
rejtett kincsek nyomára vezetnek� �
mondta Arthur C. Clarke fönt emlí-
tett �matematikai� halmazunkról.
S ahogyan a fraktálgeometriáról, úgy
Tandori Dezsõ új könyvének iteráci-
óiról is állíthatjuk: vannak �történe-
tek�, amelyekben maga a térkép is
kincs.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2003, 
207 oldal, 2200 Ft)

SEBÕK ZOLTÁN: 

ÉÉllõõsskkööddõõ  kkuullttúúrraa

Hölderlin Mnémoszüné címû versé-
nek gyakran tárgyalt és vitatott sorát
idézi könyve végén Sebõk Zoltán:
�Csak jel vagyunk, s mögötte sem-
mi.� Önmeghatározásunkat egyfajta
jelfogalom megértéséhez köti a né-
met mester, de egyben jelzi, hogy hi-
ába adtunk magunknak esélyt - ha
jelentés és jelentõ folyamat nincs,
akkor (legalábbis a klasszikus,
saussure-i értelemben) felesleges jel-
rõl beszélni. Annyit állít csak, hogy
�vagyunk�, vagy esetleg �valamik va-
gyunk�. Megelégedhetünk ennyi-
vel? A kérdés nyilván szónoki, ami
annyit tesz, hogy van elõre gyártott
válaszunk (csak jobban szeretjük a
kérdõ mondathangsúlyt, mint a kije-
lentõt). Sebõk esszéi az önmagát ke-
resõ jel esetét járják körül, jelzik: el-

kerülhetetlen, hogy identitásunk
nyomait keresve a kultúra egészérõl
beszéljünk, és hogy a mûvészet meg-
értésérõl is ennek kapcsán legyen
szó.

Sebõk Zoltán írásait filozófiai
esszéknek kell nevezni, melyek tár-
gya a mûvészet, és ezen keresztül:
minden. Általában kirívó jelenségek
késztetik véleményalkotásra. A borí-
tón Duchamp Palackszárítója jelzi a
szerzõnek az avantgárdhoz, illetve a
ready made-hez, a concept arthoz, a
pop arthoz való vonzódását. A he-
lyet, ahonnan körülnéz, virtuális tár-
gyak és dolgok veszik körül. Nem
véletlen, hogy kedvelt (és többször
idézett-megszólított) szerzõje Jean
Baudrillard, aki a posztmodern tárgy
szimulakrum-elméletét megfogal-
mazta (azt, hogy a tárgyakat a saját
vágyaink, illetve a különféle médiu-
mok által is alakított értelmezõi mo-
delleken keresztül véljük megragad-
ni). Leír például egy elképzelt hírt:
egy szerb mûkereskedõ híres mûal-
kotások utánzatait gyártatja rabszol-
gákkal egy svájci telepen, s ezeket
New Yorkban értékesíti. A hamisít-
ványok a bukás után is meglehetõ-
sen magas áron kelnek el, hiszen -
a média által generált hír révén -
a piaci viszonyoknak megfelelõen
felértékeli õket a mûkereskedelem.
A mûalkotás mint tárgy, termék,
ready made, szimulakrum: a 20. szá-
zad radikális mûvészetének felveté-
sei késztetnek arra, hogy a mûvészet
hagyományos fogalmairól való el-
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képzeléseinket továbbgondoljuk. Se-
bõk összetett, átgondolt elemzések-
ben válaszol a mûvészetnek a digitá-
lis reprezentációk révén gyökeresen
megváltozott provokációira.

Akár a könyv mottója lehetett
volna az elsõ esszé elemzésének tár-
gya, a salamoni szentencia: �Az élet
vándorlás.� A vándorlás nem vala-
honnan valahová tart, vagyis nem
hasonlítható az utazáshoz: nem a
megérkezés a célja. Ilyen vándorok a
jelek. Leszakadnak jelentésükrõl, és
más jelentésen, más jelcsoporton
élõsködnek, akárcsak a vírus. A vírus
nem önmaga (önállóan nem tud sza-
porodni), hanem élõsködõ. Egyet-
len programból áll, ez pedig a �Má-
solj le!� programja. Sebõk örömmel
idézi Richard Dawkins biológust,
aki szerint egy elefánt és egy vírus
DNS-e ebbõl a szempontból sem-
miben sem különbözik (csak abban,
hogy az elefánt �másolj le!� prog-
ramja tartalmaz egy kitérõt, és sza-
porodásának érdekében létrehoz egy
elefántot is). Dawkins elveinek ösz-
tönzésére Daniel C. Dennett a kul-
turális hagyományozás azon mo-
delljét vázolta, amely szerint egyes
jelenségek (gondolatok, eszmék, di-
vatok, rítusok, koncepciók stb.) ter-
jedése a vírusokéhoz nagyon hason-
ló módon képzelhetõ el. Egy termé-
keny jelenség - a mém - �agyról
agyra� másolódik, és divatot (esz-
mét, ideológiát, világképet) gerjeszt-
ve sokszorozza meg önmagát. Ez a
metafora - mert e virulens egység

esetében nyilván metaforáról van
szó - maga sem más, mint egy élet-
képes mém, amely vitákat is kavarva
elterjesztette önmagát.

Sebõk Zoltán írásairól nehéz
lenne a filozófia és esztétika fogal-
mainak mellõzésével, egyfajta gon-
dolati emelkedettség mellõzésével
szólni. Mégis, a felvetett témák sok-
színûsége, a megfontolt és közérthe-
tõségre törõ nyelvhasználat, az át-
gondolt kifejtés következtében a leg-
jobb értelemben vett esszé mûfaját
kísértik. Több más erénye mellett az
Élõsködõ kultúra még a saját fülszö-
vegén olvasható állításokkal is kohe-
rens, és valóban �a modern mûvé-
szetben kevésbé jártas olvasóknak is
eligazító és élvezetes olvasmány�.

PRÁGAI TAMÁS

(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003, 
192 oldal, 1990 Ft)

NÁDASDY ÁDÁM:

ÍÍzzlléésseekk  ééss  sszzaabbáállyyookk

Írások nyelvrõl, 
nyelvészetrõl 1990�2002

Nyelvészek, irodalmárok, történé-
szek � talán a három legkiszolgálta-
tottabb tudósfajta. Csupán annyi le-
het a hatáskörük, hogy tárgyukat
elemezzék, leírják, rendszerbe fog-
lalják. Ha irányítani akarnák, az
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