
1965 ja nu ár já ban in dult út já ra önál ló mû vé -
sze ti és kri ti kai fo lyó irat ként az új vi dé ki Új
Symposion. 1961–64 kö zött az If jú ság lap mel -
lék le te ként je lent meg, Tol nai Ot tó és Bos nyák
Ist ván ve ze tõ szer kesz té sé vel. Az 1965 és 1970
közt el te lõ öt év alatt vi szony lag gyak ran tör tént
fõ szer kesz tõ-vál tás, Bos nyák Ist ván az el sõ há -
rom lap szá mot szer kesz ti, Fe hér Kál mán a ne -
gye dik lap szám tól 1967-ig, Bá nyai Já nos 1967-
tõl 1969-ig, majd Tol nai 1969-tõl 1971-ig lát ja el
fel ada tát a lap nál. 

Az Új Symposion több ok ból is meg ke rül he -
tet len a ma gyar iro da lom tör té net szá má ra. 
A vaj da sá gi ma gyar iro da lom nak ez a vo nu la ta
az antisztálinista for du lat utá ni ju go szlá vi ai tér -
ség szer ves, prog resszív ele me – a ké sõb bi ek ben
„til tott gyü mölcs ként” volt szá mon tart va Ma -
gya ror szá gon, ter jesz té se akár fé lig nyil vá nos -
nak is mondható.1 La dá nyi Ist ván – el sõ sor ban
Habermas mo dern ség-ér tel me zé sé re tá masz -
kod va – a fo lyó ira tot olyan ön rep re zen tá ci ós kí -
sér let ként ha tá roz za meg, amely egy li ne á ris fej -
lõ dés esz ményt kö vet, s így min dig a moz gás ra
irá nyu ló fo gal ma kat hasz nál ja, prog resszi vi tá -
sát a je len bõl té te le zi és min dig a jö võ fe lé irá -
nyít ja, s ezt is te szi nor ma tív elv vé a meg for má -
lás ban. Az új ra va ló tö rek vés je le i ként fog ha tók
fel az Új Symposion azon irány vo na lai, ame lyek
az ún. tör té ne ti avant gárd dal lé te sí te nek foly to -
nos sá got (fenn tart va mind vé gig az „új” és a „ré -
gi” közt lét re jö võ di na mi kát), kö vet ve ez ál tal
egy neoavantgárd szellemiséget.2 Ez a szel le mi -58
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ség nem egy exp li cit prog ram terv sze rint ala kul – nincs a fo lyó irat nak ki ált vá -
nya, vi szont az 1965-ös el sõ lap szám vé gén, a tar ta lom mel lett Bos nyák Ist ván
rö vid ön de fi ní ci ót kö zöl „Be ve ze tõ” he lyett: „Utó szó” gya nánt cím mel, ame lyek -
ben ki emelt he lyet kap nak olyan sza vak, mint „RI ZI KÓ VÁL LA LÁS”, „KO HÉ ZI -
ÓS ERÕ”, „EM BE RI”, „SZA BAD”. No ha ez a négy szó ön ma gá ban sem mit sem
dönt el, az 1965 és 1970 kö zött meg je le nõ Új Symposion a neoavantgárd iro da -
lom- és mû vé szet kon cep ció olyan mér té kû ki tel je se dé se, amely va ló ban a ri zi -
kó vál la lás és a ko hé zi ós erõ hí vó sza va i val ír ha tó le. Ezért lé nye ges, hogy mû vé -
szet kon cep ci ó já ban köz ve tí te ni tud ja az undergroundot a mainstreammel szem ben,
il let ve kri ti ká já ban erõ tel jes a „kon szo li dált” és a „non kon for mis ta” köz ti el len tét
(ne vez he tõ ez akár a „pol gá ri” és „for ra dal mi” köz ti kü lönb ség nek is, amely leg -
in kább az új bal ol da li irányt jel zi).

A fo lyó irat kü lö nös hely ze tét te kint ve meg ál la pít ha tó az is, hogy az avant -
gárd szel le mi ség, az underground ész re vé te le és be vo ná sa, az új bal ol da li esz me -
áram lat ok tér hó dí tá sa nem egye dül ál ló a ju go szláv tér ség ben. Szerbhorváth
György jegy zi meg, hogy az Új Symposion „a kez de ti idõ szak ban sem mi kü lö nö -
seb bet nem csi nált, ami ne lett vol na meg már ko ráb ban a ju go szlá vi ai fo lyó ira-
t ok ban, ame lyek szin tén in kább a nyu ga ti min tát kö vet ték, mint sem hogy sa ját
kon cep ci ó val ruk kol tak vol na ki”.3 A ju go szláv fo lyó irat ok szel le mi sé gé bõl át -
vett in for má ció min ták kal két ség te le nül a kor di va tos és ak tu á lis esz mé it kö vet -
ték, ez pe dig két dol got je len tett: elõ ször is azt, hogy ele in te ugyan olyan ref lek -
tá lat la nul vet ték át a for ra dal mi, mar xis ta kri ti kai irányt, mint ama zok. A for ra -
da lom örö kös jel sza vá val fém je lez ve a min dig lá za dók és ra di ká li sok ol da lán
ugyan ab ba a hi bá ba üt köz tek, mint a töb bi ju go szláv ér tel mi sé gi kör és fo lyó irat,
az az tár sa da lom kri ti ká juk mel lõz te az ak tu á lis po li ti kai és gaz da sá gi prob lé mák -
kal va ló szem be né zést. Má sod szor pe dig – két ség kí vül a „fo gyasz tói szo ci a liz -
mus” kon tex tu sá ban – olyan nyu ga ti, fõ ként új bal ol da li min tá kat kö vet tek, ame -
lyek sa já tos mó don ta go zód tak be egy ima gi ná ri us tár sa dal mi kép be. Az Új
Symposion (a to váb bi ak ban ÚS) kü lö nös hely ze té re va ló ban fényt vet nek azok 
a Nyu gat tal va ló kap cso la tok, ame lyek a ha tá rok meg nyí lá sa mi att jön nek lét re
a kor szak ban. A fo ko zó dó mun ka nél kü li ség ugyan el in dí tott egy ven dég mun -
kás-hul lá mot, amely nö vel te az élet szín vo na lat és a fo gyasz tás egyes ága za ta it,
de a de cent ra li zá ció és ön igaz ga tás is elõ se gí tet te a nyu ga ti gon dol ko dás min ták
be áram lá sát a ju go szláv köz tu dat ba. Az ÚS úgy akar ta fel szá mol ni a pro vin ci a -
liz must, hogy kap cso la tot te rem tett a vaj da sá gi ma gyar kul tú ra és a szerb, hor -
vát, szlo vén stb. kö zött, vi lág iro dal mi és szé les kö rû mû vé sze ti tá jé ko zott sá gá val
egy szer re emel ke dett ki és si mult be le a kor szak ten den ci á i ba. 

Az underground mû vé sze ti ága kat azok a szub kul tu rá lis ki fe je zõ dé si for mák
je lö lik, ame lyek a hat va nas évek ben ütöt ték fel a fe jü ket és nyu ga ti irány ból sö -
pör tek vé gig Ame ri ká ból és Eu ró pán ke resz tül. Ezek a szub kul tu rá lis vagy
underground áram la tok a ju go szláv és/vagy vaj da sá gi ma gyar kö zeg ben di va tos
té má nak szá mí tot tak, de szé le sebb tár sa dal mi ke ret be he lyez ve nem vál tak tö -
meg je len ség gé úgy, mint pél dá ul az Egye sült Ál la mok ban; ugyan ak kor ha son ló -
an rö vid le fo lyá sú ak vol tak, de ha tá so sak. A hat va nas évek beatnik- és hip pi-je -
len sé ge is ha tást gya ko rolt az ÚS-ban meg je le nõ, fõ ként az esszé iro da lom hoz so -
rol ha tó írá sok ra, de ta lá lunk pél dát vers re és pró zá ra is. Nem meg ke rü len dõk
azok a nyu ga ti fi lo zó fi ai írá sok sem, ame lyek eze ket a szub kul tu rá lis moz gá so -
kat kí ván ták va la mi lyen mó don alá tá masz ta ni vagy meg ér tet ni, ezek for dí tá sai
ép pen olyan fon tos vi lág iro dal mi ele mek nek mi nõ sül nek a lap ban, mint a ju go -
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szláv köl tõk an to ló gi á i ból szár ma zó for dí tá sok. Je len írás ar ra vál lal ko zik, hogy
az ÚS 1965–1970 kö zött meg je len te tett szö veg anya gá ban azo kat a ten den ci á kat,
rep re zen tá ci ó kat és ha tá so kat vizs gál ja, ame lyek kap cso lat ban áll nak a be at-
nem ze dék kel és a hip pik szub kul tú rá já val. A hip pi-je len ség narratívájának vizs -
gá la tá ra töb ben vál lal koz tak (pl. Hall, McCleary, MacFarlane stb.), ez út tal Micah
L. Issitt Hippies: A Guide to an American Subculture cí mû munkájának4 te ma ti -
kus fel osz tá sát fo gom töb bé-ke vés bé kö vet ni – a szö ve ge ket tár sa dal mi-po li ti kai
szem pont ból, fõ ként az 1968-as ese mé nyek fe lõl, a pszichedélia fe lõl, il let ve 
a ze nei irány za tok vi szony la tá ból fo gom tematizálni. 

Az Új Symposion és az 1968-as ese mé nyek

A ju go szlá vi ai ’68-at könnyebb a nyu gat-eu ró pai tör té né sek kon tex tu sá ból
meg ér te ni, mint a töb bi államszocialista dik ta tú rá é ból. „1968 nyu ga ti mémként
ér ke zett Jugoszláviába”,5 ahol ak ko ri ban egy vi szony lag li be rá lis titói po li ti ka
folyt, az az lét re jö het tek a fi a ta lok kö zött ellenkulturális cso por to su lá sok, a mar -
xiz mus a re ne szán szát él het te, akár csak a sze xu á lis for ra da lom. Ugyan ak kor 
a hat va nas évek ben a ju go szláv gaz da ság a mély pont já ra ke rült, ezért az egye -
te mis ták fõ ként az egye te mi ál la po tok, az ösz tön dí jak ala csony sá ga, a kon zer -
va ti viz mus, a lak ha tá si kö rül mé nyek és a for ra da lom utá ni szo ci a lis ta esz mék
gya kor lat ba ül te té sé nek hi á nya mi att tün tet tek több nagy vá ros ban – fõ ként
Zág ráb ban és Belg rád ban. A hat van nyol cas tün te té sek ugyan ak kor nem vol tak
egye bek, mint a sza bad ság igény ki nyil vá ní tá sá ra tett kí sér le tek, me lyek tá vo li
ese mé nyek hul lám ve rés ének kö vet kez té ben ala kul tak ki – nem a ha ta lom át vé -
te lé re és a fi a ta lok ön igaz ga tá sá ra tett konk rét kí sér let volt ez, ha nem ér zel mi
töl te tû meg moz du lás, amely vé gül sem mit nem ért el. Ti to vé gül az egye te mis -
ták nak ad iga zat a tün te té sek el fa ju lá sá nak vé gén, de csak frá zi sok szint jén –
kéz zel fog ha tó po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi ho za dé ka nem volt en nek 
a moz ga lom nak, hi szen a ju go szlá vi a i ak alap ve tõ en büsz kék vol tak „de mok rá -
ci á juk ra” és szo ci a liz mu suk ra.

Tol nai Ot tó a symposionistákról és ma gá ról is úgy nyi lat ko zott, hogy tu laj -
don kép pen õk nem vol tak ki fe je zet ten „hat van nyol ca sok”, de elõ ké szí tõi vol tak
a je len ség nek, a fo lyó irat több vo nu la tá val, a neoavantgárd tö rek vé sek kel, ra di -
ká lis at ti tûd jük kel. Ma gu kat ér de kes mó don leg in kább anar chis ták nak val lot ták,
de eb bõl is ha mar kiábrándultak.6 „A hat va nas évek a hi te les for mák fel le lé sé -
nek je gyé ben tel nek, ami Tol na i nak és nem ze dék tár sa i nak ese té ben is töb bet je -
lent, mint csu pán szel le mi és mû vé szi ke re sést. Igen sok szó esik a vi dé ki es ség -
rõl, kon for miz mus ról, bí rá la tuk pe dig egy el szánt non kon for miz mus, egy rossz
ál ta lá nos köz ér zet és bal ol da li el len zé ki ség ne vé ben hang zik el, s olyan élet for -
ma-le he tõ sé gek nyo mo zá sa, amely el len té te len ne a meg me re ve dett, etablizáló-
dott élet vi tel nek. A lá za dás so rán a beatnik, a csa var gó, a pe rem re so dort, til ta -
ko zó em ber tí pus mu tat ko zik al kal mas nak az azo no su lás ra. […] A csa var gó, a bo -
hém, a hip pi, a lá za dó, a bal ol da li for ra dal már ma ga tar tás mo dell jei be épül nek 
a mo dor ba és tartásba.”7 Lás suk azon ban, hogy 1968-at meg elõ zõ en ezek a szub -
kul tu rá lis ten den ci ák ho gyan kap tak te ret az ÚS-ban.

A nyu ga ti köz ve tí tés egy lé nye ges pél dá ját nyújt ják Várady Ti bor úti nap lói,
jegy ze tei, ame lyek az ÚS 1967/31 szá má ban je len tek meg – az sem mel lõ zen dõ,
hogy a szö veg cím lap ra ke rül, a lap szám leg el sõ írá sa ként. Várady amsz ter da mi,
utrechti, há gai, majd on nan to vább lép ve New York-i út já ról szá mol be; lé nye -60
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ge sebb ké pet, tár sa dal mi ke reszt met sze tet a nyu ga ti tör té né sek rõl az Amsz ter -
dam ról szó ló rész ben ka punk. A be szá mo ló önreflexív fel üté sé ben ezt ol vas hat -
juk: „A re pü lõ gé pen még nem tu dom el dön te ni (ké sõbb sem), hogy az »errõl
majd írok« tu da tá val szem lé lõd ni jó vagy rossz. Min dent azon nal éles kon tú rok -
ban lá tok, a tör té né sek fény kép so ro zat tá me re ved nek, egy ész re vé tel, egy mon -
dat az ut cán, fél fül lel el ka pott sza vak szín há zi pár be széd dé nõ nek. […] 
A provókat ke re sem, beatnikeket, hol land hippyket”.8 A ki uta zás le he tõ sé ge, 
a nyu ga ti vi lág meg ta pasz ta lá sá nak aka rá sa és az eh hez tár su ló prediszpozíciók
fog ják ala kí ta ni a kül föl di él mé nyek be fo ga dá sát. A kül sõ vi lág rög zí té sé nek elõ -
ze tes szán dé ka már ön ma gá ban fel na gyít ja, je len tõ ség tel jes sé, ki me re ví tett kép -
pé te szi a lát ni va ló kat – a tu dat, hogy Amsz ter dam ban beatnikeket, hip pi ket fog
lát ni, szán dék ká konk re ti zá ló dik. A szö veg Váradynak olyan to váb bi él mé nye it
rög zí ti, ame lyek ma guk nak az amsz ter da mi ak nak is „ame ri kai im port”-ter-
mékek: a vá ros ban olyan hir de té se ket lát, amely „INTERNATIONAL LOVE-IN”-
re in vi tál ja a vá ros la kó it, sõt ma ga a pol gár mes ter szer ve zi. A love-in fo gal ma 
a hip pik nyelv hasz ná la tá ban olyan sze re tet-össze jö ve telt je lent, amely a bé két
és az egy más sal va ló ked ves sé get nép sze rû sí ti, ugyan ak kor a szerzõ szám ta lan
röp irat hoz is hoz zá fér az ut cán, leg in kább a vi et na mi há bo rú el len til ta ko zó
ame ri ka i ak kal szolidarizáló szö ve gek kel ta lál ko zik. Ezek a leg kü lön fé léb bek:
sze re tet for ra dal mat hir de tõk, a vi et na mi vá lasz tá sok ered mé nye i nek kom men -
tár ja ként idé zett ná ci szlo ge nek, an ti kom mu nis ta és an ti ka pi ta lis ta jel sza vak,
há bo rú el le nes jel sza vak (pl. „make love, not war”, „nurses, not na palm”). A sze -
re tet for ra dal má nak meg va ló sí tá sá ért tett erõ fe szí té sek az össze tû zé sek ben is
meg nyil vá nul nak: a beatnikek és a mat ró zok kö zött ve re ke dés tör ki, egy park
szé lén bé ké sen ma zso lát osz to ga tó lány le tar tóz ta tá sa pe dig meg hi ú sul. („A
lányt ha ma ro san ki en ge dik. Lo gi kus, hogy nem kö ve tett el sem mit. A provók
bol do gan tün tet nek, pro tes tál nak. – Fe lül tet ték a rendõrséget.”)9 A „provók” cso -
port ja is, a hip pik lát vá nya is Váradyban ve gyes ér zé se ket kel t. Ezek a szub kul -
tú rák Várady sze rint a mo dern ség nek azon tü ne tei, ame lyek egy sze rû en lét mód -
juk kal, eg zisz tá lá suk kal hív ják fel ma guk ra a fi gyel met, s a pusz ta lé te zés for má ba
tö mö rí tik a je lent. A foly to nos je len ben-le vés sel egye nes vo na lon kap cso lód nak
az in di vi du a liz mus hoz, amely azért vá lik el lent mon dá sos fo ga lom má, mert a lá -
za dás kol lek tív in di vi du a liz mus sá nö vi ki ma gát. Az úti nap ló mel lett il luszt rá -
ci ó ként egy röp ira tot is kö zöl a lap szám, hol land és an gol fel irat tal, szí vek és vi -
rá gok raj za i nak kí sé re té ben. 

Az 1968-as ju go szlá vi ai ese mé nyek rõl vi szony lag rö vi den szá mol nak be 
a symposionisták, az 1968/39–40-es lap szám ok ha sáb ja in, az Ak tu a li tá sok ro vat -
ban kö zöl nek két na gyobb cik ket, Majtényi And rás Jegy ze tek a di ák moz ga lom ról
és Vladimir Maksimović Az egye te mis ta moz ga lom ról és az egye tem re form já ról
cí mû írá sát. Majtényi cik ke va ló já ban a vi lá gon zaj ló di ák tün te té sek rõl szól,
amely ben a belg rá di ra is ki tér, a Guardian jú ni u si ve zér cik ké bõl is kö zöl ve egy
rész le tet. Szerbhorváth György az ÚS-ról szó ló mo nog rá fi á já ban a fo lyó irat sze -
rep vál la lá sá ról a kö vet ke zõ ket ír ja: „A ma-ma-maizmusnak Marx ról, Ma ó ról és
Marcuserõl el ne ve zett, ’68-ba tor kol ló szel le mi irány zat te o re ti kus vo na la azon -
ban a fo lyó irat ban igen ha lo vá nyan ka pott he lyet, konk ré tan e hár mas tól sem -
mit sem kö zöl tek, és a re cep ció csak egy Marcuse-kötetre ter jedt ki, ar ra is 1968
után. Mi több, Adornótól, Althussertõl, Blochtól ké sõbb kö zöl nek szö ve get, mi -
u tán ’68 már le csen gett, és Eu ró pa-szer te föl szá mol ták a ba ri ká do kat, igaz, ez
nem je len ti azt, hogy ne ol vas ták vol na õket (1968 má ju sá ban kö zöl tek egy
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Bloch-interjút, de ez csak a nyu ga ti ese mé nyek re vonatkozott)”.10 Azt a tényt,
hogy a nyu ga ti ese mé nyek im port ja ho gyan zaj lott a lap ban meg je le nõ szö ve gek
szem pont já ból, két je len ség is bi zo nyít ja: Marcusenak az Ér te ke zés a fel sza ba dí -
tás ról cí mû 1969-es mun ká ját az 1970/65-ös szám ban köz lik for dí tás ban, így
csak retrospektíve vá lik ért he tõ vé ezek nek a for ra dal mi tö rek vé sek nek a te o re ti -
kus hát te re. Ugyan ak kor 1968-ban, Tol nai „hippy-novelláiban” fi no man iro ni -
kus ref le xi ók kal meg va ló sul ni lát sza nak azok a mozgalmár- és szub kul tú ra-rep -
re zen tá ci ók, ame lyek tel je sebb ké pet mu tat nak a ju go szláv és nyu ga ti in for má -
ci ós min ták ke ve re dé sé rõl.

Tol na i nak két írá sa fog lal ko zik exp li ci ten ez zel a té má val – a hippy-novellái va -
ló já ban pró za ver sek nek mi nõ sül né nek ma, for mai szem pont ból né mi képp az
avant gárd au to ma ti kus írá sok hoz ha son lí ta nak. A két szö veg az 1968/37-es és
1968/38-as lap szám ok ban je le nik meg, az el sõ vel a kö vet ke zõ rész nél fog lal ko zom,
a má so dik, A hippy a má jus el se jei fel vo nu lá son cí mû írás re le van ci á ja eb ben a
kon tex tus ban kör vo na la zó dik leg in kább. A szö veg ben mind vé gig érez he tõ egy
fenn tar tott fe szült ség, amely a hip pi alak ja és a má jus el se jei fel vo nu lás, a pro le -
ta ri á tus és a mun kás moz ga lom kö zött hú zó dik. A hip pi hez olyan ér ték tar to má nyú
sza vak tár sul nak, ame lyek a bé kés sé get, a ked ves sé get, a ter mé szet ap ró sá ga it fog -
lal ják ma guk ba (vi rá gok, ro va rok, élénk szí nek stb.), a fel vo nu lás hoz és a pro le ta -
ri á tus hoz (a szö veg ben több ször is: pro lik hoz) pe dig a moz gás hoz és az erõ szak -
hoz köt he tõ sza vak. A pró za és a lí ra ke ve re dé sét dom bo rít ja ki a vissza té rõ „a ten -
ger fe né ken is tö me ge sen vo nul nak a kis pi ros ha lak”, amely össze tett szim bo li kát
köz ve tít: a pi ros szín a mun kás moz ga lom és ra di ká lis bal ol da li po li ti ka szí ne, 
a ten ger fe nék Tol na i nak a pro vin ci a liz mus ból ki lé põ, vissza té rõ ten ger-mo tí vu má -
hoz kap cso ló dik, amely a ju go szlá vi ai tér ség men tá lis tér kép ének al ko tó ele me. 
A ten ger fe né ken tör té nõ vo nu lás ké pe ki moz dít ja a moz gal mak ról szó ló tu dá sun -
kat: a né mán tá to gó ha lak és a ten ger al ja a le süllye dés és nem a fel emel ke dés, 
a ha la dás esz mé nyét tá maszt ják alá. Így a kis pi ros ha lak nem lesz nek egye bek,
mint hi á ba va ló an tá to gó álmozgalmárok. A hip pi alak já ban a nyu ga ti szte re o tí pi -
ák raj zo lód nak ki: „ver si két írt rajz fü zet ének há tul já ra a hippy kü lön ben in kább
raj zol mé reg zöld püs pök li la mál na flomaszterral a na pok ban b-tõl ka pott ara nyat
b. an gyal szárny-rész le te in a bõr ara nyat ve rej té kez vég re szer zett olasz ösz tön dí jat
a hippy max ernst frottáge-ait szok ta ná luk né ze get ni fér jé nek fel mond tak fér je
most mun ka nél kü li bib li o fil igaz fel aján lot ták szer kessze a roto-bûnügyet a volt
for ra dal má rok ahogy p. mon da ná p. kü lön ben az új bal ol dal meg je le né se elõtt már
az új bal ol dal ide o ló gu sa volt ver si ké jé nek so ra it vi rá gok fu tot ták be vi rá gok foj -
tot ták meg”,11 vagy „de hát én csak egy ver si két hoz tam kö zé tek ha akar já tok el is
éne ke lem ha akar já tok in kább éne ke lek nek tek ezen nel meg hív lak ben ne te ket ki -
ál lí tá sunk ra össze gyûj töt tük a vá ros ban a kõ- és vasdrótdarabokat s fe ke te fe hér re
na rancs sár gá ra zöldpöttyesre fes tet tük õket de pél dá ul van egy konk rét ja vas la tom
is ha a mû vé szet nem ér de kel benneteket”.12 A hip pi be le ke ve re dé se a má jus el se -
jei mun kás fel vo nu lás ba egy olyan mikronarratívát dom bo rít ki, amely nek az egyé -
ni for ra da lom meg ví vá sa a cél ja. A hip pit nem ve szik ko mo lyan a fel vo nu lá son,
nem ta lál meg ér tõ fü lek re, a kar ne vá li han gu lat ban hu mo ros, sza ti ri kus ízû szi tu -
á ci ók ba ke ve re dik, de a hát tér ben föl sej lik az erõ szak is – a két lá za dó fél kö zül ki
ke re ke dik fölül, kié a ha ta lom és ki ma rad a ki re kesz tett. Azért fon tos Tol nai szö -
ve gé ben ezek nek az üt köz te té se, mert rá mu tat a moz gal mak ter mé sze té re, az em -
be ri sza bad ság ki har co lá sá nak po ten ci á lis sok szí nû sé gé re, és ezek meg va ló sí tá sá -
nak il let ve el le he tet le ní té sé nek kon tex tu sa i ra. 62
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Her bert Marcuse Ér te ke zés a fel sza ba dí tás ról cí mû mun ká ja az ÚS ha sáb ja in
1970-ben je le nik meg te hát, vi szont Végel Lász ló for dí tá sá ban itt ol vas ha tó elõ -
ször az új szen zi bi li tás fo gal ma, amely egy szer re vo nat ko zik a moz gal mak nyelv -
hasz ná la ti, szer hasz ná la ti, mû vé sze ti, ze nei je len sé ge i re. Az új szen zi bi li tás
olyan po li ti kai té nye zõ, amely tár sa dal mi mé re te ket ölt és „az élet ösz tö nök gyõ -
zel mét fe je zi ki a bûn és az erõ szak fe lett, tár sa dal mi mé re tek ben tá mo gat ná 
a nyo mor és igaz ság ta lan ság le küz dé sé re irá nyu ló lét szük ség le tet és elõ se gí te né
az élet szín vo nal to váb bi emelkedését”.13 Marcuse hí res szö ve ge a szub kul tu rá lis
cso por to su lá sok lé nye gét ab ban ra gad ja meg, hogy a ko ráb bi tár sa dal mi rend
meg vál toz ta tá sá hoz a tár sa da lom nyelv hasz ná la tá ban is vál to zá sok nak kell vég -
be men ni ük. Így a hip pik ar gó ja il let ve jel sza va ik a sza vak ál ta lá nos je len té sé tõl
meg foszt va és át ér té kel ve jut nak át a köz tu dat ba (pl. trip, soul, grass, pot, hip,
be at, acid stb.) és a fenn ál ló rend el len for dul nak. Ugyan így a tu dat és az ér zé -
ke lés ki tá gí tá sá val (pl. drog hasz ná lat, pszichedélia) a mû vé szet és a vi lág meg -
is me ré se is fel sza ba dít ha tó a kor lá tok alól. 

Az ér zé ke lés ki tá gí tá sa, avagy ’irodalmi pszichedélia’

Marcuse azt ír ja, hogy „a ká bí tó sze res »utazás« (»trip«) azt is ma gá ba fog lal ja,
hogy a tár sa da lom ál tal ki for mált egyé ni ség – ha mes ter sé ge sen és rö vid idõ re is
– fel bom lik. Ez a mes ter sé ges és »privát« fel sza ba dí tás el tor zult for má ban an ti -
ci pál ja a tár sa dal mi fel sza ba dí tás nak azt a kö ve tel mé nyét, hogy a for ra da lom
egy ben az ér zé ke lés for ra dal ma is kell le gyen, en nek kell kí sér nie a tár sa da lom
anya gi és szel le mi át ala kí tá sát és en nek kell lét re hoz nia az új kör nye zõ vilá-
got”.14 A pszichedélia, a szer hasz ná lat a mû vé szet szem pont já ból azt az avant -
gárd ér zé ke lés-ha gyo mányt vi szi to vább, amellyel az exp resszi o niz mus és 
a szür re a liz mus már év ti ze dek kel ko ráb ban kí sér le te zett: az ér zé ke lés új for má -
i val, a va ló ság ele mek összemontázsolásával, a va ló ság fe let ti transz po ná lá sá val
lé nye gé ben el tö röl ték azt a kon cep ci ót, mi sze rint a mû vé szet nek a va ló sá got kel -
le ne áb rá zol nia. Az iro dal mi szö ve gek mû fa ji és for mai ke ve re dé se, az asszo ci a -
tív tech ni kák és szo kat lan kép zet tár sí tás ok egy részt ezt te szik meg alap elv ük ké,
ugyan ak kor nem ki mon dot tan az ér zé ke lés ha tá ra it szá mol ják fel, ha nem olyan
nem kon ven ci o ná lis ér zé ke lé si mó do kat köz ve tí te nek, ame lyek a szer hasz ná la -
tot, a „tripet” szi mu lál ják. Er re le het pél da Tol na i nak a már ko ráb ban em lí tett
hippy-novellái kö zül az ÚS 1968/37 szá má ban meg je lent A hippy ha lá la cí mû
írá sa. 

A pró za vers ben ugyan az a fe szült ség érez he tõ mind vé gig, ha son ló szte re o tí -
pi á kat mû köd tet a hippiszereplõ meg je le ní té sé ben: „a hippy vál lig érõ vö rös haj
mell re csor gó vö rös sza káll fe ke te-li la csí kos szûk egé szen szûk nad rág köz vet -
le nül a térd fe lett el köt ve úgy hogy a nad rág szár fe ke te-li la ha ris nyá nak tû nik”,
vagy „a szél még so ká ig ráz ta a hippy nya ká ban az in di ai elefánt-csengõt”.15 En nek
a szö veg nek is az a szer ve zõ el ve, hogy a szám ki ve tett, a tár sa da lom pe re mén élõ
bo hém alak össze tû zés be ke rül a vá ros la kó i val, az ut cá kon a „pro lik kal”. A szö -
veg fo lyam egyik pont ján egy éj sza ká ba nyú ló le ré sze ge dés tör té ne té nek forsz lá -
nya i ról is ér te sü lünk, de a nar ra tív szál fo lya ma tos pers pek tí va-vál tá sok kal ját -
szik – hol kí vül rõl szem lél jük az ál mos, fé lig még al ko hol ha tá sa alatt le võ hip -
pit, hol a hip pi sze mén ke resz tül ér zé kel jük a lá tot ta kat, mind ezt csu pán az erõ -
tel jes képiséggel: „ab ban a pil la nat ban olyan erõs su gár ütöt te mel len hogy hát -
ra vá gó dott esés köz ben lát ta az órjás fe hér cisz ter na tes té re csa va ro dó csil lo gó
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fe ke te csö ve ket a szür ke gu mí ro zott ru há ban a mé hé szek re em lé kez te tõ mo sók
so rai szin te egy szer re lép tek ro ha moz tak” és „csak fe hér re pe dé se ket lát a vi lág -
ból csil lo gó fe hér re pe dé se ket már az ál la ti ösz tön is ke vés nek bi zo nyult ezek -
nek al ler gi á juk van a vi rág iránt ezek csak az asz fal tot lo csol ják én va gyok az el -
sõ vi rá guk” il let ve „kezd te tel je sen el en ged ni ma gát vég re meg ta lál tam a pózt
mind valjačić ceylonon le ve gõt le ve gõt hol nap kész lesz a li la pe le ri nem ki ete ti
meg a macs ká kat ami kor vég re már si ke rült egy kis LSD-hez jutni”.16

A szö veg mot tó ja egy San Francisco-i hippitemetés transz pa ren sé nek szlo gen je
– a hoz zá írt ha lál tör té net va ló já ban át he lye zi az ame ri kai kon tex tust egy le het -
sé ges, el kép zel he tõ ju go szlá vi ai hely zet be, ami nem a to le ran ci á val és a bé ké vel
kap csol ha tó össze. A vi rág gye rek szim bo li ká ja át ér té ke lõ dik a ke mény út test re
ára dó vad víz su gár ral, amely elõbb meg va kít ja, majd meg ful laszt ja a ka rak tert. 

A köl té szet be „szi vár gó” pszichedéliának ta lán leg rep re zen ta tí vabb szö veg -
anya gát Raffai Fe renc jegy zi – Raffai fõ ként hor vát iro da lom mal kap cso la tos írá -
so kat kö zöl az ÚS-ban, de ké sõbb már vissza vo nul az iro dal mi élet bõl. Az
1969/54 szám ban, a 21. ol da lon köz li Be at apollo cím alatt né hány ver sét (Ká -
bult ság és ma té zis, Ha lál, ha lál-spó ra, Orkusz ár nyai, Kun ko ro dó ezüst nyár fa ké -
reg, Bee Gees, 1968. VI II 20., Nász út-ügy, Be at apollo), me lyek idil li álom vi lá got
is, de ér zék csa ló dá so kat is köz ve tí te nek. Ugyan ak kor erõ tel je sek az avant gárd
köl té sze ti ha tá sok: pl. „a fel puk kasz tott lég gömb meg fi a ta lo dott, és haj la mos /
volt meg hall gat ni a kár tya vi har éles ka ca gá sát” (Orkusz ár nyai), „a ba bi lo ni
kom po nens most tün dö köl leg job ban a sár ban” (Nász út-ügy) vagy „aki utál ja a
hall ga tag man da ri nok hogyodanerohanjak szûzeit” (Be at apollo) – tár gyak
aleatorikus meg sze mé lye sí té se, szó mon tázs, tel jes ké pi el lent mon dás árul ko dik
ar ról, hogy szö veg mû kö dést nem az egy sze rû el kép zel he tõ ség ve zér li. Föl me rül -
het a kér dés, hogy mi a kü lönb ség a szür re á lis kép al ko tás és a pszichedélia kö -
zött – lé nye gé ben az, hogy míg a pszichedélia egy már lé te zõ, lát ha tó és meg ta -
pasz tal ha tó vi lá got tor zít el és élén kít fel ér zék csa ló dás ok kal és meg hök ken tõ,
ám még is könnye dén el kép zel he tõ lát vánnyal, ad dig az avant gárd vé let len sze -
rû sé ge és tel jes ön ké nye el sõd le ge sen nem a va ló ság ban – a le het sé ges ség ben –
gyö ke re zik. A két as pek tus ugyan ak kor ki egé szí ti egy mást, ugyan is a vé let len -
sze rû ség át ter jed het a pszichedéliára (a konk rét szer hasz ná lat ese té ben pél dá ul
lét re jö het nek „bad trip”-ek, az az traumatikus vagy kel le met len „uta zá sok”). Lás -
sunk pél dá kat olyan pszichedelikus-asszociatív ké pek re, ame lyek kel meg vi lá gít -
ha tó ez a kü lönb ség: „két óri ás sé tál gat mez te le nül a tisza-parton / kö rü löt tük
nim fák kagy ló hé jon / ame ri kai tiszt / tank he lyett au tó ról me sélt né ha” (Kun ko -
ro dó ezüst nyár fa ké reg), „az sz-hez szük sé ges új já szü le tést so ha sem tud ta el ér -
ni. / A kü lön le ges kon cent rá ci ót. Te he tet len sé gé ben fej nél kül / moz gott” (Ká -
bult ság és ma té zis), „cik cak kos pa ta tok / szü rem le nek össze, nyers-vé res nyi rok -
csa pá sok él tek visz- / sza tü rel met len fe szes sé gük kel. Óri ás le ve lek alatt fel költ /
a pi ros ha rang” (Ha lál, ha lál-spó ra). Az asszo ci á ci ó hoz erõ tel je sen tár sul a ze nei
él mény – a szub kul tu rá lis ho va tar to zás élet ér zés ének fon tos ele me a ze ne, így
pél dá ul a Bee Gees ze ne kar ne ve mint vers cím, vagy a be at mû faj mint té ma meg -
je lö lés, a szub kul tú rá hoz tár su ló szte re o tip képiség ezt kör vo na laz zák: 
„A zephirus li la lo va i nak / pa tái szét rúg tak kö zöt tünk: / a pró fé ta ha ve rok ki cse -
rél ték / a jangot a jinnel, hogy fel rob ban jon a tu dat / naf tás ron gyá nak tü ze”,
„most esik jól rá gon dol ni ri adt / fan tá zi á já ra, Zen-hi té re. Õ a hin du, / aki kép te -
len le ro had ni”. A rész le tek a hip pik szub kul tú rá já nak a tá vol-ke le ti val lá sok hoz
és szim bó lu ma ik hoz já ru ló af fi ni tá sát is hang sú lyoz za, de a ver sek ben a kul tu -64
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rá lis szim bó lu mok ke ve re dé sét is tet ten ér het jük, a yin-yang és a zen ke ve re dik
Hyperionnal, Zephirusszal, Délosz vi dé ké vel, vagy akár Remb randt tal, Sartre-
val. Ezek nek a ver sek nek nem az a cél juk, hogy ren det te remt se nek a kul tu rá lis
asszo ci á ci ók kö zött, ha nem ép pen a sza bad kép zet tár sí tás ok és a to tá lis ér zé ke -
lés spekt ru má ba in vi tál nak. Ezért itt is fenn tart ha tó Stu art Hall nak az a meg ál -
la pí tá sa, hogy a hip pik élet stí lu sá nak szim bo li kus as pek tu sa it és pro jek ci ó it
nem le het ki fe je zet ten „kí vül rõl” lát tat ni, hi szen meg nyil vá nu lá sa ik ban alap ve -
tõ az, hogy vissza uta sí ta nak nyel vet és interpretációt.17 Iro dal mi rep re zen tá ci ók
ese tén ez né mi képp meg bi csak lik, ugyan ak kor az avant gárd szö veg ha gyo má nya
és újí tó ere je tu da to san ala kít ja ezt a köl té sze tet.

A fo lyó irat ze nei vi lá ga

Az ÚS újí tá si és ha la dá si esz mé nye el sõ sor ban ar ra ter jedt ki, hogy az ún. „tó -
par ti és temp lom to rony-pers pek tí vát”, a pro vin ci a liz must és té ve sen ér tel me zett
regionalizmust meg pró bál ja megszüntetni.18 A szûk lá tó kö rû ség re és be le tö rõ -
dés re, il let ve a kul tú ra fo gyasz tá si szo ká sok fel hí gu lá sá ra adott vá lasz Bos nyák
Ist ván nak az 1967/29–30 szám ban kö zölt rá dió kri ti ká ja, amely az El len pont ro -
vat ban je lent meg és az új vi dé ki rá dió mû ve lõ dé si adá sa i nak hall ga tott sá gá ra
ref lek tál. Ki in du ló pont ja, hogy a rá dió Együtt cí mû iro dal mi-ze nés egy órás ro va -
ta („a rá dió iro dal mi fo lyó ira ta”) túl hosszú nak bi zo nyult és hu za mo sabb oda fi -
gye lést igé nyelt – a hall ga tók nak nem tet szett. Bos nyák ar ra éle zi ki írá sát, hogy
az új vi dé ki rá dió adá so kat nem le het „fél fül lel” hall gat ni. „Nincs ugyan kör kér -
dés sel szer zett bi zony sá gunk ró la, de köz tu dott, hogy ugyan en nek a Rá di ó nak
ugyan ezen hall ga tói órák hosszat is el hall gat ják a szo ci a lis ta giccs ipar kü lön fé -
le »fesztiváljainak« bár gyú slá ge re it stb., s ugyan ak kor »fárasztónak« tart ják 
a hat van per ces, ze né vel bõ sé ge sen te le tûz delt, s szö ve ge i ben sem túl sá go san
»nehéz«, né ha még ép pen ség gel na gyon is könnyû Együttet. Ha ez így van, 
B. Sza bót (s ve le együtt mind nyá jun kat) rá szed tek az il lú zi ók, hisz az a bi zo nyos
»mai« nagy kö zön ség anak ro nisz ti ku san teg na pi: a mû vé szet tõl, iro da lom tól to -
vább ra is »szórakozást«, »pihenést«, »kikapcsolódást« és egyéb, a tény le ges szel -
le mi al ko tás ál tal so ha nem tel je sít he tõ nyárs pol gá ri cso dá kat vár”.19 Ha a nyárs -
pol gá ri at ti tû dök cél zot tan ide o lo gi kus meg ha tá ro zá sát nem is tud juk tel jes mér -
ték ben ko mo lyan ven ni, a mé dia fo gyasz tás né hány as pek tu sá ra még is ki tér 
a szö veg. Az elem zés lé nye gé ben ar ra fut ki, hogy a slá ge rek su gá ro zá sa, a kü -
lön bö zõ mû dal ok, kí ván ság mû so rok, nó ták stb. köz ve tí té se el le he tet le nít bár mi -
fé le ref le xi ót vagy ki sebb szel le mi erõ fe szí tést. Bos nyák kri ti ká já nak vi szont van
egy for du la ta: „Lé te zik, ter mé sze te sen, egy ali bi, amely »igazolja« a Rá dió mû -
sor ter ve zõ i nek ori en tá ci ó ját. Ma nap ság va la mennyi rá dió ál lo más, bel-és kül -
föld ön, Nyu ga ton és Ke le ten egy aránt a commerce-kultúra kény sze ré nek ál doz,
a rossz ér te lem ben vett tö meg kul tú rá nak kény te len áldozni.”20 A meg jegy zés
paradoxona ab ban áll, aho gyan a ke let-nyu gat ima gi ná ri us ten ge lyét ugyan azon
kon tex tus ba he lye zi, sem mi lyen kü lönb sé get nem té ve a ju go szláv hely zet és 
a nyu ga ti or szá gok kul tu rá lis mû so rai kö zött. Az 1960-as évek ben le he tünk ta -
núi Eu ró pá ban (és Ame ri ká ban is), aho gyan az underground tö rek vé sek bõl las -
san ki vá lik a tö meg kul tú ra – a rá di ók si ker lis tá in meg je len nek azok a ze ne kar ok
(pl. Beat les, Rolling Stones, Led Zep pe lin, The Mamas and The Papas, Jefferson
Airplane, Ja nis Joplin és még so kan má sok), akik pár hu za mo san van nak je len 
a szub kul tú rák ze nei pa let tá ján, fesz ti vá lo kon, össze jö ve te le ken és nép sze rû vi -

65

2018/5



lág tur né kon, ze nei mû so rok ban, te le ví zi ó ban stb. A ju go szlá vi ai tö meg kul tú ra
Bos nyák ér tel me zé sé ben te hát nem más, mint az an da lí tó, fél fül lel hall gat ha tó,
kü lö nö sebb in tel lek tu á lis oda for du lást nem igény lõ szo ci a lis ta giccs és mu la tás
– ez pe dig vi szony lag el tér at tól a nyu ga ti tö meg kul tú rá tól, amely a kort jel le -
mez te (ter mé sze te sen van nak át fe dé sek, de alap ve tõ en más jel le gû a po pu lá ris
kul tú ra Eu ró pa két fe lén). Azért fon tos ez a pár hu zam, mert ami kor a nyu ga ti
pop kul tú ra-ele mek és szub kul tu rá lis tö rek vé sek utat nyer nek a ju go szlá vi ai tér -
ség ben, azok új ból lá za dó vá, töb bé-ke vés bé til tot tá, de leg alább is meg tûrt té,
undergrounddá vál nak. Az ÚS ze né rõl szó ló írá sa i ban így azt fi gyel het jük meg
a to váb bi ak ban, hogy a jazz, blu es és a be at rock mû fa jai min dig va la mi exk lu -
zív nyu ga ti im port ként, kü lön le ges ség ként je len nek meg – el sõ sor ban nem ma -
gyar szer zõk köz ve tí té sé vel.

Még Bos nyák cik ké nek meg je le né se elõtt, az 1965/5 szám ban ta lá lunk pél -
dát olyan kí sér let re, amely a könnyû ze ne be fo ga dá sá nak mi ként jét pró bál ja
meg tematizálni. Várady Ti bor a dzsessz-zon go ris ták elõ adá si stí lu sa it és le me -
ze it elem zi a 15. ol da lon – a lis ta Red Garlandbõl, Art Taylorbõl, Gerry
Mulliganbõl és Paul Desmondból áll. Ez az össze ha son lí tó ze ne ér tel me zés azt 
a pa ra do xont fo gal maz za meg, hogy le het-e egy ál ta lán dzsessz-zon go ra já té kot
ér tel mez ni szö veg szin ten, hi szen alap ve tõ en egy sze man ti kát nél kü lö zõ kö zeg -
rõl van szó. Várady ar ra össze pon to sít, hogy a dzsessz meg szo kott for ma nyel -
vé bõl in dul jon ki, nép sze rû ze né szek já té ká hoz – az az a kul ti kus elõ adók hoz –
ha son lít sa cél pont ja it, és meg ta lál ja azo kat a sa já tos sá go kat, ame lyek kel a mû -
vé szek ren del kez nek: „a dzsessz zon go rá nak van egy meg ha tá ro zott eg zisz ten ci -
át el ért szí ne, han gu la ti ér té ke, mely ben ne de fi ni ál ha tó vá ra ko zást je lent. Ezt
a vá ra ko zást egy Art Tatum vagy Thelonius Monk át ü tõ egyé ni sé ge meg hi ú sít -
ja. Red Garland va ló szí nû leg meg fe lel en nek a vá ra ko zás nak. Stí lu sa ha tá ro zot -
tan szin té zis: Petersonhoz ha son ló an ma xi má li san fel tud ja hasz nál ni egy-egy
ak kord so ro zat im pul zu sát a »kitörõ«, me lo di kus, imp ro vi zá ció-vo na lak ban:
blu es ele mek ál lan dó an je len van nak já té ká ban és itt sok ro kon sá got mu tat 
a Coleman Hawkins-szal ját szó T. Flannagan blu es-kon cep ci ó já val: imp ro vi zá -
ci ó i ban meg kö ze lí ti John Lewis na gyon szi lárd ar chi tek tú rá jú, kö vet ke ze tes
me ló dia-ve ze té sét: Tristanóhoz ha son ló an meg áll, ab ba hagy egy-egy mo tí vu -
mot egy hir te len tá madt, iz ga tó új asszo ci á ci ót követve”.21 A kom men tár ban ar -
ra lát ha tunk pél dát, aho gyan a ko moly ze né vel érint ke zõ dzsessz egy szer re van
je len ki szá mít ha tó sá gá val és ki szá mít ha tat lan sá gá val, il let ve aho gyan fo ko za to -
san a nép sze rû ze ne ré szé vé vá lik. Míg a szö veg nek el sõd le ge sen az a cél ja,
hogy a kü lön bö zõ elõ adók emo ci o ná lis hoz zá ál lá sát és ze nei ha bi tu sát vi gye
szín re, még is si ke rül át for dul nia egy, a ze né hez ha son ló mó don asszo ci a tív stí -
lus ba, amely pél dá ul így je le nik meg: „Újabb ár nya lat azu tán egy Desmond
incitálta, koz mi kus csil lám lá sú szo mo rú ság, mely egy hosszú decrescendó nyu -
gal mát haj szál vé kony le mon dás sal fû zi a végtelenhez”.22 Eb bõl is ki de rül, hogy
a ze né hez tár sí tott alap ér zel mek nél to vább nem le het biz tos ra men ni a ze nei él -
mény le írá sá ban. Két ség te len, hogy Várady írá sa a könnyû ze ne-kri ti ka kez de te -
it is je lent het né, a ze né hez tár su ló asszo ci á ci ó kon kí vül pél dá ul a nép sze rû sí -
tés re is ha tás sal le het – lé nye ges elõ adó kat is mer tet, le me ze ket ajánl, ma gá nak
a dzsessz nek az él mé nyét promoválja. 

Fon tos kü lönb ség van Várady írá sa és az 1966/17-es szám ban meg je lent
David Arbus-írás, a New Thing kö zött, ami a dzsessz textuális meg je le ní té se it il -
le ti. Arbus szö ve gét ép pen Várady for dí tot ta, de át lát ha tób ban fog lal ko zik a mû -66
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faj kul túr tör té ne té vel, mint ma gá nak a ze né nek a le írá sá val. A „hip”, „square” és
„cool” jazz köz ti kü lönb sé get föl vá zol va ar ra fek te ti a hang súlyt, hogy ne csak az
ame ri kai fe ke ték és fe hér pro tes tán sok köz ti ze nei kü lönb sé ge ket ve gyük fi gye -
lem be, ami kor a dzsessz rõl be szé lünk. A „hip” szó a kor szak ban új don sá got je -
len tett, a dzsessz kul túr tör té net ében a cool jazz a kon zer va tí vabb, a ko moly ze -
né hez kö ze lebb ál ló irány za tot je lö li, a square ki fe je zés pe dig össz hang ban áll a
hip-pel, va gyis a leg mo der nebb dzsesszt je lö li. Az írás tu laj don kép pen ha son ló
mó don a tech ni kák ban ke re si a vá laszt a kü lönb sé gek re, de vé gül ar ra jut, hogy
az „at mosz fé ra” az, ami kü lönb sé get tesz a ko rai dzsessz irány za tok és az új moz -
ga lom kö zött. 

Az 1968/36-os lap szám két ség te le nül a hat va nas évek ze nei éle té re és szub -
kul tú rá i ra néz ve a leg rep re zen ta tí vabb – nem csak, hogy több ol da lon ke resz tül
fog lal koz nak ez zel a te ma ti ká val, ha nem a tel jes lap szám il luszt rá ci ói is mind -
vé gig nyu ga ti ze ne kar ok és ze né szek, ra jon gók, hip pik ké pe i bõl áll nak össze,
„hip pi ti pog rá fia”, kol lá zsok és vál to za tos el ren de zé sek jel lem zik. Mike Sweeny
át fo gó elem zé sét és dal szö veg-új ra köz lé se it Ol ga Božić for dí tot ta le az ÚS szá má -
ra Köl té szet a protest song után – mo dern song cím mel. Az írás ez zel in dít: 
„A mû vé szet ko rá nak tük re. Ma ez ta lán a leg ké zen fek võbb a nép sze rû mû vé sze -
tek – a te le ví zió, a film, a dal – ese té ben, ame lyek a nagy kö zön ség hez szól nak,
és a köz íz lést hi va tot tak ki elé gí te ni. Nem cso da hát, hogy je len tõs kri ti ku sok 
a kor sze rû elekt ro ni kus szer ke ze tek ben a mû vé szi ki fe je zés nagy »lehetõségét«,
ám ke vés bé iga zi meg nyil vá nu lá sát lát ják. Ha, te gyük fel, a fo gyasz tók ró zsa szín-
émely gõs pé pet kí ván nak, a ter me lõk az üz le ti jó hír név ér de ké ben vagy de mok -
ra ti kus esz mény ké pek tõl ve zérel ve meg is ad ják azt, s ez ál tal a le he tõ ség ki hasz -
ná lat lan ma rad. Vall juk meg azon ban, hogy minden nek el le né re volt né hány ki -
emel ke dõ ered mény a tö meg mû vé sze tek mindegyikében”.23 Eb ben a be ve ze tõ -
ben a Bos nyák Ist vá né hoz ha son ló gon do la tok kal ta lál koz ha tunk, ugyan ak kor
rá mu tat a nép sze rû mû vé szet azon as pek tu sa i ra is, amely re ki tér tünk a ko ráb bi -
ak ban. A „ró zsa szín-émely gõs pép” lé nye gé ben ugyan ab ban az ér ték tar to mány -
ban van, mint a „szo ci a lis ta giccs”, a nó ta szó és an da lí tó mu zsi ka, és ugyan úgy
a kul tú ra fo gyasz tás is mér ve i re ta pint rá, mint a ju go szláv rá dió adás ok ról szó ló
cikk – a fo gyasz tói szo ci a liz mus és ka pi ta liz mus kö zött ele nyé szõ a kü lönb ség.

A protest song ról mint mû faj ról Bob Dylan és Joan Baez kap csán ír Sweeny:
a protest son got lé nye gé ben egy egy sze rûbb nyel ve ze tû, könnyen be fo gad ha tó,
ám ke vés bé dal la mos mû faj ként ír ja le, ami egy ki emel ke dõ célt szol gál: fel hív -
ni a fi gyel met a tár sa da lom ban vég be me nõ ne ga tív vál to zá sok ra. A protest song
til ta ko zik – leg fõ kép pen az ame ri kai tár sa da lom ban, a vi et na mi há bo rú, az erõ szak
és az el nyo más el len. A mo dern song el len ben – bár mit is je lent sen ez az ál ta lá -
nos „mo dern dal” meg ha tá ro zás – csak a protest song fo gal má nak tük ré ben ér -
tel mez he tõ, s ezt Sweeny Bob Dylan ad di gi élet mû vé nek beeme lé sé vel te szi
meg; a két dal tí pus köz ti kü lönb sé get a mon da ni va ló „mély sé gé bõl” és a köl té -
sze ti szim bo li ká ból vo nat koz tat ja el. Az írás szer ke ze te úgy épül fel, hogy a tár -
sa dal mi vál to zá so kat és a dal szö ve ge ket egy szer re tár gyal ja (vö. „a mû vé szet ko -
rá nak tük re”), ki sebb elem zé sek kel el vá laszt va egy más tól az egyes dal szö ve ge ket.
Fon tos pil la na ta en nek az elem zés nek, hogy nem kér dõ je le zi meg az iro da lom –
a vers – és a dal szö ve gek azo nos sá gát. Ten den ci ó zu san iro dal mi al ko tá sok ként
ke ze li min de ni ket, és fon tos pár hu za mo kat von a már em lí tett avant gárd köl té -
sze ti for mák kal: pl. „Pró bál juk el ol vas ni is mét A pusz tí tás so rát, és fi gyel jük
meg, mi is tör té nik a szim bó lu mok és az erõ tel jes exp resszi o niz mus mögött”.24
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Bob Dylan dal szö ve gei kö zül Az idõk vál toz nak (The Ti mes They Are a-Changin’)
és A pusz tí tás so ra (Desolation Row) cí mû e ket köz li. A to váb bi ak ban a Si mon and
Garfunkel duótól A csend hang jai (The Sound of Silence), a Rolling Stonestól 
a Fesd fe ke té re (Paint It Black), a Beat les tõl Az élet egy nap ja (A Day in the Life),
Lucy a szi vár vány de re kán (Lucy in the Sky with Diamonds), a The Doorstól 
Az éj sza ka vé ge (The End of the Night) és a Vé ge (The End), a Jefferson Airplane-
tõl a Fe hér nyúl (White Rab bit) cí mû da lo kat te szi köz zé a lap ban. Ki emelt elem -
zést kap a Jim Morrison ál tal írt Doors-szerzemény, a Vé ge, ezt Sweeny sza ka -
szon ként elem zi, szin te a sza vak szim bo li kus je len tés szint jé ig me nõ en, felhíva 
a fi gyel met a so rok két ér tel mû sé gé re, il let ve a Doors iro dal mi szö veg ha gyo má -
nya i ra is ki tér – töb bek közt ar ra is, hogy az együt tes Aldous Huxley Doors of
Perception cí mû re gé nye után kap ta a ne vét, il let ve Jim Morrison fon tos ins pi rá -
ci ós for rá sa William Blake köl té sze te. 

Az ÚS lap ja in nem ez ma rad az egyet len át fo gó könnyû ze nei elem zés: 1968-
ban, a 42. szám ban Bog nár Ti bor nak je le nik meg A pop-ze ne ma cí met vi se lõ
írá sa, amely tu laj don kép pen ugyan azo kat a mû fa jo kat és stí lu so kat vo nul tat ja
fel, mint az elõ zõ cik kek – a Beat les, a Beach Boys, a Bee Gees mun ká it em le -
ge ti, nyelv hasz ná la ta mi att ugyan ak kor ez a szö veg in kább kö zép is ko lai di ák -
mel lék le ti is me ret ter jesz tés ként áll ja meg a he lyét, mint egy mû vé sze ti-kri ti kai
fo lyó irat ban („A té ma nagy nép sze rû sé ge és ak tu a li tá sa foly tán egy re-más ra je -
len nek meg cik kek, ame lyek tu dá lé ko san ma gya ráz zák a mo dern ze ne lé nye gét.
Saj nos, meg kell ál la pí ta nunk, e cik kek je len tõs há nya dát ko pa szo dó bá csi kák
ír ják, te le elõ í té le tek kel, pon tat lan és hi á nyos in for má ci ók alap ján, »kívülrõl«
szem lél ve a jelenséget.”),25 irány za ti be so ro lá sai pe dig hosszabb tá von pon tat -
lan nak bi zo nyul tak.

Az ÚS 1970/65-ös szá má ban Várady Ti bor nak még meg je lent egy egé szen ki -
for rott ze nei esszé je a blu es mû fa já ról – ugyan ab ban a lap szám ban, amely ben
Marcuse-nak az új szen zi bi li tás ról szó ló fi lo zó fi ai ér te ke zé se is ol vas ha tó. Az
1965-ös, dzsessz-zon go ris ták ról szó ló írá sát a Blu es va ri á ci ók sok te kin tet ben fö -
lül múl ja. Az esszé ér zé keny sé ge ab ban rej lik, hogy a blu es nak azt az ol da lát ra -
gad ja meg, amely ben az em be ri lé lek nek és ön ki fe je zés nek, fel sza ba du lás ra tett
kí sér le té nek ener gi á it ke re si: „A blu es nem for ra da lom. Egyet len egy zsar nok sá got
ké pes csak meg szün tet ni: a csen dét. Ak kor a leg vak me rõbb, ami kor a hang ban,
az egye dül lé te zõ ben bíz va és erõ söd ve, hang gá lényegít min dent, a zsar nok sá -
got, a szen ve dést, ki lá tás ta lan sá got, és e hir te len egyen lõ ség li dérc fény ében
meg csil lan a hõs tett le he tõ sé ge. De ek kor sem ké pes el sza kad ni an nak tu da ta,
hogy ezért az álo mért is vissza kell tér ni egy má sik vi lág ba, egy olyan kul tú rá ba,
ahol ér tünk van nak a mítoszok.”26 Az esszé tu laj don kép pen a blu es alap hely zet -
ének paradoxonát kö ve ti vé gig, a ki tö rés le he tet len sé gét, az egy hely ben for gás
po é ti ká ját, azok nál a gya pot föl de ken dol go zó fe ke te ame ri ka i ak nál, akik jó ide ig
csak (rab)szolgákként él het ték az éle tü ket. Várady esszé jé nek szó hasz ná la ta szo -
li dá ris – az együtt ér zés, de az ala pos meg fi gye lés nyel vé vel sok kal adek vá tabb
kon tex tus ba eme li a blu est, mint ha csu pán a hu sza dik szá zad vé gé nek egyik
könnyû ze né je vol na a sok kö zül: „Nin csen li ne á ris egy más után kö vet ke zés,
min den lé pés elõ re egy szer smind vissza té rés. Az idõ azo no sul az óra lap já val. 
A blu es kí sér let az idõ meg sem mi sí té sé re. Ha nincs meg vál tás, ha az el mú ló na -
pok nem köz be esõ út leg alább, ha az idõ nem ha lad, csak tart, csak ma ga az idõ
el len le het for dul ni. A pá ri zsi kom mün el sõ nap ja i ban a for ra dal má rok szét zúz -
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ták az órá kat. De a blu es nem hoz hat új idõt a szét zú zott he lyé be. Ezért csak ön -
ma ga sem mi sül het meg. […] A blu es lehetetlen.”27

Az Új Symposion vál to za tos ké pet nyújt a szub kul tu rá lis meg nyil vá nu lá sok -
ról: egy szer re kö zöl ver set, pró zát, esszét, kri ti kát, is me ret ter jesz tõ cik ket ugyan -
azok ról a je len sé gek rõl, hol köz ve tett, hol köz vet len mó don – még is leg in kább
ugyan azok a szer zõk fog lal koz nak a té má val: kö zü lük Tol nai Ot tó, Várady Ti bor
és Raffai Fe renc azok, akik az iro da lom ban is he lyet biz to sí ta nak a konk rét szub -
kul tu rá lis rep re zen tá ci ók nak, a ko ra be li fi a ta lok cso por to su lá sa i val azo no sul ni
tud nak, és el tud ják he lyez ni a könnyû ze nei irány za to kat is a mû vé sze tek kö zött.
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