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fejti	ki	a	költő	szófelszabadítás-központú	ars	poeticáját”.	Az	
idézett	 megállapítás	 alighanem	 kikerülhetetlen,	 mert	 e	 líra	
egyik	legfontosabb	költői	újdonságára	hívja	fel	a	figyelmet.	
Arra	a	kapcsolatra,	amely	kivezet	az	„énség”	szűkös	körei-
ből.	„Az	én	levetése	csak	ritkán	robbanás	vagy	bűvölet,	több-
nyire	 folyamat.”	Ezen	 az	 átjárón	keresztül,	mely	 a	modern	
líra	nagy	megrázkódtatása	volt,	hiszen	a	líra	egófogalmának	
átértékeléséhez	vezetett,	válik	érthetővé	a	tágabb	értelemben	
vett mintakeresés (Egy világ mintája),	amely	nem	valami	ste-
ril	fogalom,	hiszen	értelmezési	tartományában	megjelenik	a	
történelmi	jelentudat.	„Már	a	Portisch-versből	látszik:	a	haza,	
a	nemzet	veszendő	állapota	 elsősorban	az	önzés,	 a	 ragado-
zás,	 a	 közömbösség	 következménye.”	A	 lírai	 oknyomozás	
következő	fejezetében	a	Negyvenegy öregek-ről	szólva,	e	líra	
talán	legnépszerűbb	és	egyben	katartikus	könyvét	elemezve	
nemcsak	arra	mutat	rá,	hogy	a	versmonológok	világirodalmi	
rokona Edgar Lee Masters: Spoon River Antológiája lehetett 
(Rába	György),	hanem	arra	is,	hogy	a	kötet	keletkezésének	
hátterében	a	költő	fiának	elvesztése	áll,	hogy	ezzel	a	kötettel,	
nem	tagadva	a	mélység	vonzását,	mégis	a	„létbizalom”	felé	
tesz	fontos	lépéseket	a	költő.

Marsall	 László	 költészete	 a	 következő	 kötetekben	 ösz-
szegzi	 és	 kitágítja	 költői	 világképét.	A	Város Papírmadár-
ból (Cédrus	Kiadó,	1993),	Pókháló-függvények	(Nap	Kiadó,	
1998),	Tatus és szörnyei	(Orpheusz	Kiadó,	1999),	A megpör-
dített orsó	 (Kortárs	Kiadó,	2001),	Szélketrec	 (Orpheusz	Ki-
adó,	2002),	Holnapután?	(Széphalom	Könyvműhely,	2005),	
Szikrák és tövisek	(Széphalom	Könyvműhely,	2008)	pontosan	
érzékeli	 a	humán	kultúra	 fordulatát,	 a	világban	végbemenő	
folyamatokat,	 amelyeknek	 a	magyar	 rendszerváltás	 (szink-
ronban	a	kelet-	és	közép-európai	békés	átmenetekkel)	nyil-
vánvaló	része.	A	költészet	ebben	a	helyzetben	érthető	módon	
elbizonytalanodik.	A	világot	átalakító,	szétszedő	folyamatok	
a	káosz	veszélyeivel	terhesek.	Sturm	László	a	korszak	verse-
ire	is	érvényesen	állapítja	meg,	az	Egy barokk kanálra	című	
vers	kapcsán,	hogy	„A	rendeltetésnek	ellentmondó	felhaszná-
lás	megakasztja	a	világ	menetét.	Saját	körünkön	kívülre	vet,	
kiszolgáltatottá	tesz.	(....)	A Kanalak szótalan pincérekben a 
kanalak	válnak	 jellé,	a	 jelekké	vált	kanalak	pedig	„mint	 tá-
borban	a	deportáltak”.	(...)	Hiába	van	kódolva	a	büntetés,	az	
ideológiákba,	ferde	hajlamokba	és	mohó	pénzéhségbe	torzult	
emberek	folyton	kizökkentik	a	világot.	A	rendszerváltás	sem	
hoz	igazi	változást,	csak	még	inkább	a	pénzre	helyeződik	a	
hangsúly.”	Sturm	László,	mint	az	idézett	mondatokból	követ-
kezik,	pontosan	érzékeli	és	érzékelteti	Marsall	költészetének	
a	múltat	és	a	jelent	egybelátó	szemléletét,	ahol	a	költő	Hei-
degger	szellemében	a	„lét	pásztora”,	akinek	morális	elköte-
lezettsége,	 az	értékek	képviselete	aligha	megkerülhető.	 Jól-
lehet	Marsall	költészete	az	újítás	jegyeit	viseli	magán,	de	az	
időt	mint	folytonosságot	éli	meg.	„Önmaga	és	önmagának	a	
narrátora,	szereplő	és	vezető	egy	személyben.”	Ez	a	Kemsei	
Istvántól	 származó,	 a	könyvet	 záró	mondat	nem	csak	előre	
vet	fényt,	hanem	képes	visszaidézni	a	részletes	elemzésekben	
bizonyított	világteremtés	logikáját.	

Tagadhatatlan,	hogy	ilyen	és	ehhez	hasonló	művek	ala-
pozzák	 meg	 az	 irodalomtörténet	 későbbi	 megállapításait.	
Sturm	László	grandiózus	vállalkozása	az	első	jelentős	lépés	
Marsall	László	költői	jelentőségének	felismerésében.

(Magyar Művészeti Akadémia, 2014)
Baán Tibor

Fenyvesi-assemblage
(Fenyvesi Ottó: A szabadság foglyai)

Fenyvesi	 Ottó	 újabb	 prózakötete	 témáját,	 műfaját	 és	 a	
kompozíciót	tekintve	összetett	munka.	A szabadság foglyai 
hommage-ként	 értelmezhető	 visszaemlékezésekből,	 mű-
alkotásokat,	 filozófiai,	 művészet-	 és	 kommunikációelmé-
leti	 koncepciókat	 középpontba	 állító	 írásokból,	 fotókból,	
valamint	 egy	 kiterjedt	 interjúanyagból	 áll	 össze.	 Már	 az	

architextuális	hovatartozást	jelölő	alcím	(esszék,	képek,	tol-
dalékok,	törlések1)	is	mutatja	azt	az	elvet,	amely	a	Fenyvesi-
életművet	tekintve	nemcsak	szövegszervezési	metódusként	
vagy	a	képzőművészeti	munkákat	meghatározó	eljárásként	
értelmezhető;	annál	sokkal	 több.	A	szerző	assemablage-ait	
szervező	 kollázstechnika	 (melynek	 jelentékenysége	 a	 kö-
zelmúlt	 vajdasági	 irodalmi	 és	 képzőművészeti	 produktu-
mait	 illetően	 közismert)	 Fenyvesi	 esetében	 szemléletmód,	
világlátás.	„Én	a	valóságot	egyfajta	kollázsként	fogom	fel.	
A	 hagyományos,	 narratív	 univerzumban	 mindig	 volt	 egy	
első	és	utolsó	fejezet,	kezdet	és	ideiglenes	vég,	és	voltak	az	
egyes	 eseteket	meghatározó	magasabb	 rendű	 szabályok,	 a	
történetet	pedig	valamilyen	 tanulság	zárta	 le.	Ezzel	 szem-
ben	áll	az	utóbbi	évtizedek	társadalmi	valósága,	amelyet	a	
televízió	közvetít,	 és	 amelyben	 az	 események	 egyidejűleg	
történnek,	 különböző	 szándékok	 érvényesülnek,	 illetve	 az	
események	 gyakran	 előre	 láthatatlan	módon	 követik	 egy-
mást,	és	nyilvánvalóan	anélkül,	hogy	az	adott	keretek	között	
lenne	meghatározó	kezdetük	vagy	végük.	(…)	Ezt	a	problé-
mát	próbálom	a	magam	művészi	ösztöneivel	és	képességei-
vel	megragadni.”	(146–147.)	

A	 tételmondatból	 kitűnik:	 Fenyvesi	 határozott	 elvek	
mentén	írja	le	a	kötet	egyik	központi	problémáját,	a	társa-
dalmi	valóság	és	a	művészet	viszonyát.	A	 teoretikus	kere-
tet	 képező	 elméletek	 (McLuhan,	 Heidegger,	 Sontag	 vagy	
Assmann	 tézisei)	 azonban	 csupán	 helyenként	 felerősödő	
szólamok	maradnak,	s	ezzel	óhatatlanul	leegyszerűsödnek.	
A	 kifejtettség,	 a	 minuciózus	 alaposság	 –	 az	 esszéisztikus	
jellegből	adódóan	–	aligha	kérhető	 számon	a	köteten;	 sőt,	
az	 esszéista	 szubjektivitás	 az,	 amely	A szabadság foglyai 
fontosságának	biztosítéka.	Fenyvesi	Ottó	ugyanis	végtele-
nül	 személyes	 perspektívából	 írja	 le	 a	 (mottóban	 említett,	
hagakurei2) korszellemet,	 a	 kötetben	 megidézett	 alkotók	
munkásságát	 alapjaiban	meghatározó	 nemzedéki	 tapaszta-
latot.	A	szerző	egy	legendás	időszak	tanújaként	nagy	jelen-
tőségű	feljegyzéseket	ad	–	segítve	ezzel	az	Új	Symposion	
körül	kialakult	 szellemi	műhely	produktumait	és	a	 ’60-as,	
’70-es	évek	Vajdaságának	neoavantgárd	mozgalmát	vizsgá-
ló	kutatómunkát.

Fenyvesinek	az	utóbbi	években	kiemelten	fontos	a	múlttal	
való	szembenézés,	a	mementóalkotás.	A	szerző	ezen	vissza-
emlékezéseiben	(bevallottan)	konfabulál:	„soha	nem	lehetünk	
biztosak	abban,	hogy	hol	a	határa	emlékezetnek	és	képzelet-
nek”	(77).	Adekvát	műfajnak	mutatkozik	tehát	–	az	emléke-
zetműködésre	is	gyakran	reflektáló3	–	esszé(füzér),	melynek	
egyes	 darabjaiban	 anekdotikus	 elemekkel	 gazdagított	 törté-
neteket	 olvashatunk	 a	 délszláv	 kulturális	 élet	 meghatározó	
alakjairól.	Fenyvesi	a	régi	barátok,	elődök,	mentorok	(például	
Branko	Maleš,	Penavin	Olga,	Sziveri	János,	Tolnai	Ottó	vagy	
Végel	László)	arcképét	rajzolja	meg.	A	szerző	egyúttal	meg-
idézi	a	jugoszláv	kulturális	élet	színtereit	(a	muzslyai	ifjúsági	
művészeti	 tábort,	 a	 szarajevói	 tavaszi	 színházi	 fesztivált,	 a	
ljubljanai	nemzetközi	grafikai	biennálét	stb.).

Jugoszlávia	szétesése	és	a	vukovári	csatát	követő	veszp-
rémi	áttelepülés	mindent	felülíró	tapasztalatként	jelenik	meg.	
A	háború	előtti	emlékek	széthullása	ellen	munkál	az	(ex-ju-
goszláv	 irodalmat	 tekintve	nem	 ismeretlen4)	 szövegalkotási	
eljárás:	a	számbavétel,	az	összegzés.	Fenyvesi	szócikkszerű	

1 Az	 alcím	 egyúttal	 visszaidézi	 a	 szerző	 2009-es	 kötetét	 (Fenyvesi	
Ottó: Némely részletek. Feljegyzések, cédulák, bemásolások, vizuális 
fragmentumok, Szeged, Univ	Kiadó,	2009.)

2 „Állítólag,	 amit	 a	 kor	 szellemének	 hívnak,	 soha	 nem	 tér	 vissza.	
Ez	a	szellem	nyomtalanul	elvész,	amint	a	kor	tovatűnik.	Épp	ezért	
hiába	szeretné	valaki	visszafordítani	az	idő	kerekét	száz	évvel	vagy	
többel,	nem	teheti	meg.	Ezért	a	lehető	legjobbat	kell	kihozni	minden	
nemzedékből.”	(5.)	

3 „[Ladik	Katalin]	talán	az	előadás	végén,	kifelé	menet	mintha	ledobta	
volna	 magáról	 gönceit,	 de	 lehet,	 hogy	 ez	 már	 az	 én	 képzeletem	
szüleménye.”	(31.).

4 Lásd A jugó mitológia lexikonát, az Új Tolnai Világlexikont vagy 
Dubravka	 Ugrešić	 A feltétel nélküli kapituláció múzeuma	 című	
munkáját.	
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adatokat	 rögzít,	 bibliográfiákat	 állít	 össze,	 kánont	 jelöl	 ki.	
Megismerjük	 például	 a	 személyes	 irodalmi	 alapműveket	
(„Végel	 László	Egy makró emlékiratai	 című	 regénye,	 Do-
monkos	 István	 és	 Tolnai	 Ottó	 poémái	 vagy	 Bányai	 János,	
Bosnyák	 István,	 Utasi	 Csaba	 tanulmányai,	 valamint	 Gion	
Nándor	 regényei	 [40.]);	 a	 legfontosabbnak	 tartott	 Tolnai-
köteteket	 (17.)	vagy	a	 jugó	filmművészet	kultikus	darabjait	
(Skupljači perja, Rani radovi, W. R. ili misterija organizma). 
Ám	felvonulnak	a	kor	attribútumai,	tárgyi	emlékei	(Cedevita,	
Cockta,	Kraš,	Subrina	stb.)	és	a	Fenyvesi-életművet	meghatá-
rozó,	a	legendárium	részét	képező	Ramones	discográfiájának	
egyes	tételei	is	(126–128.).	Az	utóbbi	listát	 tartalmazó	feje-
zet	a	kötet	kevésbé	izgalmas	része.	Az utolsó Ramone halála 
alapvető	 tudásanyagot	 mozgat:	 a	 rock	 alakulástörténetét,	 a	
Ramones	szerepét	s	a	zenekar	tagjainak	biografikus	történe-
teit	nagy	vonalakban	vázolja.	Ezért	érezhetjük	úgy,	hogy	(a	
rock	and	roll	kommercializálódásának	klasszikus	narratíváját	
újramondó,	 címadó	 szövegrészhez	 hasonlóan)	 a	 Ramones-
fejezet	kevésbé	eredeti	betétként	funkcionál.

A	 kötet	 legértékesebb	 szövegrésze	 a	 történelmi	 tények-
ből,	 politika-	 és	 gazdaságtörténeti	 adatokból	 kibomló,	 a	
vajdasági	és	ex-YU	identitás	kérdésével	foglalkozó	Volt egy-
szer egy Jugoszlávia;	 valamint	 az	Orcsik	Roland	kérdéseit	
tartalmazó	 levélinterjú.	Fenyvesi	 az	Új	Symposion	harma-
dik	 nemzedékének	 tagjaként	 sajtótörténeti	 érdekességeket,	
dokumentumértékű	 információkat	 ad	 a	 multimediális	 jel-
legéről,	 kulturális	 nyitottságáról	 híres	 folyóiratról,	 közben	
többször	 hangsúlyozza	 az	 intézmény	 központi	 szerepét:	
„Nekünk	létformánk	volt	az	Új	Symposion.	Egyet	jelentett	
a	fiatalságunkkal,	a	barátsággal,	a	kiteljesedéssel.	Valamifé-
le	féktelen	életigenlés	és	az	akkori	diktatórikus	rendszerrel	
való	szembenállás	vezérelt	bennünket.”	(136.)	A szabadság 
foglyai	jelentős	teljesítménye,	hogy	komparatív	szempontok	
alapján	 járja	 körül	 a	 neoavantgárd	kulturális	 beágyazottsá-
gának	témáját.	Fenyvesi	együtt	vizsgálja	a	nemzetközi	ten-
denciákat,	 illetve	 a	 vajdasági	 és	 magyarországi	 neoavant-
gárd	 áramlatokat.5	 E	 terület	 feltárása	 a	 társművészetekkel	
foglalkozó	kontextualista	 vizsgálódások	 egyik	 fontos,	 egé-
szében	még	el	 nem	végzett	 feladata.6 Fenyvesi megnevezi 

5 „A	hatvanas	években	ezért	került	vezető	szerepbe	az	Új	Symposion,	
mert	 az	 anyaországi	 irodalom	 béklyóba	 volt	 kötve.	 Talán	 nem	
véletlen,	 hogy	 az	 avantgárd	 apostolairól,	 Kassák	 Lajosról	 és	 Füst	
Milánról	először	Újvidéken	született	egy	egész	könyvnyi	értekezés.	
A	 »gyanús«	magyarországi	 szerzők	 pedig	 a	 Symposionban	 publi-
káltak,	mint	Eörsi	István,	Szentjóby	Tamás,	később	Mészöly	Miklós,	
Petri	 György,	 Faludi	 Ádám,	 Zalán	 Tibor,	 Balassa	 Péter,	 Nádas	
Péter,	 Esterházy	 Péter,	 Konrád	 György,	 Tamás	 Gáspár	 Miklós,	
Fehér	Ferenc	és	Heller	Ágnes.	De	más	művészeti	ágak	képviselői	is	 
feltűntek	 nálunk:	 Beke	 László,	Mezei	Ottó,	 Erdély	Miklós,	 Hajas	
Tibor,	Moldován	Domokos	stb.”	(141.)

6 Fenyvesi	 egy	vakfoltra	mutat	 akkor	 is,	mikor	Ladik	Katalin	mun-
káin	 keresztül	 a	 gender	 szempontú	 megközelítést	 érvényesíti.	 A	
Ladik-költeményekkel	kapcsolatban	a	 szerző	hangsúlyozza	a	nemi	
identitással,	 a	 nemek	 társadalmi	 szerepével	 kapcsolatos	 diskurzus	
hiányát	 a	 jugoszláviai	 magyar	 irodalomban;	 egyúttal	 felértékeli	
Ladik munkásságát.

a	 neoavantgárd	 alkotások	 szisztematikus	 vizsgálatát	 nehe-
zítő	 tényezőket:	„A	rendszerváltás	után	a	magyar	ellenzéki	
avantgárd	 művészeti	 stratégia	 egyszeriben	 érvényét	 vesz-
tette.	 Hajas	 Tibor,	 Erdély	 és	 Balaskó	 meghalt,	 életművük	
szinte	 hozzáférhetetlen”	 (23.).	 Itt	 citálhatjuk	 Tábor	 Ádám	
kijelentését,	miszerint	a	kelet-európai	neoavantgárd	(fél)ille-
gális	kultúráját	csak	az	ismerhette	igazán,	aki	maga	is	alkotói	
közé	tartozott.7	Tábor	sorai	jól	demonstrálják	Fenyvesi	Ottó	 
visszaemlékezéseinek	jelentőségét.	

A szabadság foglyai	 (annak	 ellenére,	 hogy	 a	 lokalitást,	
a	 multikulturalizmust	 illetően	 árnyalt,	 pluralista	 felfogást	
vázol)	bizonyos	kérdésekben	meglepően	 leegyszerűsítő.	A	
jelen	generációval	kapcsolatos	megállapítások,	azaz	a	„mai	
fiatalok”	(iróniától	mentes)	szólamai	dichotomikus	szemlé-
letet	mutatnak.8	Ugyancsak	említendő	a	technicizáltságot	a	
társadalmi	hanyatlás	okaként	 feltételező	elmélet:	 „Minden	
új	 találmány	 a	 kényelmet,	 a	 tömegbutítást,	 az	 agymosást	
szolgálja”	(104.);	„Az	elektronikus	média	manipulálja,	meg- 
szabja	és	diktálja	az	ember	vágyait.”	(115.)	Mindebből	ki-
tűnhet:	a	kötet	elbeszélője	elfogult,	hangja	markáns;	ugyan-
akkor	az	is	szembetűnő,	hogy	Fenyvesi	Ottó	önmagát,	illet- 
ve	saját	munkásságát	háttérbe	helyezi.	Kevés	szó	esik	kor-
szakos	munkáiról,	a	beat	hatásaiból	építkező,	rockzene	által	
inspirált	alkotásokról	és	azon	fordításokról,	melyek	tárgya-
lása	 gazdagította	 volna	 e	 jelentős,	 alaposabb	 tanulmányo-
zásra	érdemes	kötetet.

(Veszprém, Művészetek Háza, 2014)
Márjánovics Diána

7 Tábor	 Ádám,	A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd 
irodalomról és művészetről,	Budapest,	Balassi	Kiadó,	1997,	10.	o.

8 „Az	újabb	nemzedékek	már	nem	tudnak	mit	kezdeni	szabadidejükkel.”	
(104.)
Az	ezredforduló	nyugat-európai	fiataljai	„elsősorban	csak	fogyasztók.	
Nem	nagyon	érdeklik	a	társadalmi	problémák,	a	különféle	politikai	
ideológiák,	és	vallás	helyett	a	márkákat	követik,	ezáltal	ők	maguk	is	
egyre	inkább	eladható	(szexuális)	árucikké	válnak.	Általánosságban	
nemcsak	individualisták,	hanem	felszínesek	is”.	(109.)
„A	 mai	 tizenéveseknek	 és	 huszonéveseknek	 nincs	 kivel	 szemben	
meghatározni	önmagukat”	(111.)


