-
se, Domonkos A kitömött madár részleteiben alkot hiteles, jazzes
akkordmeneteket, addig Slamnig mûvében inkább egy fegyel-
mezett etûd higgadt hangjai csendülnek fel, irodalom és zene
kevésbé képes egymást áthatni/átlelkesíteni. 
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Fekete J. József

A FÚGA KATEDRÁLISA
ÉS A RÍMHUMOR

AKCIDENTALITÁSA
Toccata

A dolgozat három magyar regényt vizsgál: Bálint Péter Örvény
és Fúga címû nagyregényét, ami se megírásakor (1984–1988),
sem megjelenésekor (1990) nem illeszkedett a magyar iroda-
lom fõsodornak tekinthetõ irányvonalába, valamint Szögi Csaba
Mint ami lent van (2009) és Vasagyi Mária Pokolkerék (2009) címû
mûveit, amelyek viszont közelebb állnak a kortárs irodalmi be-
szédmódokhoz. Mindhárom textus saját naplójellegét hangsú-
lyozza, noha voltaképpen egyik se viseli magán a naplószerû-
ség formai jegyeit. Ezzel szemben mindhárom alkotás hangsú-
lyozottan zenei jellegû. Az Örvény és Fúga artisztikus beszédmód-
jában az építészet és a zene matézisét igyekszik megragadni, a
Pokolkerék archaikus nyelvezettel elmondott történetének egyes
szakaszai a látomás felé hajló vizualitásuk mellett a ritmikus,
rímes próza õsi formájához térnek vissza. A Mint ami lent van
alulstilizált nyelvezetû elbeszélõje a rockszövegek egyszerûségét
idézõ mondatfutamait magasan stilizált, eposzi áradású, máskor
mítosz- és nyelvteremtõ fejezetek, de nem ritkán szóasszociáci-
ós rímek, skandálható ütemezés szövi át, a feltörõ humor vé-
letlenszerû helyeken szólávaként görgeti magában a rímhumort.

A dolgozat ezen jelenségeket vizsgálja a figurativitás és abszt-
rakció, a dramaturgia és a ritmikai, illetve a dallami prozódia

119



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

Fekete J. József: A FÚGA KATEDRÁLISA ÉS A RÍMHUMOR...

szemszögébõl, azt igyekezvén felkutatni, hogy miként ívelhet az
epikai beszédmód a zenei jellegû regény- és mondatépítkezés-
tõl a fonikus költészethez hasonlítható, de vizuálisan megjele-
nõ hangesemények akcidentalitásáig. Mindeközben igyekszik
szemléltetni, hogy a prózanyelv zeneiségét nem kizárólag a rit-
mikai periodicitás és az eufónikus hangzási lehetõségek adják
meg, hanem a zenemûvek kötött és improvizatív hatású kompo-
zíciója is befolyásolhatja a narratív szövegek keletkezését és men-
tális reprezentációját.

Fúga

I. Téma – Bálint Péter: Örvény és Fúga

Bálint Péter elsõ regényének elbeszélõje, aki hangsúlyo-
zott vizualitása nyomán festõnek tartja magát, ám képzõmûvé-
szeti adottságait eredményesebben kamatoztatja a regényírás-
ban, mint a vásznakon és farost lemezeken. 

A konfessziós, önmarcangoló, a másikat is kiértékelõ narra-
tív poétika megteremtése során hangsúlyozottan izgalmas, hogy
az elbeszélõ, aki egyben az elmondott történet szereplõje is, a
saját emlékei mellett mások emlékezetében is jártasnak mutat-
kozik. A mások életeseményeit saját élményként kezelõ, volta-
képpen történetteremtõ eljárást végigvezeti az elbeszélõ a regé-
nyen, e módszere a kötet végén teljesedik ki, ahol kisregényként
ható epizódban építi fel volt lelkipásztora és annak fogadott
gyermekei esetét, ami az el nem követett bûn miatti vezeklés pél-
dabeszéde, egyben véresen életes sorstörténet is. Persze az em-
lékezés rendkívül összetett, és sok irányból befolyásolt mecha-
nizmusa az emlékezõt is a bizonytalanság terepére vezeti: az
elbeszélõnek el kell döntenie, mennyiben áll jogában mások
emlékeit a sajátjaiként kezelni. Az emlékezés a konzerválás és
a megõrzés eszköze, ennélfogva az emlékezés a megismerést, a
megértést is célozza, ám az emlékezés, a felidézés valamelyest
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rokon az álommal, így hitelesség tekintetében sem az emléke-
zés, sem az emlékezõ nem csalhatatlan. 

Az elbeszélõ televényes emlékezete tehát nem csupán a sa-
ját, harminc évet még meg sem élt énjének emlékeit idézi, ha-
nem felmenõiét is két nemzedékre visszamenõen, de a történel-
men keresztül visszamerít „az idõtlen idõk történeteinek sajátos
látomásokban megörökített folyamá”-ba, és mintha álomból me-
rítene, mitológiává gyúrja emlékezetét és ismereteit. Az elbeszé-
lõ szerint a regény voltaképpen napló – persze nem az, lega-
lábbis a naplóról a köztudatban élõ elképzeléshez nem hason-
latos – amit búvópatakként, illetve vezérszólamként szõ át a
„töredelmes konfesszió és könyörgés, bûnleírás és feloldásvágy,
létsiratás és mater dolorosás szeretetfelmutatás”. A napló, a
vallomás, a konfesszió és a gyónás Bálint Péter életmûvében egy-
becsendülõ regiszterek harmóniája: a naplóírás, levélírás, vallo-
más és önéletírás kutatásával beojtott szerzõ már elsõ regényé-
ben olyan fikció nyomán építette elbeszélését, hogy rendszere-
zetten vezetett naplójegyzetei és részben szertelenül tett feljegy-
zései, illetve azok újraolvastán támadt tépelõdései nyomán gyúr-
ta egybe elbeszélõ mûvét, és az valóban a naplóírás formai je-
gyeibõl semmit nem visel magán, sokkal inkább mindazon jel-
lemzõket, amelyek egy – akár létezõ, akár az emlékezetben fik-
ciósan megképzõdõ – napló lapjainak újrapergetése során épül
emlékkatedrálissá és magánmitológiává.

„Az éleselméjûség mindig mélabúval jár együtt”1, így az emlékei
révén a gyermekkorához visszatérõ elbeszélõ homloka se felhõt-
len, hiszen amire emlékezik, az nemcsak megõrzõdik, hanem íté-
letre is vár. Az emlékezés nem adhat amnesztiát, vele szemben
a feledés a megbocsátás aktusa. Bálint Péter elbeszélõje az úgy-
nevezett „költõi emlékezetét” aktivizálta a regényírás során, ami-
rõl ugyanaz mondható el, mint Marcel Proust esetében, vagyis,
hogy az emlékezet ezen formája „jótékony energiát hordoz ma-
gában. Segít élni: gyógyítja az idõ és a halál miatti szorongást,
ezért boldogítónak érezhetik mindazok, akik rábízzák magukat”.2
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I. Improvizáció: Katedrális és fúga

Az egyetemes mûalkotás, a médiumok termékeny egymás-
bahatolásának eszméje soha nem volt elevenebb, mint a multi-
média által megteremtett medialitás lehetõségei közepette, és
az egyetemes mûalkotás megteremtésére kiterjesztett igény a ha-
gyományos nyomtatás révén reprodukált irodalmi szövegekben
is fellelhetõ, azokban a textusokban, amelyeket (Szent Amb-
rus hagyománytörõ néma olvasásától fogva3) magunkban olva-
sunk, a szövegközvetítés egyedüli médiuma a papír vagy a kép-
ernyõ síkján legtöbbnyire rendezett sorokban megjelenõ betûk.
A hangos olvasás, a felolvasás vokális közvetítõ közeg közbeik-
tatásával gazdagítja a mûalkotás interpretációját, a zsidók pedig
a szent szövegeik olvasása során egész testüket mozgósítják, így
a szövegértés, a jelentésközvetítés motorikus funkciókat is elõ-
hív, visszautalván a világ betûk általi teremtésének rítusára, me-
gõrizvén az írás és az olvasás õsi ritualitását. Mindez a szöveg-
befogadásra vonatkozik, a szöveg létrehozásában az orális elõ-
adás, illetve az olvasás közbeni ütemes testmozgás lehetõvé té-
tele a zeneiség segítségül hívását követeli meg.

Jogunkban áll feltételezni, hogy az ókori költõk esetében,
akiknek mûvei közelebb álltak a történelemíráshoz, mint a te-
remtés értelmében vett költészethez, a versformák inkább me-
moriterként, az emlékezet kapaszkodóiként szolgáltak, mint
hogy a szöveg mûvészi hatását növelték volna. A történetek szó-
beli elõadójának szüksége volt a kötött formára elbeszélésének
zökkenõmentes elõadásához, a közönségnek pedig a történések
megértését segítette a formához kötött elõadás. Az elbeszélõ köl-
temények prozódiai jelenségeihez vélhetõen csak késõbb csatla-
koztak egyéb zenei jellegzetességek, olyanok, amelyek a történet-
mondás felõl az eufonikus hangzás irányába terelték a költésze-
ti mûveket.

Éppen ezért különös a zenei kompozíció szándékának vissza-
térése a kötetlen formában szervesülõ nagyepikában, így Bá-
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lint Péter nagyregényében is. Viszont ezzel a szándékával nin-
csen egyedül, és elõtte más szerzõk is ilyen elképzelés nyomán
komponálták elbeszélõ mûveiket, például a Bálint által nagyra
tartott Marcel Proust is, de ezzel a visszatekintéssel itt nem fog-
lalkozom tovább.

Bálint Péter világszemléletében és alkotói módszerében a
zene a természet, a mítosz és a szakrális érzelmek õsnyelveként jelenik
meg. Az õsmûvészetként megélt, az érzelmek pontosan árnyalt
megjelenítésére – a nyelvvel szemben – igencsak alkalmas kife-
jezõeszközként tisztelt muzsika és zenei kompozíció Bálint Pé-
ter-i értelmezése hosszan olvasható elsõ regényében, amikor
Bach zenéjét az õsnyelv megidézéseként elemzi:

Bach a megidézett lények (az egymásra acsarkodó jó és rossz,
létrehozó és pusztító szeráfi és démoni erõk) és az Istenhez imádko-
zó Én szüntelen párharcát megfékezõ s lecsendesítõ titán, aki
belátja, ha a lélekben elszabadult szellemeket hagyjuk garáz-
dálkodni és pióca módjára élõsködni, akkor szolgájukká válik
az ember. Bach az õselemeket és e jelmezes szellembandát éppúgy
megfékezi kantátáival és fúgaáradásaival, mint az egyes hang-
szerek és emberi hangok kitörését, nekivadulását a karmester;
s úgy szólaltatja meg valamennyi instrumentumot, mint Pán
az erdei tisztáson egybesereglett növényeket és állatokat, a léte-
zõk násza és gyásza, bimbózása és enyészete, teremtõt dicsõítõ
kórusa és tragédiát panaszló kara egyszerre érezteti a lét és nemlét
egyidejûségét, az emlékezés révén megidézett múlt és az éppen
abban a pillanatban születõ jelen szétvághatatlan egybefonó-
dását; Bach lelkében megtalálta azt az arkhimédészi pontot,
amelybõl a létezés szerves egészét pillantotta meg. A létezés e biz-
tos alfapontjára találva nem paktál le és nem alkudozik Faust
módján a démonokkal, hanem kibõvített kórusaival s nagyze-
nekarával, kitágított és szokatlan hangközeivel, a tornyosodó-
fodrozódó témavariánsaival fülön ragadja valamennyit, s pel-
lengérre állítja õket a Nikolai-Kirche vagy a Tamás-templom
imapadjaiban szorongók ámulatára; „Bûnbeesés és feltáma-
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dás: íme, a hívatlan és avatatlan prókátorok s álpróféták ha-
da, mely megkísért bennünket a teremtés óta. Résen legyünk
hát, mert minden pillanatban valóságos a bûn veszélye és min-
den pillanatban esedékes a feltámadás: vagyis a teremtés.”
Idõnek és térnek, érzelemnek és értelemnek, áhítatnak és töpren-
gésnek e mérhetetlen távlatba helyezése és ugyanazon pillanat-
ban történõ megvilágítása adja a bábeli nyelvzavart legyûrõ
Bach-zene varázsát. Istenhez szól, és mégis a démoni-fauni ször-
nyekkel csatázó s vereséget szenvedõ emberrõl beszél; mindörök-
kön örökké-t mond, és mégis az eszkatalógiát kizárva mindig
a profán lét jelenét átható, átalakító, korrekcióért kiáltó múltra
gondol. Alvilág és Temenos, szirének és szeráfok, katakomba és
imaház, biblikus õslét és profán életszeretet, könyörgés és remény
egybecsengése egy ismeretlen nyelven: a zenei hangok gramma-
tikus dallamívelésén keresztül fogalmazza meg a létösszegzõ
misztériumot, ami éppoly titokzatos számunkra, akár egy holt-
tá vált s kincsét sírba vitt nyelv hieroglifái, s ezeket õrült megszál-
lottsággal faggatjuk, mert tudjuk, hogy a lét titkos tanításait
rejtik. A zenei hangok, talán mert, hála Istennek, kevés a titkuk-
ba beavatkozni tudó kontár, még nem vesztették el hamvassá-
gukat, még õriznek valamit az õslét harmóniájából; ritmikájuk-
ból és atonalitásukból, transzcendens geometriájukból és lírai
hajlíthatóságukból a természet szerves egésze hallható. Minden
leütött hang, a nap elpattanását, a bimbó hasadását, a jég-
csap olvadását, a madár füttyét, a szél süvítését, az öreg tölgy
derékbatörését, a tücskök cirpelését, a csermely csobogását, a
szirteken megtörõ felhõk sóhajtását, a mélyáramlásban egymást
felfaló halak sikoltását utánzó hang egyetlen, semelyik más
hanggal össze nem téveszthetõ rezgéstartománnyal eleveníti meg
e természeti jelenségeket. Ahogy az élõlények és a tárgyak önma-
gukban értelmezhetetlenek s a léten kívüliek, úgy a hangok is
csak hangok önmagukban, s ahhoz, hogy szimfónia legyen
belõlük, a komponistának a korrespondenciákra épülõ termé-
szetmitológia mystészének kell lennie. Mert a zene: Istenhez for-
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dulás, titkos tanítás, könyörgés és ima; az ismeretlen hierogli-
fákat tartalmazó nyelv, amelyet hajdan mindenki egyaránt ér-
tett és beszélt, és amelyen keresztül kifejezte létderûjét vagy melan-
kóliáját, behatolt a természet rendjébe és a létezés csodájára is-
mert. Bach zenéje: a „holt nyelven” való beszélni tudás és a ter-
mészetbe belefeledkezés gyönyöre, a könyörgésen s imán keresz-
tül az Istenhez emelkedés igézete és az emberi méltóság vissza-
nyerésének esélye, a létezés csodájának derûje és a szeretet hiá-
nyának önmagát elpusztító ember melankóliája, perlekedés és
megigazulásvágy, önleleplezés és bûnökbõl való feltámadás, a
babeli nyelvzavar legyûrése és a lélek kápolnájában zengõ dal-
lam kivetülése, démonûzés és evangéliumvárás, kiteljesedésvágy
és minden létezõvel történõ eggyé válás, rontó erõre kiabálás
és játékos kórusincselkedés, tengerbe áradás és hullámtörõ kõ-
gátak közti lecsendesedés – a keresztfára feszített Jézus sebébõl
szivárgó szeretet. (Bálint, 299–300.)

Az Örvény és Fúga beszélõje két idõsík egymás közti feszült-
ségét oldja a zeneként komponált szólamával, tekintélyt pa-
rancsolón hömpölygõ mondatáramlásával. Õ ugyanis nemcsak
elbeszélõje, hanem részese is az elbeszélt történetnek, ami egy
hatéves kisfiú alapélményeit, akárcsak egy nagy ívû kompozí-
ció fõszólamát a felnõtt és éppen regényt író elbeszélõ késõb-
bi élményeivel, tapasztalataival, tudásával, vallomásaival, kéte-
lyeivel és tépelõdéseivel átszõve variál, gondol tovább, miként
a concerto grosso visszatérõ motívumait a zeneszerzõ. A leitmo-
tív, a (zenei) téma közben feloldódik, elindázik a mellékmotí-
vumok között, el is tûnik, hogy egy teljesen más hangszerelés-
ben és rezgésszámon újra fölbukkanjon a narráció búvópatak-
jának medrében.4 A zeneiség zenemûvek hasonlatként alkalma-
zása révén is helyt kap a regényben, a már idézett Bach-elem-
zés a muzsika lényegiségének megértése felé haladt, ám amikor
a szerzõ Muszorgszkij Éj a kopár hegyen és a Kijevi nagykapu cí-
mû darabjainak dallamát szólaltatja meg „a lélek kápolnájában”,
a zenemûveket, feltételezvén, hogy minden olvasója ismeri õket,
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viszonyítási pontként idézi szövegébe, hogy azok által illuszt-
rálja a cívis város kapuja láttán ébredt érzelmeit, és a látványt
az általa gerjesztett asszociációkkal és indulatokkal egyetemben
egy romantikus felnagyításhoz hasonlatos drámai látomásként
idézze olvasója elé.5 A zene Bálint értelmezésében a megtartó
szeretet nyelve, ami egyaránt lelkesíthet egyént és nemzetet6, vi-
szont a szeretetbõl nem zárható ki az életet árnyékként kísérõ
gyászmise7 tudomásulvétele sem. Ide még majd vissza kell tér-
nünk, viszont nem feledhetjük Bálint Péter szépírói indulása
motivációs körébõl a prousti megelõzöttséget kiteljesítõ zenei
alapstruktúrát, ami a szerzõ hangulatától és indulatától függõ-
en a fúga, a szimfónia és a rekviem alakját ölti, hogy a zenei épít-
kezés nyomán létrehívott mû feltárja építkezésének struktúrá-
ját, ami leginkább „a létezõk, a túlélõk dicsõségét, a létezés el-
pusztíthatatlanságát”8 hirdetõ barokk katedrális architektúrá-
jának zsenialitását idézi. Miként a szemlélõdõ egy barokk oltár
látványával is képtelen betelni, a katedrális egészének bonyolult-
ságát pedig vélhetõen fel sem foghatja, úgy ebben a regény-
ben se egyszerû semmi. Az elbeszélõ minden irányból megvizs-
gálja tárgyát, kiemelt jelentõséget tulajdonít az árnyalatnyi el-
téréseknek, keresi a kontrapunktokat és figyel az atonalitások-
ra, s ezáltal olyan sûrû gondolatszövetet hoz létre, amiben ne-
hezen követhetõ a kompozíciót elindító dallam. A zenemûvek
felépítése és a katedrálisok architektúrája közti párhuzam vol-
taképpen nem is olyan távoli, mint amilyennek elsõ hallásra
tûnik, hiszen a zenei hang szívbõl fakad, és a szentély is a szív
hangjának helye, a zene Bálint Péter értelmezésében az egye-
düli félelemmentes lét:

Az ember Istenhez könyörög a zenei hangok segítségével, mert
a földi és túlvilági lét egységétõl megfosztott szilánk-létének töké-
letes megfelelõje az artikulálatlan beszédhelyzet, amit a szertar-
tások, mágiák s misztériumok igézetében a kantillációval és
a fúgaáradással igyekszik „tagolttá és szertartásos imává átlé-
nyegíteni”. (Bálint, 298.)
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Zenét szerezni, regényt írni annyit tesz, mint Isten szereteté-
nek kegyelmébe férkõzni. Csakhogy miként a lélek kápolnájá-
ban a zsoltáros imát Bach h-moll és Mozart c-moll miséjének
gyászmisedallama kíséri leghatásosabban, úgy „az igazi könyvek
mindig is a megnyomorított, fuldokló és köztes létben bolyongó
szerencsétlen lelkek imáinak és létromlás ellen felmutatott tanú-
ságtételeinek breviáriumai”9, vezérdallamuk a világbavetettség-
bõl, a szeretetlenségbõl, a társtalanságból, a félelemmentes lét
és a kételyeket megszüntetõ bizonyosság hiányából fakadó, „kan-
tillációvá, ornamentikává, poézissé átlényegült ima”10, ami a
kételyeitõl faggatott lélek fortissimóit végül egyetemes csenddé,
a szeretet néma kegyelmének hangtalan áradásává orkesztrálja.

II. Téma – Szögi Csaba: Mint ami lent van

Szögi Csaba Mint ami lent van címû regénye már alcímé-
ben is zenei mûfajra utal: az álmodó ember keringõje. A vélhetõen
Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblájának második kinyilat-
koztatásából kiemelt cím és a mû mottóját adó Borges-idézet-
re utaló alcím eleve az egybe és eggyé szervesülõ kettõsség, a
lentség és a fentség, az álom és a valóság egymásbalátásának kép-
zetét kelti az olvasóban. 

A mû, ha nem is közvetlen folytatása a szerzõ korábbi, 2004-
ben megjelent, Drót címû regényének, de az elbeszélés tekinte-
tében az ott elmondottak folytatását és elõzményeit is feltárja,
sõt, magára a regényre, nem csak az abba foglalt történetre is
hivatkozik. A mostani regény önéletrajzi vonulata mellett is
külön szálon fut – a leitmotívtól viszont nem túl messzire ágaz-
va – egy kitalált mitológiát megjelenítõ történetszál, akárcsak az
elõzõben. 

Az elbeszélõ alaphangja is szivárványosan összetett, egyetlen
mondaton belül egyszerre mozgat mitologikus, kultúrtörténe-
ti és bibliai elemeket, mellettük a népi vallásosság nyoma és a
folklór-humor lenyomata is fellelhetõ. Az elbeszélõ a földhöz-
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ragadt valóságot nagy ívû képekkel kozmikus magasságba eme-
li, ebbéli hajlamát korábban is kamatoztatta. A „harmadik szem”
funkcióját feltételezõ külsõ és belsõ látás szintézise meghatáro-
zó Szögi regényében. Elbeszélõ hõse belülrõl bontakozik ki,
de kívülrõl is vizsgálja – és szemlélteti – magát és cselekedeteit,
így szinte egyszerre beszél magáról elsõ és harmadik személy-
ben. Alakja a külsõ és belsõ láttatás egymásra tükröztetésében
egy életszakasz krónikájából áll mozaikként össze, miközben a
regényhõsként megképzõdõ figura körött képzelgések, láto-
mások, összefüggéstelen vagy éppen egymásba kapcsolódó kép-
sorok peregnek delíriumos kavalkádban, a víziók szójátékokba
fordulnak, miközben megpillantjuk a regényben az írót is, aki
éppen a legalkalmasabb nyelvet találja ki, ami által elmondha-
tóvá teheti a történetet.

Az elbeszélõ idõközben többször szembesül a kérdéssel, hogy
voltaképpen mire is készül, személyes krónika írására, mint
irodalmi feladatra, vagy saját életének ráncba szedésére, mint
az írás terápiás lehetõségének alkalmazására. Az elbeszélõt egy-
szerre sarkallja mindkettõre a magával hordott, kisméretû, négy-
zetes osztású lapokból fûzött füzete, ami mintha folyton arra
figyelmeztetné, hogy élni nem kell, csak írni kell. Az elbeszélõ
viszont olykor inkább élne, mint írna, máskor meg mintha az él-
hetetlenség és a cselekvésképtelenség vermébe zuhanna, az élet-
re és az írásra vezérlõ kényszert nem követi tevékenység.

A tétova megtorpanás, a nihillel farkasszemet nézõ hezitá-
lás szövegszerûen a regény mértani középpontja táján jelenik
meg, ahol lelassul, megül az elbeszélés, mélyebb regiszterekbe
vált és meditatív szólamot hömpölyögtet.

A mindvégig önfelmutató, ennélfogva önéletrajzinak tûnõ
elbeszélés nem csupán egyéni, hanem inkább generációs tapasz-
talatként emeli középpontba a keringõként felpergetett élettem-
pót és az új iránti szünetmentes vágyakozást.

Szögi Csaba elõzõ regénye, a Drót a felpergetett élettempó
utáni visszalassulást igyekezett elviselhetõvé élni és ábrázolható-
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vá tenni, a mostani a pörgést, a szárnyalást, a zuhanást temati-
zálja, az elbeszélõnek és talán nemzedékének is legfõbb célja itt,
hogy mindenáron megtanuljon visszalassulni. 

Generációs regényként, de mûvészregényként is olvasható
a Mint ami lent van, a történeteket elbeszélõ, dialógusokat lejegy-
zõ, magán belül egy másik regényt is létrehozó, olykor formá-
jában is naplójellegû regény a mûre vonatkozó gondolkodás, az
önreflexió által a tudatos alkotás kérdéskörét boncolja. Fontos és
okos dolgokat mond az irodalomról, az irodalmi siker mibenlé-
térõl, a kánonokról és a kánonon kívüliségrõl, e könyv a ma
regénye és a jelen regényíróinak kérdéseire keresi a lehetsé-
ges válaszokat. Meg a nyelvet. A regény Függelékében a szerzõ fel-
sorol számos alkotót és elõadót, akiknek nyomát valameddig kö-
vette az elbeszélés során, miközben a nyelvi és intellektuális meg-
elõzöttség közepette az élõ mítosz megteremtése felé igyekezett.
A betétregény sajátosan szürrealisztikus-mitologikus elbeszélé-
se során a szereplõk egy teremtett, az olvasó számára ismeret-
len nyelven kommunikálnak egymással, a fõtörténet elbeszélé-
se viszont sokkal higgadtabb, az urbánus szleng és a lokalizmu-
sok csak csemegeként ízesítik az egyébként tiszta és kiegyensú-
lyozottan szabálytartó nyelvkezelést. Amennyiben a nyelvi réte-
gek felfejtése lenne érdeklõdésünk középpontjában, a hangsú-
lyos Rejtõ Jenõ-i vonulat mellett feltétlenül említenünk kelle-
ne a regényen belüli regény mítoszalkotó nyelvi rétegét és vele
szemben a mítosz-mímelõ szólamot, amivel egy kocsmai vereke-
dését beszéli el a szerzõ, vagyis a folyton a kontrasztokra, kont-
rapunktokra figyelõ hõs, magasztos, eposzi nyelvezettel, ami nyo-
mán a városi bunyós istenek és félistenek közé emelkedik és vi-
lágok fölött álló hõssé magasztosul. 

Nem állítható, hogy teljesen új és úttörõ regénynyelvet talált
ki Szögi Csaba, más is, saját korábbi regénye is részt vett e be-
szédmód elõkészítésében, az viszont vitathatatlan, hogy a telje-
sen önérdekûnek tûnõ feljegyzések képzetét keltõ írásfolyam-
tól a magasan stilizált megszólalásig ívelõ regénynyelv terén jó-
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korát lépett elõre a szerzõ, harmonikusan állítja egymás mellé
az elbeszélõ énjeihez illesztett narratív/lírai szólamokat. 

II. Improvizáció: Keringõ és orkesztrált disszonancia

Szögi Csaba Mint ami lent van regényének nyelvi szólamai
között nem hagyható szó nélkül a zeneiségre és az eufóniára tö-
rekvõ mondatalkotás, ami egyfelõl szándékosan megalkotott,
ritmikus, sorközépi vagy sorvégi rímeket csendítõ futamokat
eredményez, másfelõl a szabad asszociációk játékossága révén
rímhívó szóra rímet ránt, a harmadik esetben pedig a szójáték
kelti a zenei hatást. A ritmikus és rímes futamok sajátos hul-
lámzást adnak az egyébiránt is dinamikusan lüktetõ szövegnek.
A keringõ a forgás, a pörgés, a suhanás és nem utolsósorban a
reinkarnáció képzeteként jelenik meg a mûben, a tartalmi szin-
ten fejti ki hatását inkább, bár az örvénylésben is jelen van, a
fõtéma mellett körözõ gondolatok magukba omlásában, a de-
líriumos tudatállapot képi-nyelvi megjelenítésében is felfedez-
hetõ, így ha a regény egészét tekintve nem is, de egyes fejeze-
tekben szerkezeti szerepe is van a hullámzó, körkörös mozgást
idézõ, sodró lendületû és lüktetõ ritmusú zenemûnek.

Máshol a szöveg ritmikai prozódiája csak a tördelés módo-
sítását igényelné, hogy nyomban versnek tekintsük, annyira nyo-
matékosan ritmizált a szöveg. Elsõ példánkban Bada Dada avant-
gárd mûvész versének két sorát idézi, majd azzal megegyezõ
ritmusban folytatja, mintha gyermekversbe kezdene, de a fele-
zõ nyolcas sor után már a saját kétségeinek örvényébe merülõ
felnõtt dala szól: 

Hú iz visz blek men, hú flájing tu vö szkáj? Hó, hó, hó – áj
széj hó, máj nejm isz Dzsó! Kicsi szívem nagyot dobban, a bal
pitvarban bomba robban. Lelkem, öledbe hullva, sorvadó lárva:
nézem a képeket a válaszra várva, de zárva, a sorompó zárva.
Keresem és kutatom. Keleten és nyugaton ugyanaz az unalom
az oralom. (Szögi, 141.)
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A ritmizált szöveg visszatérõ eleme a kiürített tudat újbóli
feltöltõdése nyomán jelentkezõ tisztánlátásnak, ami a gondo-
latok dalszerû megképzõdésében játszik teremtõ szerepet:

Hamvas bõröm nem sajnálom, elkísérlek utadon. Ha nem tud-
nád, merre tovább, én majd bizton mutatom. Éjjel meg, ha
Holdnak szárnyán ellibben a lélek, Õrzõk ajkán oltalmadul fe-
lizzik az ének. (Szögi, 142.)

Mintha a szöveg általi teremtés õsformáját keresné a saját
valósága és az objektív realitás közt cikázó tudatfolyam a dalban,
az ütemben, a ritmusban, és mindezek, valamint a rímek által fel-
tételezhetõvé tett dallamban, de a próza ritmizálása nem öntu-
datlan cselekedet, az elbeszélõnek programja is van hozzá:

Testvér, ragadj lantot, dudát, ónkantát! Éld át újra az egydob-
banásúak muzsikájának minden részletét, írj még hozzá jó
néhány saját dallamot, majd élj ezekkel szabadon! Vidd csak
bele a saját lírádat és mások költészetét, mozgasd meg rendesen,
csakúgy a testedet is, és tedd mindezt élõvé! Tedd élõvé a költé-
szetet! Le a papírról!! A betûk, a hangjegyek csak jelzések, bánj
ezekkel szabadon! Érintsd meg – lelkileg, de a testeddel is! – a
hallgatót, a befogadót, a testvért. Szólaltasd meg õt is akár a
hangszeredet, mozdítsd ki passzív, hallgatói, nézõi mivoltából!
Vegyülj el vele mindenképp, minden módokon!
Kevés szó – sok hang, mozdulat, kurkászás, érintés... A moso-
lyod öleljen, a mosolyod simogasson!
Engedd, hogy olykor az értelmes/érzelmes felszín (emberi – ész/
szív) alól feltörhessen a durva, ösztönös dallam (állati – test/
szív)! Engedd el magad, és vonatkoztass el szabadon, mint ami-
kor elmerengsz vagy álmodsz...
Egy-egy zenei merítkezés alkalmával, a többi kötöttség mellett,
kerüld a kötött tempót is! Kövessék csak egymást ebben is a mu-
zsikusok, bár ha igazán baráti/örömzenei a társaság, úgyis egy-
szerre dobbant a lélek... (A merev, a változatlan nem lehet
maradandó! Ha ez ellentmondásnak tûnik a számodra, nézz
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csak szét a természetben...) Lépd át a korlátokat, színezd túl
a vonalad, a mosolyod simogasson!...
In Ájdaho áj it van szendvics. (Szögi, 142.)

Mintha csak az õsmûvészet vizébe kívánna visszamerülni
az elbeszélõ, ahol a rapszódosz ugyan az eposzköltõ verseit tol-
mácsolja, de voltaképpen õ a médium, amelyen át a hallgatóság
átkerül a költött valóságba, átélõbõl szereplõvé válik, a médium-
nak pedig – kivéve a memoriter szerepét betöltõ versforma kö-
töttségét – eleve kötöttségek nélkül kell elõadnia történetét,
hogy a vegyes összetételû, különbözõ befogadói hullámhossz-
ra fogékony hallgatósága participatív szerepet élhessen meg az
elbeszélt történetben. Az õsmûvészet és az egyetemes mûvésze-
ti alkotás létrehozása iránti vágyakozás a kifejezés szempontjá-
ból olyannyira pontatlan és törékeny nyelv irányából ezért ka-
landozik szívesen a ritmikai és dallami prozódia révén a zenei-
ség terepére. A klasszikus zenestruktúra és az akcidentális dal-
lamszövés, a fonikus költészetként megnyilvánuló írásjegy-so-
rozatok szövegszervezõ elemként alakítják a narráció formake-
resését, a zenei gyökerû idézetek11 ezzel szemben az interme-
dialitás körébe tartoznak, itt hangzó anyag írott lenyomatát
képezik. A slágerlenyomatoknak álcázott ötletfutamok a regény
elsõ részében csupán hangulatfokozó elemként jelennek meg,
késõbb a delíriumos állapot ötletgazdagságát szemléltetik12, de
ennek ellenére jelzik, hogy az elbeszélés magasabbra helyezi a
lécet, a matematikát jelöli meg tökéletes elméletként, azon be-
lül a zenének is matematikai jelleget tulajdonít, és annak ana-
lógiájára, hogy a zene megvalósítható, a tökéletes elmélet, il-
letve a tökéletes mûalkotás létrehozásának lehetõségével is szá-
mol.13 A tökéletesnek viszont nincsen mércéje, etalon hiányá-
ban a szerzõ csupán kísérletezésre hagyatkozhat, ami során vissza-
nyúl az eufónia és az euritmia keresésének alapmûveleteihez, il-
letve a mondatban véletlenszerûen feldobott rímhívó játékos
rímmel megfeleltetéséhez.14 A regényt elbeszélõ hõs számára a
zenélés mûvészi kifejezési forma, muzsikálás közben viszont nem
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a matézis és nem a precízen megtervezett kompozíció vezérel-
vét követi, hanem muzsikustársaival igyekszik visszasüllyedni
az õskáoszból táplálkozó gyökerekig, és valamiféle atavisztikus
energia révén õszintén megnyílni a közönség elõtt:

Volt úgy, hogy a két gitáros egyidõben nem ugyanazt a nótát
nyomatta, viszont képesek voltak tartani a ritmust – Szteddzs
jó alapot szolgáltatott hozzá –, így az Õskáoszból csak elõbúj-
tak a partizándalok lassanként… Álmodó Arimán úgy dön-
tött, felváltva sikoltozik és hörög – csak úgy ötletszerûen, legyen
szó bármelyik számról. Lulu viszont egyfolytában csak visított
a másik mikrofonba. (Szögi, 200.)

Az õsmûvészet körébe visszatérés, az esztétikai értelemben
pozitív primitivizmus, az orkesztrált disszonancia egyben mítosz-
teremtés is, vagy bár az õsi misztériumok újraélése, mindenkép-
pen a zeneiség általi beavatás csodája, ami elválaszthatatlan a lá-
tomásoktól, a vízióktól, a szürreális képzettársításoktól, amelyek
ritmizált szövegegységekben találnak kifejezési formára.15 A lá-
tomásokba mélyedés, a hangok zsongása általi elrévülés, a tu-
datmódosítás szerek általi elérése és gyorsítása az elbeszélõt vissza-
rántja a sámánok tudásához, kábulatában közvetlen kapcsolatot
vél teremteni a világegyetem titkos mozgatóerõivel, magát a
teremtés adottságaival hiszi felvértezettnek, delíriumában va-
rázsformulákat alkot16, amelyek nyelvi szinten látványosak, de
a varázslás terepén vélhetõen hatástalanok. Vagy talán mégsem,
hiszen egy-egy elhangzó sámánrigmus nyomán elül a zaj, meg-
áll a levegõ a poliszban, a madarak elnémulnak, az éjjeli duha-
jok szemében megvilágosodik a pillanat, kikerekedik a világ. Hi-
szen a kábszeresek varázsigéi a rekviemmel rokonok:

Csendes éjjel megszánnak és lezárják a szememet. Harmadnap-
ra felkelek és nem sírok csak nevetek. Hét életem, hét halálom
kezemet kinyújtom. Holdnak szárnyán Szélnek hátán libbenek
az úton. (Szögi, 293.)
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A módosult tudatállapot viszont olykor rímhumorban tob-
zódik, az akcidentális hangesemények hangzati-asszociatív soro-
zata leginkább metrikus, ám zeneisége akár az artikulálatlanság-
ból is eredhet, de miként a következõ mondatban is, a mély ma-
gánhangzók (zöngés hangok) is eleve zenei jellegûek, noha
elsõdleges szerepük a tudatállapot kivetítése, nem pedig a szö-
veg artisztikumának emelése:

Százhat sápadt báva bálna áztat házat, fákat, nyálkákat…
(Szögi, 193.)

Az áttekintett mûvek alapján úgy tûnik, íróink nem lelik a
világ otthonosságát, még akkor sem, ha az elbeszélõ igyekszik
is maga körött megteremteni a gondtalanság illúzióját, mert
az nem a jelenben, hanem az emlékezésben és a nosztalgiában
képzõdik meg. Az irodalom a romantika múlásával nem az ál-
modott, hanem a lehetséges világokról szól, és sajnos a lehetséges
sem feltételezi a derût. Miként Vasagyi Mária Pokolkerék címû re-
gényétõl is távol áll az élet derûjébe vetett hit, pedig õ igazán tá-
volra nyúl az emlékezetben, pontosabban a történelemben.

III. Téma – Vasagyi Mária: Pokolkerék

A legutóbbi vajdasági csatornaregény Vasagyi Mária Pokolke-
rék címû mûve, amit az elmondott események történésének ide-
je, a fölismerhetõ helyszínek nyomán szorosan köthetünk a
Ferenc-csatorna ásásának történetéhez, a megidézett történé-
sek, valamint a kétszáz évvel korábbi nyelvállapotot újraterem-
tõ, újraélõ elbeszélõi nyelvhasználat nyomán történelmi regény-
nek is tekinthetnénk, ám ennél tágabb kereteket követel ma-
gának e szinte csupán füzetnyi mû, aminek egyötödét a szöveg
megértéséhez szükséges szómagyarázat teszi ki. Vasagyi Mária
elbeszélõkészségének ugyanis van egy, a tárgyon felülemelkedõ,
látomásos vonulata, ami a Ferenc-csatornánál általánosabb te-
repre vezeti olvasóját, a regényt pedig a történelmiség felõl a
fikcionáltság birodalmába emeli át. A legizgalmasabb az egész-
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ben, hogy a fikcionáltságot mûve dokumentum-jellegének mind-
untalan bizonygatása révén tudatosítja.

Legelõbb szituációba helyezi a fiktív regényszöveget, nem is
akármilyenbe, hanem nyomban európaiba. A kerettörténet sze-
rint a szöveg közreadója féltestvérétõl, a valenciai opera magán-
énekesétõl kapta az énekes számára értelmezhetetlen textust
tartalmazó füzetet, közös szépapjuk, Lothár feljegyzéseit, amirõl
csak azt követõen derül ki, hogy a szépapa „irodalmi szárnypró-
bálgatása”, hogy 1999 májusában – a mostani kötet megjelené-
se elõtt pontosan tíz évvel – a párizsi irodalomtudományi inté-
zet Pesten és Göttingában magyarul tanult professzor asszonya
franciára fordította a bábeli szövegnek tûnõ, soknyelvû irományt.
Az elbeszélõ tehát dokumentumként igyekszik hitelesíteni a
regényszöveget, a történet során a szépapa naplójaként említi,
elbeszéli a kézirat hányatott sorsát, és azt is megoldja, hogy ez
a napló megörökítse írójának halálát is, amit idegen kéz, Lo-
thár rabtársa jegyez majd fel a diárium végén. Még a naplóban
található pazar illusztrációkat is leírja, hogy minél autentikusabb
dokumentumnak tûnjék a közreadott szöveg. Az alaptörténetet
hitelesítõ kerettörténetet elbeszélõ bevezetõben viszont olvas-
ható egy furfangos mondat, ami azzal indul, hogy a jelen köny-
vet hárman írták, a szépapa, a francia professzor asszony, vala-
mint a közreadó, a mondat végén azonban a közreadó az elõ-
zõ kettõ iránti csodálatáról és hálájáról ad számot, amiért meg-
írhatta a könyvet. Vagyis, ha rejtõzködve is, de az olvasó tudomá-
sára hozza, a három szerzõ voltaképpen egy: az elbeszélõ.

A regénybeli történet 1795. május 20-án, Martinovics Ignác
és jakobinustársai lefejezésének napján kezdõdik, az elbeszé-
lés pedig 1797 márciusának idusától indul, és 1802. május má-
sodikán ér véget. Lothár szépapa ugyan rokonszenvezik a jako-
binusokkal, de inkább az ördög bibliáját forgatja váltakozó si-
kerrel meg a lányok szoknyakorcának megoldásával foglalatos-
kodik, mégis vélt politikai kapcsolatai miatt fogják le, kínvalla-
tás alá vetik, majd egyik napról a másikra a csatornát ásó kény-
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szermunkások között találja magát. Öt éven át sínylõdik, csak
rabsága harmadik esztendejének múltával szerez tudomást ar-
ról, hogy ikerfiai születtek, nyelvtudása révén, tolmácsként ide-
iglenesen magasabbra emelkedhet rabtársainál, kifundál egy
emberi erõvel hajtott csatornavájó kereket, ez a pokolkerék, ami
a téves számítások miatt az üzembe helyezésekor összeomlik,
és háromszáznegyven kényszermunkára ítélt halálát okozza. A
számítások javítása után már mûködõképes lesz az ördögi ma-
sina, Lothár azonban kegyvesztetté válik. Hosszú betegségébõl
a csatornaavató ünnepség napján gyógyul, fölmászik a pokolke-
rék legtetejére, ahonnét a mélybe zuhan és szörnyethal. Ami
mindeközben történik, azt beszéli el a napló.

III. Improvizáció: Históriás ének, prózában 

A Pokolkerék „talált” szövegében vendégszövegek bukkannak
fel, akárcsak az írónõ korábbi, Silentium album címû mûvének
oldalain a temetõ falára írt üzenetek, itt az ásó nyelébe vésett
végsóhajok, fontos híradások jelennek meg. Ezek az üzenetek a
csatorna ásására hurcolt elítéltek soknemzetiségûségét is szem-
léltetik, van a táborban magyar, német, bunyevác, olasz, fran-
cia, spanyol, muszlim, sõt egy szerecsen is kubikolt velük, akit
szökési kísérlete során õrei agyonvertek, majd lenyúzott bõrét
kitömették, és a bálozó közönség épülésére visszaszállították abba
az európai fõvárosba, ahonnét korábban elhurcolták. A „talált”
szöveg eredetijét szerzõje „diárium”-nak, naplónak nevezi, noha
a benne leírtak alapján valószínûbb, hogy a kényszermunkára
hurcoltak írásos tevékenysége csupán az ásónyelekbe vésett üze-
netekre korlátozódhatott, ami újra aláássa a dokumentaritás kép-
zetét. Persze a (fiktív) naplóíró se törekedett a tényszerûségre,
eleve szépirodalmi szöveget kívánt létrehozni, amiben elõkelõ
helyet kap az egyik rabtársával közösen megélt látomása, vagy
a földbirtokos Óbor Kúnó esete, aki egy tizenötödik századi fi-
renzei festményt varratott kacagánya béléséül – mert rangjá-
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nál és vagyonánál fogva tehette –, és ebben az öltözékben jelent
meg a bécsi álarcosbálon. Anekdotának is remek, ám a regény-
ben a történet lebegtetése izgalmas, és földbe döngöl minden-
féle dokumentaritás-igényt. A festmény, voltaképpen a pokolke-
rék-találmányt ihletõ mûalkotás ugyanis egy korábban elbe-
szélt történetben még fára festett táblakép volt, ami egy hajó-
törés során életet is mentett, a raguzai herceg ebbe a táblába ka-
paszkodva úszott partra. Az elbeszélõ máshol arról szól, hogy a
sárba fojtott hajcsár gyûrûje négyszer is elõkerül az iszapból, no-
ha a gyilkos messze elhajította azt, meg hogy a halott kényszer-
munkások éjjel betemetik azt, amit az élõk nappal kiástak, így
már az se meglepõ, hogy Óbor Kúnó azt követõen teszi neve-
zetes báli látogatását, miután nyomorultul elpusztult és elhan-
tolták. A regényben megidézett számos jelenés, látomás, anek-
dota bizonyára jószerével fiktív, de mindenképpen akad köztük
néprajzi gyûjtésbõl származó történet is. A toponímiák esetében
is különbözõ eljárásokkal él az írónõ. Az Óborszentmihályban
könnyû felfedezni a mai Zombor hajdani nevét, Czoborszent-
mihályt, Szentiván valós nevén szerepel, viszont a Túlnani Tör-
vények Tere elnevezés már misztikus, a Szöllõce meg annyira
eufonikus, hogy nem is érdekes, van-e valós megfelelõje.

A Lothárt foglalkoztató alapkérdés, hogy mi a fontosabb,
a csatorna, az emberek „rabságos baromlét”-e, vagy a regény
megszületése. Számára az írás egyfelõl a kényszerhelyzet elvisel-
hetõvé tételének eszköze, rabtársai a csatornaásók írnokának,
krónikásának tartják, másfelõl viszont a naplóírás kétségtelen
szépírói ambíciójának folyománya: „…lészen-é vajha ki olvassa
jegyzett merénykémet, avagy elnyeli ez leírtat, öszveegyesíti a le-
írhatlannal a sorsút és az üdõ. Ó, esetlen scripturám! Bárcsak
majdan egyetlen olvasódban is tudomást és lélekgyönyört gyü-
mölcsélnél!”17 – jegyzi Lothár a füzetébe. A kalandor szoknya-
pecér és kártyaspíler választása a személyiségét és a történelem
megélt pillanatait a kor babonáival, technikai vívmányaival, sa-
ját vízióival és a régió anekdotáival egybelátó naplóírásra esik.
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A folyamatos és ráfigyelõ olvasás során érezhetünk rá e pró-
za ritmusára, a rímes mondatokra, az olyan gondosan szerkesz-
tett beszédre, mint a következõ részlet:

A végre, hogy a rabnép pohánka mellé szalonnát egyék – válasz-
lá az rouage aljáról félkezû Naum. – Was sagt er, Warum? –
kérdé Jákob, kinek falva Kernyenzis. (Vasagyi, 78.)

Elsõ pillantásra akár spontán fonikus mozgást feltételezhe-
tünk a vers zeneiségét csendítõ mondatokban, de spontanei-
tásról szó sincs. A mûalkotást teremtõ spontaneitás, a formai vir-
tuozitás lényegében csak befejezõ aktus, az elõzménye éppen-
séggel a szigorú tudatosság, a mûalkotás létrehozásának intel-
lektuális elõkészítése, a kreativitás kritikában való találkozása.
T. S. Eliot fogalmazta meg A kritika funkciója címû esszéjében,
hogy „az író legnagyobb erõfeszítése, amíg alkotását komponál-
ja, kritikai erõfeszítés; a válogatás, a kombinálás, a konstruálás,
a törlés, a korrigálás, a mérlegelés: ez a szörnyû munka egyfor-
mán kritikai és kreatív”.18 A virtuozitás a teljességben elmerü-
lés egyik módja, amely során a verselési technika önállósulásra
képes, és esztétikai tartalommá tud lombosodni. A virtuozitás
révén a mûalkotás szinte (de csak látszólag) önmagából szüle-
tik meg. A formai virtuozitásra alapuló nyelvi ornamentika lát-
szólag megállapodik a külsõ forma szintjén. Pedig „a szavak
között és mögött feltételezett titkos relációk hálójára (zenére,
matematikára, transzcendenciára) épülõ líra éppúgy, mint a ter-
mészetes nyelv helyett az egyetemes emberi kultúra »nyelvét«
(mitológiát, mûvészettörténetet, mindennapi élet szokásait, tár-
gyait stb.) használó költészet, bár olykor nagy erõvel fejezte és
fejezi ki a fennálló világ közösségnélküliségét [...], romantikus
módon mégis egy korábbi, egységes állapothoz kanyarodik vissza
a maga univerzális nyelvteremtõ kísérleteivel”.19

A versszerûség a ritmikai és dallami prozódia nyomán hang-
súlyosan kiütközik az elbeszélés szövegébõl, az elbeszélõ pedig
még tovább fokozza a hatást, amikor ragrímekkel, bokorrímek-
kel tagolja mondatait:
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Az éjjel a Chenal közepében valék. Pokolkíntól reszketék. Az sár-
ga vízbõl folyvást kortyolgaték s véle bé nem telheték, szomjúhozó
barom lafál igyen, hahogy nyári délben pocsvízre talál a hosszú
terelésben. És árnyakat láték, lõn a valóból karagöz játék. Az
ég világtükör vászon vala, s rajta a Nap világla, s a karagöz
dzsinn a Fodrász maga, s én ott fönnön állék, hosszú árnyék...
(Vasagyi, 79.)

Akárcsak ha históriás éneket mondana a hajdani énekes, aki
számára mintha a „zene szívdobajlásnál is fontossb lenne”.20

Mintha csak a rabság és kényszermunka poklából halálával sza-
badult elbeszélõ meghallgatván társai dalba foglalt parancsát –
„hej írnokunk, könyvedbe írjad bé pokolbéli sorsunk, kik vég-
hetetlent tapodva halomásig forgunk” – cselekedte, és miként
Bálint Péter és Szögi Csaba regényeinek elbeszélõi is teszik: meg-
nyugvást keresõ imát mondanak sorstalanságuk, társtalanságuk,
szeretethiányuk, létromlásuk keserves tapasztalata felett.

Kóda

Nyitott kérdés marad viszont, hogy mennyire van a próza ja-
vára a skandálhatóság, a jambikus sorszerkezet, a mondathasa-
dás metruma, az elvont nyelvi formamozgások, a rím, a ritmus,
az akusztika, a variációk, az alliteráció, a szókép helyébe lépõ
hangkép (Lautbild), egyáltalán bármi, ami a versformák kötött-
ségét emeli be a prózába. Ugyanakkor nem szabad kiegyenlí-
teni a zeneiséget a versszerûséggel, a próza zeneisége távolról
sem csak a ritmikai periodicitás és a csengési lehetõségek szem-
pontjából vizsgálható, mert azzal a vizsgálat tárgyát is csupán a
metrikus prózára szûkítjük. A prózában, ami a legáltalánosabb
megítélés szerint nem azonos se a beszélt nyelvvel, se a költészet
nyelvével, a zeneiség nemcsak hangzó alakzatokként, hanem a
szöveg fonikus rétegét hordozó strukturális-kompozíciós elem-
ként is jelen van, hogy egybehangolja a szöveg szerkezetét a szö-
veg polifonikus szemantikai értelmezhetõségével és mentális
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reprezentációjával. Miként az a zenében magában is mûködik:
„…a zene – egy »darab«, egy kompozíció, egy »tétel« – egyálta-
lán nem azonos csupán az érzékileg hallhatóval; hanem ezen
túlmenõen mindig jelen van valami »zeneileg hallható«, amely
a befogadó tudatban egészen másféle szintézist igényel, mint
amilyent a tisztán akusztikai hallás képes biztosítani. Ez a más
valami egy nagyobb egész, s a hátteret képezi, amely már nem
érzéki.”21
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Bús Natália

AZ EGYSZÁLÉNEK ROUGE
NYOMÁBAN

Adalék a nõi hang diskurzív terének megnyitásához

„… az éles, erõteljes hang betöltötte a teret, a díszítmények 
mint a gyöngyszemek csillogtak a dallamvonalon. 

Hangok és csendek együtt adták a zenét…
A szavak jelentése is kiélesedett...

…téren és idõn átvágva…”
(Palya Bea)

Elõfeltevések

A „nõi öntudatra ébredés”1 bõ száz éve alatt sokan sokféle-
képpen próbálták meghatározni a nõ, a nõiség mibenlétét, fel-
tárni/létrehozni saját történelmét, kijelölni helyét a társadalom
mindeddig férfiak által uralt területein, és felülvizsgálni a sajá-
tosan nõi pozíciók érvényességi körét. Csak az irodalomtudo-
mányon belül számtalan kötet, tanulmány, kritika, esszé látott
napvilágot, melyekben a legkülönfélébb, nemegyszer igen szél-
sõséges nézetek ütköztek és ütköznek még ma is egymással a
feminista irodalomtudomány(ok) céljait, módszereit, elméleti
alapvetéseit illetõen.2

Jelen írás az alábbiakban terjedelménél és témájánál fogva
is csupán jelzésértékûen, tájékozódási alapként kívánja megidéz-
ni a ’hagyományos nõiség’ fogalmának jelentéskörét, illetve a vál-
tozások elõfeltételéül szolgáló „pszicho-szimbolikus” hátteret. 
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Séllei Nóra 2007-ben megjelent Mért félünk a farkastól? címû
könyvében az ún. hagyományos nõiség jellemzõit a következõ-
képp foglalja össze:

„[A] kulturális ikonográfia a nõket hagyományosan a sötét-
séggel, az éjszakával, a holddal, a fekete kontinenssel hozza össze-
függésbe: Freud, akinek a nõi szexualitás sötét kontinensként
való metaforizálását »köszönhetjük«, a nõnek talányként, ti-
tokként való megjelenítésével […] elméletileg »alapozta meg«
a nõ, mint enigma metaforáját, tudományosan is legitimálva
ezeknek a metaforáknak a használatát, amelyekkel szemben a
férfi princípium »természetesen« a fényhez, a nap(pal)hoz, a
megismerhetõséghez, a racionalitáshoz kapcsolható – mondja
kultúránk õsi mítoszrendszere és kulturális képzelete.”3

Séllei Nóra megfogalmazásában tehát a nõ a sötétség, a
rejtély megtestesítõje, a testi ösztönfolyamatok helye, így ha
látszólag tisztelet is veszi körül a nõt, mint (potenciális) anyát,
mégis csak alantas alárendeltje mindannak, ami férfi, ami a vilá-
gos, magasztos, fennkölt, racionális, megbízható fogalmakkal ír-
ható le. Mint kiderül, ezen az elképzelésen még a freudi mély-
lélektan sem volt képes változtatni, melynek egyik magyarázó
elõzménye, hogy a 19. század elején szétváló magán- és közszfé-
ra egyértelmûen az otthont jelentõ magánszférát jelölte ki a nõk
autentikus helyeként.4 Be kell vallanunk, „[a nõk] a közszférá-
hoz tartozó nagy narratívákból, mint a történelem és a történet-
írás, kimaradtak: a közszféra egyértelmûen maszkulin terület,
a publikus megjelenés tehát illetlenség, ekképp a nõkhöz a látha-
tatlanság, a hallhatatlanság és a névtelenség illik”.5

Julia Kristeva A nõk ideje címû 1978-as tanulmányában viszont
a 19. század végi társadalmi változásoknak tulajdonítja annak le-
hetõségét, hogy a nõk megjelenhettek a férfiak számára fenn-
tartott politikai és gazdasági színtereken. Felteszi a kérdést, hogy
a szimbolikus szerzõdésben, mely „a különbségek elválasztásának
és artikulációjának lényegileg áldozati jellegû kapcsolatán ala-
pul”, immár milyen új pozíció illeti meg a nõket:
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„Mivel nem akarjuk többé, hogy ki legyünk belõle zárva, és
nem elégszünk meg többé azzal a szerepkörrel, amelyet
mindig megköveteltek tõlünk, vagyis, hogy ezt a társa-
dalmi-szimbolikus szerzõdést fenntartsuk, elrendezzük és
mûködtessük (anyák, feleségek, ápolónõk, orvosok, ta-
nítónõk…), hogyan tudjuk itt érvényre juttatni helyün-
ket, elõször is azt, amelyet a tradíció hagyományozott
ránk, azután pedig azt és úgy, ahogy át szeretnénk ala-
kítani?”6 (Kiemelés tõlem, B. N.)

Kristeva figyelmeztet, hogy meg kell tanulni megkülönböz-
tetni és el kell tudni választani egymástól, hogy mi az, ami egy
adott korszak „társadalmi-történelmi kontextus” alakulására ide-
ológiailag hatással volt, és mi az, ami egy ettõl mélyebben nyugvó,
némiképp független struktúra következménye. Természetesen
azzal Kristeva is tisztában van, hogy a megkülönböztetés nagyon
nehéz, hiszen „[c]sak egy társadalmi-történelmi kontextusban
megfigyelt struktúráról tudunk beszélni, amely a nyugati, keresz-
tény civilizáció és világi elágazásainak kontextusa”. Az ezen belül
mûködõ „pszicho-szimbolikus struktúrában” a nõk a visszauta-
sítottak, a kirekesztettek „társadalmi-szimbolikus szerzõdésbõl,
a nyelvbõl, mint alapvetõ társadalmi kötelékbõl”.7

E struktúrák vizsgálata megvilágíthatja a továbblépés lehetõ-
ségeit, és a ’nõi emancipáció’ megvalósulásának járható és járha-
tatlan útjait.

Jelen írás számára e mélyreható és mélyrõl táplálkozó kettõs
(kulturális és történelmi) társadalmi háttér képezi azt a keretet,
amelyben Palya Bea és Zséda dalai keletkeztek és megszólal-
hatnak.

Az irodalom- és a zenetudomány bûvkörében

A nõi hangról való gondolkodás az irodalomtudományban,
azon belül is a narratológiában jelentõs helyet foglal el. A femi-
nista ihletettségû elemzések már kezdettõl fogva kiemelt helyen
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tárgyalják a nõi szerzõk szövegeit, az autentikus nõi hang, a fér-
fi írás és a nõi írás feltételezett stílusbeli és egyéb különbségei
után kutatva, célul tûzve a sajátosan nõi megragadását. Jelen szö-
veg azonban nem tisztán az elbeszélõi hang vizsgálatára össz-
pontosít, hanem a szó szerint vett, akusztikailag megnyilvánu-
ló nõi hang felkutatására vállalkozik, így közvetlenül nem hagyat-
kozhat pusztán az ez irányú irodalomtudományos kutatásokra.

Ugyanakkor a nõi hangot egy tisztán zenei közegben sem le-
hetséges kellõ alapossággal vizsgálni, mert a nõiség még korunk
zenetudományában is rossz szemmel nézett, gyakran figyelmen
kívül hagyott terület, annak ellenére is, hogy létezik feminista
zenetudomány:

„A nyugati történelemben a zene mindig is a nemi iden-
titás körüli ádáz harcok terepe volt. Az elsõ zenérõl szó-
ló írásokkal egyidõs a vád, hogy a muzsika »elpuhult«
vagy »férfiatlan«. Volt, ahol teljességgel »nõiesnek« bé-
lyegezték, mert a szubjektivitáshoz és – a táncon, érzé-
ki gyönyörön keresztül – a testhez kapcsolódik. A férfi-
ak többféleképpen védekeztek ez ellen: a zenét a leg-
magasztosabb (vagyis legkevésbé testi) mûvészetként de-
finiálták; a »racionális« aspektusait hangsúlyozták; min-
denféle férfias erényekre hivatkoztak, mint az objekti-
vitás, egyetemesség és transzcendencia; néha pedig ki-
tiltották a nõket a zenei életbõl.”8

Éppen ezen megfontolások vezettek oda, hogy a nõi hang
bárminemû megragadására ne pusztán az irodalomtudomány-
ban, vagy ne pusztán a zenetudományban keressek megoldáso-
kat, hanem a kettõ egymásba játszó határán, egy filozófiai ihle-
tettségû esztétikán keresztül. 

Ezek alapján fogalmazódnak meg olyan újabb kérdések, me-
lyekre válaszolván sikerülhet egy olyan diskurzív mezõt létrehoz-
ni, melyben lehetséges beszélni a nõi hangról.

Ennek kezdeteként vizsgálom a dalszövegek és a nõi hang egy-
másra gyakorolt hatását, illetve az így elhangzó dalok további
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jellemzõit a kodifikált zeneiség és az elhangzás számára ren-
delkezésre álló idõkeret függvényében.

szöveg-részek

Hélène Cixous a mára már klasszikussá vált szövegében, A
Medúza nevetésében pszichoanalitikus nézõpontból a következõ-
képp beszél nõ és hang kapcsolatáról: 

„Akárcsak az írásban, a nõi beszédben sem szûnik meg
soha annak az éneknek a visszhangja, amely valaha át-
járt minket, észrevétlenül, mélyen megérintett, és amely
meg is tartotta a hozzánk szólás képességét. […] Miért
ez a kiváltságos kapcsolat a hanggal? Mert egyetlen nõ
sem halmoz fel annyi ösztön-ellenes védekezést, mint
a férfi. Te nem dúcolod alá, nem falazod be magad, nem
távolodsz el olyan »óvatos-szemérmesen« az örömtõl,
mint a férfi.”9

Mi ez az öröm? Honnan ered az a többlet, ami Cixous szerint
a nõt elválasztja és megkülönbözteti a férfitól? És „[m]iért ez a
kiváltságos kapcsolat a hanggal?” 

Ez az öröm annak a többlet-élvezetnek az eredõje, ami a fér-
fi és a nõi vágykielégülési folyamatok közötti különbségben kelet-
kezik. Jacques Lacan ezt a különbségbõl származó többlet-él-
vezetet nevezi jouissance-nak. Ugyanakkor maga a különbség egy
elemibb szinten a jouissance-ról való lemondásban gyökerezik.
A pszichoanalitikus értelemben vett férfi és nõi szerepek a jouis-
sance-hoz való viszonyukban képzõdnek meg, mely viszony kiala-
kulása nem más, mint a szimbolikus rendbe történõ belépés elõ-
feltétele. Ennek következtében a férfi a szimbolizációnak teljes
egészében alávetett, így õ csak a szimbolikus által szigorú pontos-
sággal kijelölt helyeken részesülhet a „fallikus jouissance”10-ból,
ezzel szemben a nõ, mint aki a fallikus jelölõfunkcióknak csak
részben alávetett, mindig rendelkezik olyan többlet-helyekkel,
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ahol visszanyer valamit a jouissance a szimbolikus által elvetett
teljességébõl, hiszen „élvezetét nem határozza meg teljes mér-
tékben a jelölõk rendszere”.11

Tehát a nõben mindig jelen van annak lehetõsége, hogy túl-
lépje a szimbolikus jelölõrendszere által támasztott korlátokat,
így rá fokozottan érvényes az a megállapítás, miszerint „[a]
jouissance az a dolog, mely eljövetelének pillanatában a szub-
jektum kihullik a nyelvbõl és az azzal elsajátított ideológiai-kul-
turális konstrukciók rendszerébõl, hogy egy pillanatra átélje a
lét nyelvi világán túli értelmetlenségét”.12 És éppen e ’kihullás’
pillanata az, ahol hallhatóvá válik a nõi hang. Vajon ki hallja meg?

A hang tagadhatatlanul testi eredetû, de a már mindig is a
szimbolikusban megképzõdõ test az, amely a szöveget képes a
zene közegébe vonni, és egy szupraszegmentális hangzásvilággal
átitatni. A test e szimbolikusba való beíratottsága révén válik a
jelölõ felszínévé. A hang, bármennyire is a szemantikai egész ré-
szeként funkcionál, mindig kívülrõl jön, egyetlen pillanatra sem
képes belsõvé válni, egy folytonosan érkezõ, melynek érkezése
örökös elhalasztódásban van:

„Igaz, hogy a saját beszédünk hallgatása, a s’entendre
parler, megalapozza a beszélõ szubjektum áttetszõ je-
lenvalóságának illúzióját, azonban nem a hang-e az, ami
aláaknázza, méghozzá a legradikálisabb módon a szub-
jektum jelenlétét és transzparenciáját? Hallom maga-
mat beszélni, de akit hallok, az soha nem teljesen azo-
nos önmagammal […].”13

A hangról tehát elmondható, hogy „»inkább bennem van,
mint én«”, „ami egyszerre radikálisan belsõ és külsõ [...]. A
bennünk objektiválhatatlanul és leigázhatatlanul meglévõ lénye-
giség. [...] az objet petit a; a szubjektum legbelsejében levõ e Valós
pont szimbolizálhatatlan, a jelölõ mûveletek nyomán létrejövõ
maradék, maradvány, valamint roppant jouissance-t, megteste-
sítõ kemény mag”.14 A hang ezáltal egy ígéret jelölõje, azé az ígé-
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reté, mely ennek a már mindig is belsõnek a megérkezését, e le-
hetetlen lehetõségét állítja marginális külsõként.

A hang nem a szemantikai felõl közelít, de érkezésének
bejelentését mégsem tudja megtenni a szemantikain kívül, min-
dig valami jelentéseként jelenik meg ez az ígéret. Ennek egyik
legnyilvánvalóbb esete, amikor egy (dal)szöveget járnak át a han-
gok. A hang és a szöveg közötti kapcsolat leírására segítségül hív-
ható Richard Shusterman megfogalmazása, aki a hegeli organi-
kus egység fogalma alapján a rész-egész viszonyt a következõ-
képp foglalja össze: 

„A lényeg az, hogy amikor egy dolog egy ilyen egésznek
a része lesz, olyan tulajdonságok birtokába jut, amelyek-
kel egyébként nem rendelkezne – nemcsak arról a tu-
lajdonságról van szó, hogy egy egésznek a része, hanem
ennél szubsztanciálisabb emergens tulajdonságokról,
melyekre az egész részeként tesz szert.”15 

De egyre közeledik az a határvonal, melyen túl a tényleges
zeneivel érintkezve a jelentés végzetesen szublimálódik, amikor
az imaginárius maradványaként a szimbolikust szubvertáló jou-
issance a hangzás ökonómiájában jouis-sense-szá modifikálódik.
Ez az a pillanat, amikor az elhangzó szöveg éppen a hangzás
által válik valami radikálisan különbözõvé egykori, a kód magá-
nyában létezõ önmagától. Ez a jouis-sense, ez az „élvezet-a-jelen-
tésben” egy olyan szimbolikus alkotás, melynek során a „csengõ
hang jól elválik megalapozott jelentésétõl, és elemésztõ élvezet-
be torkollik”16, éppen annak a szövegnek szó szerint értendõ ká-
rára, melynek egzisztenciális elsõbbsége elõfeltétele volt a hang,
és ezáltal az élvezet létrejöttének.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni tehát azt a tény, hogy
ezzel megtörténik a jelentés re-konstrukciója, pontosabban fo-
galmazva áttranszponálása és kihelyezése egy immár nem szeman-
tikai környezetbe, abba a lacani imaginárius létregiszterbe, ahol
már érvényesülni képtelen a „maszkulin Szó”.17 A jelentés ilye-
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tén való szublimációjával megtörténik a jelentés szupplemen-
tummá válása (megtörténik az, aminek elkerülése érdekében
óriási erõfeszítések történtek), amely immár része, de folyama-
tosan elhanyagolható részévé lesz a hangzásnak. A hangzás-
nak, mely mindinkább közelebb visz bennünket az imaginári-
us szimbolikust megelõzõ és azt folyamatosan keretezõ világá-
hoz, és immár óhatatlanul az anya által fenntartott, az Apa Ne-
vét még nem ismerõ egység-képzetig, mely a rendezetlen vágy-
mozgások szülõhelye.

És immár visszafordíthatatlanul egymásba/egymáson játszik
külsõ és belsõ, szöveg és hang, amit Jacques Derrida a parergon
fogalmával a következõképp határoz meg: „[A] parergon, a kül-
sõ és a belsõ keveredése, egy olyan keveredés, mely nem keve-
rék vagy félütem, külsõ, melyet a belsõ belsejébe szólítunk, hogy
azt belsõként hozza létre.”18

Az elhangzás keretei

De a nyugati metafizika nem tûri a jelentés, az írás, a szó ha-
talmának ilyetén feloldását, ragaszkodik saját hegemóniájának
fenntartásához, ezért a hangot sötét és bûnös dolognak bélye-
gezvén megvetettként, a végsõkig megtagadottként teljes ha-
talmat igyekszik gyakorolni fölötte – azonban „teljes mértékig
nem tudjuk nélkülözni, mivel megfelelõ adagja szükséges a ha-
talomgyakorláshoz”.19

Ez a hatalomgyakorlás megnyilvánul abban, ahogy az írás,
a zenei kód, azaz a hangjegy-, illetve kottaírás megjelenik a ze-
netörténetben, ahogy az idõtlen, folyamatosan változó hangot,
„mely fenyegetõleg hat a megszilárdult Rendre, ennélfogva kont-
rollálni kell, alárendelni a beszélt és írott világ racionális artiku-
lációinak, írásban rögzíteni”.20

A zenei hang e kodifikációja keretezi az elhangzás lehetõsé-
gét, melynek problematikája abban ragadható meg, hogy a rög-
zített hang nem hang, nem nõi hang a maga szupraszegmentá-
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lis valóságában, hiszen a hang csupán a kotta interpretációja-
ként, annak interpretációja révén hangozhat fel. És éppen ez
az idõben létrejövõ hangzás az, ami kikezdi az állandóságot, ami
megtöri a kód mindenhatóságát, az ismételhetõségbe vetett
bizalom káprázatát semmissé teszi, amikor minden egyes fel-
hangzással a dallam maga válik megismételhetetlenné. Surányi
László szerint:

„A fogalmi gondolkodás ezt az ellentmondást egy pon-
ton rögzíti, s a rendszer súlyát az határozza meg, hogy
milyen súlyú ponthoz rögzíti. A zene azonban olyan kö-
zeg, amelynek nincs helye ilyen rögzítésnek. Anyaga a
hang, sokkal efemerebb, tünékenyebb, az idõnek kiszol-
gáltatottabb. Felcsendül és lecseng.”21

Ezen a ponton válik láthatóvá az elhangzással kapcsolatos
második problémakör, az elhangzás ideje, ennek az idõnek a
helye a szimbolikus renden belül, ahol a hang, a nõ hangja meg-
szólalhat, méghozzá hallhatóan. „A zene ideje nem az órával mér-
hetõ idõ, nem is a múló idõ. Más a struktúrája. […] Ebben külön-
bözik minden más hangtól.”22 Vagyis egy idõkeret fogja körül
a hangot, melyen belül egyszeri és megismételhetetlen módon
megtörténik a jouis-sense, a jelentés feloldódása, a szimboli-
kus bukása. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy kap-e teret az
idõre az a hang, mely hangként éppen a felhangzás idejére ka-
pott térben artikulálódna? És hallható-e a nõi hang? 
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BOROS János

ZENE, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA
Megjegyzés a zene filozófiájához
A zene mai filozófiája azt a kérdést veti föl, hogy mi is a zene, mifé-
le létezõ, hol van és miként jelenik meg. A leírt kotta, avagy a hang-
szerek mûködtetése, netán a hanghullámok, avagy a fejünkben meg-
jelenõ hatás lenne a zene? Egyáltalán, milyen kapcsolat van a zene
különféle manifesztációi és megjelenési módjai közt. Elõadásom rö-
vid bevezetõ a zene mai ontológiájába, azon tétel képviseletével, hogy
a megértésben számot kell vetnünk azzal, hogy a zene valamilyen mó-
don a fejben (is) van.
Kulcsszavak: zene, irodalom, filozófia, esztétika, ontológia, mentális
entitás

SAMU JÁNOS Vilmos

A KÓD HÚS(TALANSÁG)A
(se aura, se zene)
A dolgozat az ismétlés-ismételhetõség fogalomrendszerét a kód filo-
zófiájához kötve elemez két sajátos mûfajt, mûalkotásformát, a fo-
togramot és egy a zene, az elhangzás vizuális kódjaként értelmezett
autentikus képzõmûvészeti kísérletet. Mindkét példa kapcsán az is-
métlés és visszatérés lehetetlenségének gondolata válik dominánssá,
az elsõ esetében a technikai reprodukálhatóság továbbá az aura Wal-
ter Benjamin-i elmélete, a másodiknál a Julia Kristeva-i szemiotikus
chora nyelv elõtti hatásmechanizmusa és annak kritikája jelenti a vizs-
gálódás alapját.
Kulcsszavak: ismétlés, kód, fotogram, hangjegy, szemiotikus
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ORBÁN Jolán

ZENE – ÍRÁS – IRODALOM
Négykezesek – Derrida, Eisenman, Mallarmé, Adami
1985-ben Bernard Tschumi, a dekonstruktív építész, felkérte Jacques
Derridát, a dekonstrukció szellemi atyját, hogy vegyen részt a Parc de la
Villette tervezésében, Peter Eisenmannal, a szintén dekonstruktív épí-
tésszel együtt. A filozófus és az építész is igennel válaszolt erre a felké-
résre. A közös munka elsõ mozzanata a címadás és az alaprajz volt. Eisen-
man, az építész adta a címet: Choral Work, Kórusmû. Derrida, a filozó-
fus adta az alaprajz ötletét: raszter, rostély, rosta vagy valamely húros
hangszer – lant, zongora, hárfa (J. Derrida: “Pourquoi Peter Eisenman
écrits de si bons livres”, Psyché, Inventions de l’autre, Paris: Galilée, 503.).
Az építészet és a filozófia egymás irányába mozdulva a zenéhez fo-
lyamodott – zenei mûfajhoz, hangszerekhez, alkotásmódhoz. A zene
mint khóra, mint kórusmû helyt ad a filozófia és az építészet találko-
zásának, érintett általuk, érinti õket, és arra szólít fel bennünket, hogy
megvizsgáljuk a filozófia, a mûvészet és a zene viszonyát. A Derrida
által mûvelt dekonstrukcióban saját kérdésfeltevéseire ismerõ építé-
szet, festészet, szobrászat, videomûvészet, színház, film dekonstruktív-
ként nevezi néven önmagát, így joggal tevõdik fel a kérdés, hogy va-
jon a zenében néven nevezett-e a dekonstrukció? A zene maga dekons-
trukcióként nevezi-e néven azt, ami benne már az elsõ hang-jegytõl,
éppen a hang jegy voltában dekonstrukcióban van? Erre a kérdésre
legalább három hangon kellene válaszolni, egyrészt a zenetörténet-
író hangján, aki azt vizsgálná, hogy a zene történetében mikor jelenik
meg a zene önmagára kérdezésének dekonstruktív módja – Schönberg,
Cage, Stochhausen, Ligeti, Zacher vagy John Zorn zenéjében? –; a ze-
neelmélet-író hangján, aki azt vizsgálná, hogy miként mûködik a de-
konstrukció a zenében – a zene, a zaj, a csend határán, a kompozíció,
a hangszerelés, a tonalitás, a tónus-váltakoztatás, a mûfaj-váltás szint-
jén, vagy az elõadásmódban, az improvizáció, a performance formá-
jában? –; valamint a zeneszerzõ hangján, aki a legkülönbözõbb mû-
fajokban, vagy még inkább a legkülönbözõbb mûfajok között zenét
ír, amiként Micha&l Lévinas vagy Kondor Ádám vagy Marcel Cobussen.
A kilencvenes évek közepétõl kezdõdõen a zenetörténet, a zeneelmé-
let és a mûvészetfilozófia, így Marie-Louise Mallet („La musique et
le Nom. »Comments ne pas parler«?”, Le passage des frontiers, Autour
du travail de Jacques Derrida, Paris: Galilée, 1994, 515–528.) és Marcel
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Cobussen (Deconstrucion in Music: www.cobussen.com) is feltette ezeket
a kérdéseket, maguk a zeneszerzõk, így Lévinas, Kondor és Cobussen
is reflektáltak saját munkáikra, így én nem a zenetörténet vagy a zene-
elmélet felõl közelítek a zene és dekonstrukció viszonyához, hanem
azt vizsgálom, hogy Derrida szövegeiben hogyan kapcsolódik össze
a zene és az írás kérdése, hogyan válik a dekonstrukció dekomponálás-
sá, a szöveg partitúrává, a Bach invenciója a másik invenciójává, a
fúga és a fúgához írt szupplementum „hallhatatlan” és mûfajon kívü-
li zenévé, a koreográfia, a gramofonálás, a fonografálás aktusa a hang
többesének színre-vitelévé, a hang-nem-váltakoztatás írásmóddá, az
írás négykezessé. E szempontok közül a jelen szövegben hármat eme-
lek ki: a kórusmûveket, a szöveg-partitúrákat és a négykezeseket.
Kulcsszavak: zene, írás, irodalom, dekonstrukció

BEKE Ottó

A SZUPRASZEGMENTÁLIS ELEMEK SÁMÁNÚTJA
Ladik Katalin a hangköltészetként konstituálódó orális diskurzus
középpontjába állítja a (beszélõ) szubjektumot, azt azonban vég nélkül
decentrálja. Közvetített akusztikumai olyan mértékben tartalmaznak
bonyolult diszkurzív szövedéket alkotó szupraszegmentális, tehát nem
diszkrét, hanem analóg jellegû nyelvi elemeket, hogy azok a tagoltak-
kal szemben túlsúlyba kerülnek. A hangot tehát a vizsgált hangkölté-
szet nem rendeli alá a szemantikának, hanem önmagában teszi azt
hallhatóvá. A hang ily módon nemcsak az emberhez mint egyedüli
értelemhordozó középponthoz kapcsolódik, tehát nem kizárólag em-
beri hang. A hanghatások mint nem-referenciális nyelvi elemek a szub-
jektumtól származnak, az õ emberi hangjai, amelyek azonban a ter-
mészeti és technikai környezet hangjait idézik fel, illetve azokkal kon-
taminálódnak. A hangköltészet döntõen orális nyelvi gyakorlata lehe-
tõvé teszi a nyelv határainak radikális kitágítását. A hangköltészet nyel-
ve nem korlátozható a betûírással könnyedén megragadható szeg-
mentális elemek dimenziójára, a fonikus költészet alkotásainak a nyelv
szupraszegmentális komponensei is meghatározó részét alkotják. A
hangköltemények továbbá nemcsak hangzó (nyelvi) anyagot, hanem
extralingvális kommunikációs eszközöket is mozgósítanak.
Kulcsszavak: hangköltészet, szupraszegmentális elemek, orális diskur-
zus, extralingvális eszközök
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HÓZSA Éva

OUVERTURE ÉS TOVÁBBTÉTEL
A tanulmány zene és szöveg kapcsolatában az ouverture és az ouver-
ture továbbmozgásának teoretikus problémáját vizsgálja néhány irodal-
mi példa segítségével. Hogyan nyilvánul meg a vezetõ hang szükség-
lete a szövegben? Hogyan kapcsolódik egymáshoz overture és adagio?
Milyen hatást váltanak ki az állandóan szóló hangok? Csáth Géza,
aki több nézõpontból közelített a wagneri ouverture pozíciójához, a
„dekomponáltság” problémájához, A zene címû cikkében szinte meg
sem említi a zenét, ugyanakkor kizárólag a zenére, azaz a mozgásra,
a nyugalmi állapot felé törekvõ mozgásirányra összpontosít. „Bármit
megfigyelünk, látunk az életben – mondja Csáth –, végeredményben
oda jutunk, hogy az mozgás. És még egyet látunk – szinte kivétel nélkül!
Hogy a mozgás a nyugalom felé történik, ez a mozgás iránya (prakti-
kus nyelven célja), amely célt azonban soha véglegesen el nem érheti…”
A dolgozat a bomlásjelenségekre, a tudatunkból kikapcsolódó han-
gokra fókuszál, ugyanakkor figyelmet fordít a kihagyásosság, a vissza-
csatolás, a mítoszra való reflektálás, valamint a gyorsuló kulturális vál-
tozás kérdéseire. Marad viszont a dilemma: most akkor szóljon, rep-
rodukálódjon, vagy néha kapcsol(ód)jon is ki a zene?
Kulcsszavak: ouverture és szöveg, akusztikai kép, a zene eltávolítása,
hûség és hûtlenség, bomlás, emlékezet, kiigazítás, intertextualitás,
mozgás, dekomponáltság

NOVÁK Anikó

ZENEFOSZLÁNYOK TOLNAI OTTÓ PRÓZÁJÁBAN
Tolnai Ottó írásai a társmûvészetek iránti nagyfokú érzékenységrõl és
érdeklõdésrõl tanúskodnak. Leghangsúlyosabban a képzõmûvészet
van jelen életmûvében, de gazdag zenei motívumokban is. A dolgozat
a Prózák könyve (1987) és a Grenadírmars (2008) címû Tolnai-kötetek
zenefoszlányait vizsgálja, kísérletet tesz az Újvidék Áruházban elhang-
zó zenei tüsszentés, a dobra húzott meleg, lágy kutyabõr miatt nem
megfelelõ ritmusú grenadírmars, elleninduló, a mitikus palicsi hár-
fakoncert értelmezésére a zeneesztétika, zeneelmélet eredményeinek
felhasználásával. Az elemzés érinti a szép és a rút kategóriáját, a zajok
és a zene közötti határvonal nehézkes meghatározását, a hárfa-sínpár-
lajtorja egymásba játszását, valamint a zene áruvá válását.
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Mikola Gyöngyi Tolnai mûvészete kapcsán a mûvészt sötét ernyõként
írja le, amelynek közvetítésével a világ esztétikai jelenségként képes
megnyilvánulni. Ahogyan a kövér széplélek meghallja a zenét az áru-
házban, vagy Deleuze pókja észleli hálója legtávolabbi részeinek leg-
kisebb remegéseit is, ugyanúgy veszi észre, gyûjti össze, írja meg,
közvetíti Tolnai Ottó a kiszüremlõ zenefoszlányokat, a külvilág sem-
mis rezdüléseit.
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, Prózák könyve, Grenadírmars, írás, elõadás

UTASI Csilla

A ZENE MINT METAFORA
Domonkos István A kitömött madár címû regényének
elbeszélõi szólamai
A dolgozat kiindulópontja Arthur C. Danto meghatározása, mellyel
híres könyvében, A közhely színeváltozásában a valóságot a mûvészettõl
elválasztó konvencionális ábrázoló rendszereket médiumnak nevezi,
s megállapítja, hogy valamely médium sohasem lehet teljesen átlátszó,
sohasem maradhat maradhat észrevétlen. A mimézis elméletei ennek
értelmében nem annyira a valóság megkettõzését ígérik, hanem inkább
azt, hogy a megkettõzés ténye képes felülkerekedni a médiumon. Do-
monkos István A kitömött madár címû regényében két én-elbeszélõ lép
föl, Skatulya Mihály, a zenész és a többféle néven említett, írónak
készülõ fiatalember. A tanulmány szerzõje a két elbeszélõi szólam egy-
másra vonatkozásából következtet a regény mediális jegyeire. 
Kulcsszavak: médium, reprezentáció, regény, metafora, zene

ROGINER Oszkár

CSÁRDÁS
avagy a sebesség örvényének kapaszkodása
Domonkos István Csárdás c. versérõl írok. A tanulmány, az egyre fo-
kozódó gyorsulásban módosuló/változó, amorf címadó entitással fog-
lalkozik. Megkísérlem körvonalazni azokat a sebességnövelõ eljáráso-
kat, amelyek mentén a vers létrejön, és összevetem a Tisza c. vers
lassító eljárásaival (amely a Rátka c. kötetben megelõzi a Csárdást,
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és lapozás/olvasás közben egymás szomszédságában láthatjuk õket).
Kiemelem a csárdás, zenei mûfajmegjelölésre irányuló, viszont szö-
vegszerûen mégis tematikusan megnyilvánuló antropomorfizáció-
ját, valamint a felfelé gravitáló vágyak örvényének magasbakorbá-
csoló hajszolását – az allegória építése mentén. Nyomonkövetem a
csárdás mûfajjelölõ hatását a szövegszerûen megjelenõ tempónöve-
kedésben, és annak a szerteágazó asszociációs mezejében. Az érdekel,
hogy a címben jelölt zenei mûfajiság, miként hat ki önnön allegori-
zációjára, megannyi metamorfózisának folytonosan változó forrásá-
ra – miként jelenik meg egy zenei mûfaj akusztikai-, és egy táncmû-
faj mozgásbeli jele, egy irodalmi mûfaj szövegszerû jeleként.
Kulcsszavak: csárdás, gyorsulás, amorf antropomorfizmus, vágy, me-
tamorfózis

HORVÁTH FUTÓ Hargita

ZENE ÉS SZÖVEG ÉRINTKEZÉSI PONTJAI
A GION-OPUSBAN

A tanulmány a szöveg intertextuális viszonyrendszerében a zene és
szöveg kapcsolatára koncentrál, az intermedialitásra mint a mediális
rendszerek metszetére tekint. Gion Nándor Testvérem, Joáb címû re-
génye intermediális szöveg: két közlési közeget, médiumot kapcsol
össze, a textust és a zenét. A Testvérem, Joáb címû regényben két ze-
nei motívum ismétlõdik: a szájharmonikázó fiú dalai és Tom Jones
brit énekes 1967-ben kiadott Green, green grass of home címû zeneszá-
ma. Az írás a két zenei motívum szövegbeli funkcióját vizsgálja.
Kulcsszavak: intermedialitás, mediális rendszerek, textus, zene, zenei
motívumok

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna

KÖTÉL/TÁNC/ZENE
A sláger és a Sziveri-vers
Sziveri János gondolati, etikai léttartalmakat megszólaltató költésze-
te a sláger, a kuplé szerkezeti megoldásaival, mûfaji jegyeivel él. A ver-
sek mélyszerkezetében munkáló világnézet egy inadekvát, ellentétes

160



M E D I Á L I S  Á T L E L K E S Í T É S

REZÜMÉK

elõjelû felszíni szerkezetet, zenei mûfajformát rendel maga mellé. Az
ellentét látszólagos. A sláger és a kuplé kultúrtörténeti háttere (meg-
szólalásának körülményei, megszólaltatói), mûfaji jegyei, az általa me-
gidézett zenei attribútumok hitelesítik a versszubjektum pokoljárását,
groteszk haláltáncát.
Kulcsszavak: gondolati költészet, etika, Sziveri János, kuplé, sláger, ha-
láltánc

CSÁNYI Erzsébet

JAZZES AKKORDMENETEK A
JEANS-PRÓZÁBAN 

A tanulmány elméleti bevezetõjében a szerzõ zene, beszéd és narra-
tíva összefüggéseit kutatja a kommunikáció- és mûvészetelméleti ku-
tatások egyes tételeinek bevonásával. 
Az értekezés második része a zenei medialitás jeans-prózában meg-
jelenõ lehetõségeit vizsgálja Tolnai Ottó Rovarház, Domonkos A ki-
tömött madár és Ivan Slamnig Bátorságunk jobbik fele c. regényei-
ben. A mûelemzések elsõsorban a jazzes akkordmenetek irodalmi
leképzõdésének megvalósulásait keresik a vajdasági magyar és a hor-
vát irodalom kiemelt szerzõi kapcsán.
Kulcsszavak: medialitás, zene, irodalom, farmernadrágos próza, jazz,
Tolnai, Domonkos, Slamnig

FEKETE J. József

A FÚGA KATEDRÁLISA ÉS A RÍMHUMOR
AKCIDENTALITÁSA

A dolgozat három magyar regényt vizsgál párhuzamosan: Bálint Pé-
ter Örvény és fúga címû nagyregényét, ami se megírásakor (1984–1988),
sem megjelenésekor (1990) nem illeszkedett a magyar irodalom fõ-
sodornak tekinthetõ irányvonalába, valamint Szögi Csaba Mint ami
lent van (2009) és Vasagyi Mária Pokolkerék (2009) címû mûveit, ame-
lyek viszont közelebb állnak a kortárs irodalmi beszédmódokhoz.
Mindhárom textus saját naplójellegét hangsúlyozza, noha voltakép-
pen egyik se viseli magán a naplószerûség formai jegyeit. Ezzel szem-
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ben mindhárom alkotás hangsúlyozottan zenei jellegû. Az Örvény és
Fúga artisztikus beszédmódjában az építészet és a zene matézisét igyek-
szik megragadni, a Pokolkerék archaikus nyelvezettel elmondott tör-
ténetének egyes szakaszai a látomás felé hajló vizualitásuk mellett a
ritmikus, rímes próza õsi formájához térnek vissza. A Mint ami lent van
alulstilizált nyelvezetû elbeszélõje a rockszövegek egyszerûségét idé-
zõ mondatfutamait szóasszociációs rímek, skandálható ütemezés szö-
vi át, a feltörõ humor véletlenszerû helyeken szólávaként görgeti
magában a rímhumort. A dolgozat ezen jelenségeket vizsgálja a fi-
gurativitás és absztrakció, a dramaturgia és a ritmikai, illetve a dalla-
mi prozódia szemszögébõl, azt igyekezvén felkutatni, hogy miként
ívelhet az epikai beszédmód a zenei jellegû regény- és mondatépítke-
zéstõl a fónikus költészethez hasonlítható, de vizuálisan megjelenõ
hangesemények akcidentalitásáig.
Kulcsszavak: regény és zene

BÚS Natália

AZ EGYSZÁLÉNEK ROUGE NYOMÁBAN
Adalék a nõi hang diszkurzív terének megnyitásához
A dolgozat a zeneelmélet felõl, de mégis az irodalomtudományi dis-
kurzuson belül a feminista dekonstrukció stratégiáit és Jacques Lacan
terminológiáját alkalmazva Palya Bea Egyszálének és Zséda Rouge címû
lemezeinek interpretálásával igyekszik bemutatni, hogy a dekonstruk-
tív-feminista és a lacani retorika használata hogyan képes értelmez-
ni és kontextusba helyezni a nõi hang(zás) kérdéskörét, hogyan te-
remti meg a nõi képviseleti beszédrõl való diszkurzus ökonómiáját.
A vizsgálat az említett lemezekre összpontosít, melyek lehetõvé teszik
a fent említett fogalom- és eljárásrendszer mûködtetését, és mûködés-
beli sajátságainak feltárását.
Kulcsszavak: vágy, joussance, jouis-sense, jelölõ, nõi hang, organikus
egész, margó
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János BOROS

MUSIC, LITERATURE AND PHILOSOPHY
Notes to the philosophy of music
Contemporary philosophy of music asks the following questions: What
is music? What kind of entity is it? Where is it and how does it appear?
Is it the notes, the playing of instruments, the soundwaves, or a kind
of mental entity? What kind of relationship is there between the diffe-
rent manifestations and appearances of music? My presentation is a
short introduction into the ontology of music, where I propose that
we should take in consideration that music is (also) in the head.
Keywords: music, literature, philosophy, aesthetics, ontology

János VILMOS SAMU

THE FLESH(LESSNESS) OF THE CODE
(NEITHER aura, NOR MUSIC)
Applying the concepts of repetition and repeatability on the philo-
sophy of code, the paper analyzes two specific genres or artistic forms:
the photogram and an authentic experiment in visual arts, interp-
reted as the visual code of music, of sound. The impossibility of re-
petition and reprise dominates in both cases. In the first example,
technical reproducibility and Walter Benjamin’s aura theory are exa-
mined, while in the second, Julia Kristeva’s semiotic chora, its pre-lin-
guistic impact-mechanism, and its criticism are detailed.
Keywords: repetition, code, photogram, note, semiotic

Jolán ORBÁN

MUSIC-WRITING-LITERATURE
Concerti a quattro mani – Derrida, Eisenman, Mallarmé, Adami
In 1985 Bernard Tschumi, the deconstructiv architect invited Jacques
Derrida, the philosopher of deconstruction, to take part in the proj-
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ect of Parc de la Villette, together with Peter Eisenman, the architect
touched also by deconstruction. Both of them, the philosopher and
the architect answered with yes to the invitation. The first moment
of working together was giving a title and a plan to their common
project. Eisenman, the architect gave the title: Choral Work. Derrida,
the philosopher invented the plan: grid, screen, sifter, even more mu-
sic instruments – piano, strings, stringed instrument or vocal chord
(J. Derrida: “Pourquoi Peter Eisenman écrits de si bons livres”, Psyché,
Inventions de l’autre, Paris: Galilée, 503.).
Architecture and philosophy moving toward each-other makes appeal
to music, invoking music instruments, genres, art of working. Music
as chora gives place to the encounter of philosophy and architectu-
re. She is touched by them, and touches them, and invites us to rein-
vestigate the relationship between philosophy, art and music. The ar-
chitecture, the painting, the sculpture, the video-art, the theatre,
the film already recognized in Derrida’s deconstruction the chance
to rearticulate their one questions, their way of thinking and acting,
so we may put the question, is it the same happening also in music?
Deconstruction takes place also in music? Music recognizes as deconst-
ruction the differences which make a difference in music beginning
from the first note as a written sound or voice? These questions should-
be investigated at least from three perspectives. From a historical pers-
pective the question raises when in the music history the self-deconst-
ruction begins, with Schönberg, Cage, Stochhausen, Ligeti, Zacher
or John Zorn? From a theoretical perspective it can be investigated
how does deconstruction work in music, as an art of decomposing,
as the working difference in progress between music, noise, silence,
as the operation of tonality or atonality, as the inter-action between
different genres, or as the event of interpretation, of performance,
of improvisation. From an artistic perspective that of composer or
performer the question is what does it mean to write, to perform, to
listen deconstructive music, as it happens in the music of Michaël Lé-
vinas or Ádám Kondor or Marcel Cobussen. From the middle of the
nineties this questions are raised by the musicologist and philosophers
of art, to take only two examples by Marie-Louise Mallet, in her work
“La musique et le Nom. ‘Comments ne pas parler’?” (Le passage des
frontiers, Autour du travail de Jacques Derrida, Paris: Galilée, 1994,
515–528.) and Marcel Cobussen, in his interactive book Deconstructi-
on in Music (www.cobussen. com), the composers are also reflecting
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on their works, as Lévinas, Kondor and Cobussen does, so I will fo-
cus in my investigation only on the relationship between writing
and music in the texts of Derrida.
Keywords: music, writing, literature, deconstruction

Ottó BEKE

THE SHAMANIC JOURNEY OF SUPRASEGMENTAL
ELEMENTS

In her oral discourse constituting sound poetry, Katalin Ladik pla-
ces the (talking) subject into the center, but at the same time keeps
decentralizing it, too. The conveyed acoustic elements include so
many suprasegmental, i.e. not descrete but analogous, elements which
create complex discursive intertextures, that in the end these unar-
ticulated elements outnumber the articulated ones. The analysed
sound poetry therefore does not subordinate the sounds to seman-
tics, but leaves them to be as they are. They are not related to man
only, as the only meaningful centre, not all of them are human so-
unds. The sound-effects, these non-referential linguistic elements are
issued from a subject, they are the subject’s sounds, but they evoke
or are contaminated by the sounds of natural and technological en-
vironment. The predominantly oral linguistic practices of sound
poetry enable a radical expansion of the limits of a language. The lan-
guage of sound poetry cannot be confined to the dimension of wri-
table segmental elements because suprasegmental components are
equally important parts of a piece of phonic poetry. Besides, pho-
nic poetry mobilizes not only acoustic (linguistic) materials, but ext-
ralinguistic communicative tools as well.
Keywords: sound poetry, suprasegmental elements, oral discourse,
extralinguistic tools

Éva HÓZSA 

OUVERTURE AND ONWARD MOVEMENT
The study examines the theoretical problem of ouverture and its
onward movement in the intercourse of music and text with the help
of some literary examples. How does the need for a subtonic show
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itself in the text? How is ouverture and adagio connected with each
other? What sort of effect do the constantly audible sounds induce?
Géza Csáth, who has approached the position of the Wagnerian ou-
verture, the problem of “disaggregation”, from several standpoints,
scarcely mentions music in his article entitled A zene (The music), but
still focuses exclusively on music, or, in other words, on motion, on
the direction of movement aspiring towards a static condition. “We
may observe and see anything in life”, says Csáth, ”but we always re-
ach the conclusion that everything is motion. And then we see one mo-
re thing, almost without exception: that motion proceeds towards
calmness, that is its direction (in practical terms, its aim), however,
this aim can never be reached definitively…” The paper focuses on
the phenomena of decomposition, on sounds disconnected from our
consciousness, also paying attention to questions of ellipticity, feed-
back, reflections on myth, as well as on the questions of accelera-
ting cultural change. Still, the dilemma remains: should music be pla-
yed, reproduced, or should it be turned off sometimes?
Keywords: ouverture and text, acoustical picture, disposal of music,
loyalty and disloyalty, decomposition, recollection, correction, in-
tertextuality, motion, disaggregation

Anikó NOVÁK

FRAGMENTS OF MUSIC IN OTTÓ TOLNAI’S PROSE
The writings of Ottó Tolnai make manifest a high degree of interest
and sensitivity for related arts. The most dominant in his oeuvre are
the visual arts, but musical motifs also abound. The present paper
examines fragments of music in two volumes: the Book of Prose (Prózák
könyve, 1987) and in Grenadiermarsch (Grenadírmars, 2008). It also
attempts to interpret, availing itself to the concepts and terms of music
aesthetics and music theory, a musical sneeze in Újvidék Department
Store, a grenadiermarsch, or contramarch, which is unrhythmical due
to the warm, soft dog-skin pulled on the drum, as well as a mythical
harp concert in Palics. The analysis touches on the categories of be-
auty and ugliness, the fuzzy borderline between noises and music, the
blend of harp-traintrack-ladder, and the merchandizing of music. Refer-
ring to Tolnai’s art, Gyöngyi Mikola describes the artist as a dark um-
brella, through which the world can manifest itself as an aesthetic phe-
nomenon. As the arty fat person notices the music in the department
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store, or as the spider of Deleuze notices the slightest tremblings of his
web from its farthest corners, so does Ottó Tolnai notice, collect, record
and convey slips of fragmentary music, trifle whiffles of the outer world.
Keywords: Ottó Tolnai, Book of Prose, Grenadiermarsch, writing, per-
formance, music

Csilla UTASI

MUSIC AS A METAPHOR
(Narrative voices in the novel A kitömött madár (The stuffed bird)
by István Domonkos)
The starting point for this study has been Arthur C. Danto's formu-
lation of medium in his famous work Transfiguration of the
Commonplace. Arthur C. Danto uses the term medium to refer to
conventional descriptive systems that divide reality from art, and he
claims that a medium can never be completely transparent, it can
never pass unnoticed. Thus, the theories of mimesis do not prom-
ise a doubling of reality so much as the fact that this doubling may
surmount the medium. In a novel of István Domonkos bearing the
title A kitömött madár (The stuffed bird), there are two narrators,
Mihály Skatulya, a musician, and a young man aspiring to become a
writer. The author of this paper analyses these two narrative voices
and draws conclusions with reference to the medial traits of the novel. 
Keywords: medium, representation, novel, metaphor, music

Oszkár ROGINER

CSÁRDÁS
or the emerging of the whirl of speed
This paper is about a poem called Csárdás by István Domonkos. It will
deal with the ever accelerating, and in the acceleration ever alte-
ring/modifying, amorphous entity named in the title. It will attempt
to give an outline of the speed increasing methods, along which the
poem is created, and compare these with the speed decreasing met-
hods of the poem Tisza (to be found before Csárdás in the volume
Rátka, so that they can be read one after the other).
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I would like to stress the anthropomorphism of csárdás, which, alt-
hough positioned as a musical genre, is thematically manifested in
the text, as well as the upward gravitating desires’ scourging whirl
of pursuit – along allegory-building. I track the csárdás’s genre mar-
king influence in the textually increasing tempo, and its many asso-
ciation fields. I am interested in how this musical genre affects its own
allegorisation, the ever changing spring of its metamorphoses – how
can a musical genres’ acoustic-, and a dance genres’ motion sign
appear as a literary genre’ textual sign.
Keywords: csárdás, increasing speed, amorphous anthropomorphism,
desire, metamorphosis

Hargita HORVÁTH FUTÓ

POINTS OF CONTACT BETWEEN MUSIC AND
TEXT IN THE WORKS OF GION

(Intersections of musical motives, the bipolar world order and ethi-
cal behavior in Testvérem, Joáb)
In the intertextual system of relations within the text, the study focu-
ses on the relation of music and text, looking upon intermediality
as a segment of medial systems. Nándor Gion’s novel bearing the
title Testvérem, Joáb is an intermedial text connecting two mediums:
text and music. In the novel, two musical motives are repeated: the
songs of the boy playing the mouth-organ and British singer Tom
Jones’s song Green, green grass of home, released in 1967. The paper
examines the textual functions of the two musical motives.
Keywords: intermediality, medial systems, text, music, musical motives

Julianna ISPÁNOVICS CSAPÓ

ROPE/DANCING/MUSIC
Hit songs and Sziveri poems
The poetry of János Sziveri, which abounds in intellectual and ethi-
cal subject matters, is characterized by the formal and structural fe-
atures of hit songs and vaudeville songs. The ideology in the deep
structure of the poems is paired up with an apparently inadequate,
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contradictory surface structure, musical genre. But the contrast is de-
ceptive. The cultural historical background of hit songs and vaude-
ville songs (in what circumstances they were played and by whom),
the characteristics of the two genres, and the musical attributes that
they evoke, authenticate the infernal sufferings of the subjects and
their grotesque dance of death.
Keywords: intellectual poetry, ethic, János Sziveri, vaudeville song,
hit song, the dance of death

Erzsébet CSÁNYI

JAZZY CHORD SEQUENCES IN JEANS PROSE
In the theoretical introduction of this paper, the author explores cor-
relations of music, speech and narrative, applying certain tenets of
communication and art theory. The second part of the work exami-
nes mediality of music and its potentials in jeans prose in three no-
vels: Ottó Tolnai’s Rovarház (The Insect Cottage), István Domonkos’s
A kitömött madár (The Stuffed Bird) and Ivan Slamnig’s Bátorságunk
jobbik fele (The Better Part of Courage). The analyses focus mainly
on literary mappings of jazz-like chord sequences in the works of the-
se eminent Hungarian and Croatian authors in Vojvodina.
Keywords: mediality, music, literature, jeans prose, jazz, Tolnai, Do-
monkos, Slamnig

József FEKETE J.

THE CATHEDRAL OF THE FUGUE AND THE
ACCIDENCE OF RHYMING HUMOUR

The study examines three Hungarian novels. The most voluminous
of them is Péter Bálint’s Örvény és fúga (Swirl and fugue), which has
not fitted the main current of Hungarian literature either in
1984–1988 when it was being written, or in 1990, when it was publis-
hed. The second work being examined is Csaba Szögi’s Mint ami
lent van (Like what’s down there) (2009) and the third is Mária Vasagyi’s
Pokolkerék (Hell wheel) (2009), which are closer to contemporary lite-
rary discourse. All three texts define themselves as diaries, although
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none of them show distinct formal characteristics of this genre. On
the other hand, all the texts have a markedly musical quality about
them. The artistic language of Örvény és Fúga (Swirl and fugue) tries to
grasp the maths of architecture and music, while the archaic style
of Pokolkerék (Hell wheel) not only tells stories that include highly vi-
sual passages resembling revelations, but is also reminiscent of the
rhytmical, rhyming prose form of ancient times. The low-style lan-
guage of the narrator in Mint ami lent van (Like what’s down there) is
interlaced with scansions and rhyming word associations in simple
sentences similar to rock lyrics, and humour popping up at unexpec-
ted places rolls funny rhymes like a word lava.
The study analyzes these phenomena from the aspects of figurativity
and abstraction, as well as dramaturgy and rhytmic and melodic pro-
sody, trying to explore in what way can epic language arch from bu-
ilding sentences and whole novels with a strain of music to acciden-
tal sound events resembling phonic poetry but appearing visually.
Keywords: novel and music

Natália BÚS

JUSTONEVOICE FOLLOWING IN THE
TRACK OF ROUGE

A contribution to the discursive space about the female voice
From the aspect of music theory, but remaining within the realms
of literary discourse, making use of the strategies of feminist deconst-
ruction and the terms of Jacques Lacan, the paper is to demonstra-
te, through the examples of two music albums, JustOneVoice by Bea
Palya and Rouge by Zséda, how the deconstructive-feminist and La-
canian rhetorics are able to interpret and contextualize the female
voice, how they establish the economy of discourse about female rep-
resentative speech.
The analysis focuses on the two above albums, which enable the
operation of the conceptual and procedural system described, as well
as the disclosure of the working principles of these systems.
Keywords: desire, joussance, jouis-sense, signifier, female voice,
organic whole, margin
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