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DANYI GÁBOR

Az ajándékozás művészete
A Szétfolyóirat terjesztési modellje a szamizdat jelenségének 
szemszögéből

A szamizdatra, vagyis a szovjet blokk legtöbb országában elterjedő, illegálisan és 
cenzúrázatlanul keringő anyagokra hosszú évtizedekig elsősorban a másként gondol-
kodók szócsöveként tekintettek, amely az állami propagandagépezet hazugságokra 
és hamisításokra épülő rendszerével szemben az elhallgatott, cenzúrázott igazságot 
artikulálja. A szamizdat három évtizedet felölelő korszakára visszatekintő memoár-
irodalom rendszerváltozás utáni hulláma, a szamizdat gyűjtésére szakosodott archí-
vumok anyagának bővülése és katalogizálása, az állambiztonsági források kutatha-
tóvá válása esélyt teremtett a jellegzetesen „információhiányos” korszak földalatti 
sajtójának és ellenzéki tevékenységének (felül)vizsgálatára. Az utóbbi bő évtized in-
terdiszciplináris modelleken alapuló tudományos törekvéseinek1 legfontosabb ho-
zadéka a szamizdat fogalmának kimozdítása volt az igazság vs. hazugság, illetve az 
állam vs. másként gondolkodók dichotómiájából, amelynek köszönhetően a jelenség 
eddig kevés fi gyelmet érdemlő oldaláról mutatkozhatott meg.

A fogalom újraértelmezése során létrejövő hangsúlyeltolódások többek között 
Ann Komaromi kezdeményezésének köszönhetőek, aki a szovjet szamizdatok szö-
veguniverzumát az Elizabeth Eisenstein nagyhatású könyvében körvonalazott mo-
dern nyomtatás kultúrájával állította szembe. A szerző amellett érvel, hogy míg 
a szovjet könyvkiadás cenzúrája a hamisítás és elhomályosítás nyilvánvaló eseteinek 
következtében jelentős mértékben bizonytalanította el a modern nyomtatás kultú-
rájára jellemző szilárdságot, megbízhatóságot és szavahihetőséget, addig az alterna-
tív nyilvánosságot kereső szamizdatok nem állították helyre az elveszett autoritást. 
Épp ellenkezőleg, textuális állapotukra az előzetes autorizáció hiányából fakadó 
episztemológiai instabilitás volt a jellemző, minek következtében – például a viccek-
hez hasonló módon – különböző változatokban keringtek az olvasók között. Az ora-
litás kultúrája és a nyitott szöveg modellje felé való kényszerű elmozdulás azonban 
nem jelentett egyet a szövegek anarchiába süllyedésével. Adrian Johns könyvének 
kontextusában, amely a modern nyomtatás kultúrájának eisensteini koncepcióját 
a fogalom historizálása révén értékelte át, Komaromi azt vizsgálja, hogy milyen tex-
tuális műveleteknek köszönhetően lehetett megszilárdítani az instabil létmóddal 
rendelkező, jellegzetesen írógép és indigó segítségével sokszorosított és továbbadott 
szamizdatok megbízhatóságát. A szerző e műveletek között említi – többek között 

1 Ehhez lásd a Poetics Today Publish and Perish. Samizdat and Underground Cultural Practices in the 
Soviet Bloc című tematikus számait (2008/4.; 2009/1.).

– a szamizdatok terjedése és értékelése során, a vasfüggöny mindkét oldalán alkal-
mazott protokolleljárások, valamint a személyes kapcsolatok és jótállások szerepét.2

A szovjet szamizdatok materiális-textuális tulajdonságainak és e szövegekkel 
való bánásmód jellegzetes műveleteinek előtérbe kerülése azzal az értelmezői gya-
korlattal találkozik össze, amely a szamizdat kontextusát a „szovjet blokk” részét ké-
pező országok underground/alternatív művészetének mediális útkereséseihez rendeli 
hozzá.3 A kettő közös metszéspontjában nyílik meg az a horizont, amely a szamiz-
dat átértékelődő fogalmát azon szöveges létformák értelmezésének eddiginél jóval 
hangsúlyosabb ágensévé teszi, amelyek a szóban forgó korszakban a Szovjetunión 
kívüli országok hivatalos kultúráján kívül estek ugyan, de nem a (szovjet) szamizdat 
mintájára jöttek létre.

Magyarországon az 1960-as évek második felétől – a politikai szamizdat követ-
kező évtized végén induló hullámát jócskán megelőzve – számos kísérleti jellegű 
művészi periodika látott napvilágot a hivatalos könyv- és folyóirat-kiadás alternatí-
vájaként.4 Ezek között különleges helyet foglal el a röviden csak Szétfolyóiratként 
emlegetett, 1972 közepén útjára bocsátott kezdeményezés, hiszen azt nem csupán 
egy underground kommunikációs forma létrehozásának kísérleteként, de az egyik 
első magyar irodalmi-művészeti szamizdatként is számon tarthatjuk. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy e lap terjesztési modelljéről és mediális szerkezetéről a sza-
mizdat kontextusában is elegendő szó esett volna.

Az alábbiakban ezért a lap állambiztonsági megfi gyelésének és a nyugati magyar 
sajtóban nyomon követhető fogadtatásának a történetét végigkísérve áttekintem, hogy 
mi alapján formálhatunk jogot a Szétfolyóirat szamizdatként való értelmezésére (I.). 
A lap rendkívül precízen kidolgozott terjesztési modellje különlegesen alkalmas arra, 
hogy a nyomtatás kultúrájához való viszonyára több szempontból is rákérdezzünk. 
A korabeli folyóirat-kiadást szabályozó jogi környezettel összevetve milyen mérték-
ben tekinthető a Szétfolyóirat a cenzurális mező által kikényszerített formának (II.)? 
Hogyan értelmezhető a lap textuális státusa a magánirat és a nyilvános szöveg, vala-
mint az oralitás és az írásosság közötti térben (III.)? Milyen minták alapján szervező-
dött a Szétfolyóirat hálózati modellje (IV.)? A fenti kérdések vizsgálata segítségével 
a Szétfolyóirat – elszigeteltsége és kis hatásfoka ellenére – a szamizdat széleskörű 
kelet-európai praxisának jellegzetes, lokális változataként írható le.

2 Ann Komaromi, Samizdat as Extra-Gutenberg Phenomenon, Poetics Today 2008/4., 629–667. Lásd 
még Elizabeth L. Eisenstein, Th e Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural 
Transformations in Early-Modern Europe (I–II), Cambridge UP, Cambridge, 1979.; Adrian Johns, 
Th e Nature of the Book. Print and Knowledge in the Making, Th e University of Chicago Press, Chicago–
London, 1998, különösen: 10–11., 19.

3 Vö. például Ivo Block – Sabine Hänsgen – Wolfgang Schlott, Kultúra a cenzúrán túl = Szamizdat. 
Alternatív kultúrák Kelet- és Közép-Európában, 1956–1989, Budapest, Stencil – Európai Kulturális 
Alapítvány, 2004, 117–135.

4 Lásd Bényi Csilla, Underground/alternatív/szamizdat irodalmi és képzőművészeti periodikumok 
bibliográfi ája = Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, szerk. Deréky Pál – Müllner 
András, Ráció, Budapest, 2004, 348–366.
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I. Egy underground folyóirat szamizdattá válása

Az 1960-as évek hivatalos értékskála szerint rétegzett és többszólamú irodalmi 
nyilvánossága egyaránt terepe volt a regresszív és progresszív törekvéseknek. A neo-
avantgárd szcéna egyik tanújának szemszöge e tér egyik végpontján a még mindig 
domináló „szocreál kollaborizmus” jelenlétét rögzítette, míg másik végpontján – a kri-
tikai kisrealizmus, az újra megszólaló nagyrealista irodalom, a népi szürrealista köl-
tészet mellett – a modern líra és próza hagyományának folytatódását regisztrálta.5 
Az irodalmi nyilvánosságban egy pályakezdő nemzedék is helyet követelt magának, 
amelynek radikálisan avantgárd szellemiségű alkotói komoly publikálási nehézsé-
gekkel néztek szembe. „A technikai cenzúra – az ideológiai cenzúrán túl – kivált-
képp a kezdeményező szellemű, az avantgárd szerzőket és az irodalmilag máskép-
pen gondolkodó csoportokat sújtotta.”6

Az új avantgárd nemzedék fellépésének igényét egy irodalmi folyóirat létrehozá-
sának kísérletei jelezték legerőteljesebben. Az 1967-ben Szentjóby Tamás, Apáthy 
Miklós és Hegedűs László által kezdeményezett Kezdet című folyóirat, bár az akkor 
már Kossuth-díjas Kassák Lajos vette pártfogásba, végül nem kapott lapengedélyt.7 
A többnyire egyszemélyes (Perneczky Géza, Szentjóby Tamás, Beke László művész-
folyóiratai), a Kezdethez hasonlóan megvalósulatlan (Eszmélet) vagy csupán szűk 
nyilvánosságnak szóló és kevés számot megért kísérletek (Tiszta Szívvel) ugyancsak 
a hivatalos utat választó lapalapítás lehetetlenségét jelezték.8 Tábor Ádám szerint 
ez annak tudható be, hogy „az újító írók autonóm, spontán, alulról jövő csoport-, 
antológia-, folyóirat-kezdeményezéseit a legmerevebb elutasítás fogadta, tudván, hogy 
az igazi veszélyt az egyenirányított és atomizált szellemi életre éppen az igazi közös-
ségképződés, mindenekelőtt az etikailag, gondolatilag és művészileg egyaránt radikális 
szellemiségű alkotók közösséggé, illetve mozgalommá kristályosodása jelenti”.9

Az Expresszió – Önmanipuláló Szétfolyóirat elnevezésű irodalmi-művészeti 
periodika, amely nyitott, variábilis és aleatorikus működésével10 az önszerveződés 
számára kínált modellt, tudatosan választotta a hivatalos út helyett az underground 
létet.11 A lapból 1972 közepe és 1973 eleje között csupán öt új szám készült, amely-

5 Tábor Ádám, Hatvanas évek: a folytatás és a Kezdet. Egy irodalmi szabadságharc kezdeteinek krónikája 
= U., A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről, Balassi, Budapest, 
1997, 17–18.

6 Papp Tibor, Múzsával vagy múzsa nélkül? Irodalom számítógépen, Balassi, Budapest, 1992, 77–78.
7 Ehhez lásd Tábor, I. m., –.
8 Ezekről, valamint a Szétfolyóirat előzményeiről lásd Bényi Csilla, Egy underground lap a 70-es évekből: 

a Szétfolyóirat = Refl exió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után, 
szerk. Havasréti József – Szíjártó Zsolt, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék, Budapest– Pécs, 2008, 188–190.

9 Tábor, I. m., 21–22.
10 Havasréti József, Az Aktuális Levél esztétikája és (mediális) archeológiája = U., Széteső dichotómiák. 

Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban, Gondolat – Artpool – PTE KMT, Budapest–
Pécs, 2009, 73.

11 Bényi Csilla nemcsak egy alapvető tanulmányt, de egy részletes bibliográfi ai összefoglalót is közölt 
a Szétfolyóiratról. Mindkettőre nagyban támaszkodom. Bényi, Underground/alternatív/szamizdat, 

nek szerkesztői a formálódó underground/neoavantgárd szcéna egymással szorosabb 
kapcsolatban álló, esetenként baráti viszonyt ápoló képviselői voltak: Hap Béla, Ajtony 
Árpád, a Kassák Ház Stúdió tagjai, Beke László, valamint Maurer Dóra. A Szét folyó-
irat számai az említett szerkesztőkön kívül természetesen egy tágabb művészi körre 
támaszkodtak, nagy hangsúllyal szerepeltették Lajtai Péter, Haraszti Miklós, Szent-
jóby Tamás, Szerb János, Erdély Miklós és Hajas Tibor műveit, valamint jócskán 
merítettek az experimentális költészet, a concept art, a fl uxus és a bécsi akcionizmus 
anyagaiból is, számos nyugati szerzőtől közölve írásokat.

A Szétfolyóirat többirányú, láncszerű terjedése annak ellenére halt el alig néhány 
szám után, hogy e kezdeményezés rendkívüli precizitással kidolgozott terjesztési 
modellt vallhatott magáénak, amelynek segítségével – legalábbis az eredeti tervek 
szerint – számtalan elágazást létrehozva addig burjánzott volna, míg be nem teríti 
az underground színteret. Az, aki megkapta a lap egy példányát, az olvasó-szerkesztő 
szerepébe került, vagyis – a kapott szám felét felhasználva, valamint azt saját anya-
gokkal kiegészítve – új folyóirat-számot kellett készítenie és azt öt embernek tovább 
kellett adnia. Terjesztési modelljének öröklődését a lap első három oldalát kitevő 
„genetikai kód” biztosította, amely a folyóirat profi ljának, szabályainak és előnyeinek 
minden egyes számba bemásolandó ismertetését tartalmazta.

A „szétfolyás” címben is tükröződő koncepcióját Hap Béla dolgozta ki.12 A Cor-
vina Kiadóban szerkesztőként dolgozó, franciául remekül beszélő és cseh nyelvből 
is fordító Hap otthonosan mozgott az underground színtéren. Baráti kapcsolatot 
ápolt Halász Péter színtársulatának tagjaival, rendszeresen látogatta előadásaikat és 
gyakran invitálta a színtársulatot közös zenehallgatásra Hungária körúti lakásába. 
Koós Anna, a Kassák Ház Stúdió egykori tagja visszaemlékezésében a cseh nyelv 
elsajátításának Hap Béla és felesége, Szeredi Anna részéről történő szellemi vállal-

351–352; Bényi, Egy underground lap, 187–201. A Szétfolyóirat állambiztonsági történetéhez lásd 
Sznyei Tamás, Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990, II., Noran, Budapest, 
67–71. A lapról keletkezett jelentések a „Horgászok” fn. dossziéban találhatók (ÁBTL O-16268/1-2.). 
Nagyon hálás vagyok Klaniczay Júliának, Galántai Györgynek és Halasi Dórának, hogy az Artpool 
Művészetkutató Központ archívumában (továbbiakban: Artpool) betekintést nyerhettem a Szét folyó-
irat számaiba, valamint Szőnyei Tamásnak a „Horgászok” dosszié olvasása közben nyújtott segítségéért.

12 Hap Béla és Ajtony Árpád visszaemlékezései alapján Bényi Csilla két változatban rekonstruálta a folyó-
irat történetének kezdeteit. A köztudatban úgy él, hogy Ajtony Árpád és Hap Béla közösen alapították 
a lapot. Kettejük együttműködése mellett érvel Ajtony Árpád, aki szerint az általa szerkesztett szám 
egy időben készült Hap Béláéval, hogy ezzel is megnehezítsék a Szétfolyóirat eredetének felkutatását. 
Hap Béla ezzel szemben amellett érvel, hogy nem volt együttműködés Ajtonnyal, ezért ez utóbbi 
szerkesztő száma a lap terjedésének második generációjához tartozik. A kérdés eldöntése lehetetlennek 
tetszik, hiszen kétségtelen, hogy Ajtony egy underground irodalmi folyóirat kiadását tervezte ekkori-
ban, mint ahogy az is, hogy a Szétfolyóirat lényegét képező koncepciót és szellemiséget Hap Béla 
egyedül dolgozta ki. (Lásd Bényi, Egy underground lap, 188., 190–191.) Az állambiztonsági források, 
amelyek a fennmaradt Szétfolyóirat-számokon túl az egyetlen rendelkezésre álló korabeli dokumen-
tumok, nem perdöntőek, hiszen több ponton is ellentmondásokat rejtenek. Miközben például Hap 
Bélát nevezik meg a folyóirat elindítójának (Vö. ÁBTL „Horgászok” O-16268/1, 261.), Ajtony Árpád 
számát láthatóan nem tudják egyértelműen elhelyezni a terjedés Hap Bélától induló rendszerében: 
ahhoz képest hol első, hol második generációs számként említik meg. (Vö. ÁBTL „Horgászok” 
O-16268/2, 22., 72.) 
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kozását úgy értelmezte, hogy „ők így tiltakoztak a hatvannyolcas invázió [vagyis a prá-
gai tavasz reformtörekvéseit eltipró szovjet katonai válaszlépések] ellen.”13 A nyílt 
politikai állásfoglalástól távol maradó, kulturális ellenállásba húzódó Hap Béla úgy 
került az állambiztonság látókörébe, hogy Halász Péter „ellenséges tevékenységet” 
folytató, „a szocialista együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást” tanúsító, 
s ezért belügyi megfi gyelés alá vont színtársulatának baráti köréhez tartozott.

Hap Béláról és a Szétfolyóirat-kezdeményezésről a „Pécsi Zoltán” fedőnéven dol-
gozó titkos megbízott, Hábermann M. Gusztáv rendszeresen, rendkívüli részle-
tességgel, és legalább akkora ügynöki hivatástudattal, mint intellektuális rátermett-
séggel informálta a belügyet. Hábermann „Algol László” művésznéven épült be az 
underground köreibe, és csak jócskán a rendszerváltozás után derült fény ügynöki 
sze repére. Hap Béla visszaemlékezése szerint Algol „hosszú szőke hajával [úgy fes-
tett], mint egy kultúrangyal, senki sem gondolta volna, hogy besúgó”.14 Egy bizal-
masan kezelt belügyi forrás – amelynek kiléte nem megállapítható, s így éppúgy ta-
karhatja „Pécsi Zoltánt”, mint a célszeméllyel egy szerkesztőségben dolgozó vagy 
legalábbis a köreihez tartozó személyt – így jellemzi Hap Bélát: „sokkal higgadtabb, 
megfontoltabb, körültekintőbb mint az extravagáns ötletekre hajlamos Halász. Ki-
fejezetten ellenséges tevékenységet nem tudnék Hapról feltételezni, hogy valamilyen 
illegális játékban bizonyos mértékig benne van, azt igen.”15

A belügyi jelentésben felbukkanó „illegális játék” kifejezés és az azt körülvevő 
kontextus kétarcúsága feltűnő. A megnyilatkozás, bár a „kifejezetten ellenséges tevé-
kenység” lehetőségét eleinte kizárja, rögtön ezután mégis illegalitással vádolja a folyó-
irat készítőjét (ezáltal egyrészt leleplezve a hatalom ügynöki munkával kapcsolatos 
elvárásait, másrészt érzékeltetve a véleménynyilvánító szervilitását a hatalom irányá-
ba). A vád érvénye ugyanakkor nemcsak a „játék” kifejezés komolytalan konnotációi, 
de az illegális játékban való részvételt csak „bizonyos mértékig” megengedő szöveg-
környezet miatt is korlátozódik. E megnyilatkozás így egyfajta ütközőzónában áll 
– abban a színfalak mögötti diszkurzív térben, ahol az ártatlan „játék” műveletei 
a szocialista társadalmi rendre veszélyt jelentő illegalitás narratíváiba fordulnak át. 
A kijelentés ezért egyszerre hordja magán a folyóirat-koncepció legális intencióinak, 
és az állambiztonsági szervek illegális olvasatainak a nyomait.

A Szétfolyóirat underground művészeti kommunikációs formaként tekintett 
önmagára, s nem engedély nélkül keringő illegális anyagként, vagyis szamizdatként. 
Hap Béla visszaemlékezése szerint a Szovjetunióban az 1950-es években születő 
szamizdat fogalma ekkoriban kevéssé lehetett ismert az underground körökben.16 
A lap – ahogy az állambiztonsági jelentések is megállapítják – a nyugati földalatti 
irodalom mintájára készült.17 Halász Péter lakásában „Pécsi” számos nyugati ország-
13 Koós Anna: Színházi történetek – szobában, kirakatban, Akadémiai, Budapest, 2009, 78.
14 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 5.
15 ÁBTL, „Horgászok” O-16268/2, 27.
16 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 19. Koós Anna úgy emlékszik, hogy 

a hetvenes évek elején már tudott a Szovjetunióbeli szamizdatról. Koós Anna közlése e-mailben, 
2013. december 22.

17 ÁBTL, „Horgászok” O-16268/1, 33.

ból (Franciaországból és az Egyesült Államokból), vélhetően postai úton érkező un-
der ground publikációra fi gyelt fel, amelyek „házilag készített, kis terjedelmű, folyó-
iratszerű brossurák voltak, kisebb-nagyobb irodalmi és képzőművészeti művekkel 
tömve és ezek valóban körbejártak a csoport tagok között.”18 „Pécsi Zoltán” azt is 
elismerte, hogy a Szétfolyóirat „egész törekvés[e] alapvetően irodalmi fogantatású 
volt”, „a nyelvi kifejezés belső törvényszerűségeivel foglalkozó alkotók fóruma”, 
amely „mentes volt […] minden politikai jellegű írástól.”19

A lap szamizdat jellege Fejtő Ferenc A szovjet hatalom és az értelmiségiek című 
cikkének köszönhetően került előtérbe, amely az emigrációba kényszerült Irodalmi 
Újság 1973. augusztus–decemberi számában jelent meg.20 Az újság párizsi szer-
kesztője az ekkoriban a keleti blokk diktatúráinak szakértő elemzőjeként a francia 
AFP hírügynökségnek dolgozó Fejtő cikkének egy passzusához azt a megjegyzést 
fűzte, hogy Magyarországon is létezik szamizdat, s erre példaként a Szétfolyóiratot 
említette.21 Bár a szerkesztő a szamizdat kifejezést az „önkiadású, sokszorosított 
formában terjesztett irodalom” szinonimájaként defi niálta, a lábjegyzet főszövege, 
amely a politikai élű szovjet szamizdatról beszél, a Szétfolyóiratot is „kompromittál-
ta”. Az Irodalmi Újság cikkére s arra a tényre, hogy ezek szerint a Szétfolyóirat már 
„magyar emigráns körökben [is] ismert”,22 az állambiztonság is felkapta a fejét.

Az 1973 decemberétől kelt jelentések „avantgardista beállítottságú, számos anti-
kommunista verset […] tartalmazó kiadványként”,23 „a nyugati, nemkívánatos művé-
szeti irányzatok illegális terjesztésének eszközeként”24 határozták meg a Szétfolyó ira-
tot, amely – „ismerve a szerkesztők és egyben terjesztők ellenséges, illetve oppozíciós 
magatartását és tevékenységét” – „bizonyos fokú politikai veszélyességet rejt[ett] magá-
ban.”25 Ennek szellemében „a »Szétfolyóirat« illegális készítésének és terjesztésének 
megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium további intézkedések végrehajtá-
sát” vette tervbe.26 „1974 júniusában Beke Lászlót, Erdély Miklóst és Szentjóby Tamást 

18 Uo., 255.
19 ÁBTL „Horgászok” O-16268/2, 41.
20 Fejt Ferenc, A szovjet hatalom és az értelmiségiek, Irodalmi Újság 1973/8–10., 5.
21 Nem egyértelmű, hogy a Szétfolyóirat híre hogyan jutott ki nyugatra. Ajtony Árpád – állítása szerint 

– nem beszélt hivatalos formában a lapról, és példányt sem vitt magával, mikor 1973 elején Párizsba 
emigrált. (Bényi, Egy underground lap, 198.) Az Irodalmi Újság szerkesztősége más úton is tudomást 
szerezhetett a Szétfolyóiratról. Ajtony fi gyelmeztet arra, Fejtő Ferenc az ilyen jellegű információkat 
az abban az időben a Szabad Európa Rádió párizsi irodáját vezető Heller Jánostól kapta, Heller pedig 
valószínűleg az 1956-ban emigrált Sipos Gyula kritikustól, aki naprakész információkkal rendelke-
zett a magyarországi eseményekről. (Ajtony Árpád Bényi Csillának, e-mail, mentve 2005. március 
29-én, Artpool, Bényi Csilla kutatási anyaga, Szétfolyóirat – levelezés) Érdemes e helyütt megemlíteni, 
hogy az osztrák és magyar állampolgársággal rendelkező Maurer Dóra saját számát Bécsben szerkesz-
tette 1973 elején, vélhetően ekkoriban kapott tőle példányt Bujdosó Alpár, a párizsi Magyar Műhely 
Bécsben élő munkatársa. Papp Tibor, a Magyar Műhely párizsi szerkesztője is magáénak tudhat egy, 
a Kassák Ház Stúdió tagjai által készített Szétfolyóirat-számot, és több más számot is kölcsönkapott 
olvasásra. (Papp, I. m., 74–75.)

22 ÁBTL, „Horgászok” O-16268/2, 48.
23 Uo., 21.
24 Uo., 49.
25 Uo., 23.
26 Uo., 49.
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beidézték a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalába, amiért, úgymond, illegális fo-
lyóirat-kiadásban vettek részt. Miután az esetnek híre ment, többen [retorzióktól 
tartva] megsemmisítették a náluk lévő […] példányokat.”27

A Szétfolyóirat – rövid története és szűk ismertsége ellenére – az évtized végére 
részévé vált a szamizdat magyarországi hagyományának. A túlnyomórészt politikai-
társadalmi karakterű szamizdat 1970-es évek végi hullámában fontos szerepet játszó 
Haraszti Miklós, akinek több verse szerepelt a Szétfolyóirat Ajtony Árpád által szer-
kesztett számában, így fogalmaz a 0,1% című válogatás előszavában, amely Adam 
Michnik felkérésére a lengyel szamizdat számára készült 1978-ban: „A »másképpen 
gondolkodás« lehetőségére évekig csak az avantgarde művészek tevékenysége em-
lékeztetett, amely Magyarországon folyamatos szamizdat-szerű létet jelentett.”28 
A Magyar Füzetek ugyanezen évben készült második számának bevezetőjében, 
amely Haraszti válogatását három írás kivételével teljes egészében közli, a párizsi 
szerkesztő néven nevezi a kezdeményezést: „Már a hetvenes évek első felében is lé-
tezett egy rendszeres szamizdat-kísérlet »Szétfolyóirat« címen, az azóta Párizsba 
költözött Ajtony Árpád szerkesztésében.”29

A Szétfolyóirat szamizdatként való értelmezése, amelyet a magyar állambizton-
sági szervek is átvettek,30 vélhetően a párizsi emigrációban született meg. A nyugati 
magyar sajtó a vasfüggöny mögül, különböző információs csatornákon keresztül 
érkező híreket egymás kontextusában értelmezve állította párhuzamba a Szét folyó-
iratról kiszivárgottakat a szovjet ellenzékiek cenzúratörő „önkiadásának” gyakorla-
tával. Ez az értelmezési mód arra fi gyelmeztet, hogy a kelet-európai underground/
avantgárd kommunikációs formáihoz a poszttotalitárius/autoriter államberen-
dezkedés és a központosított kultúrairányítás kontextusa miatt rendelhető hozzá 
a szamizdat fogalma. Hiszen, ahogy Havasréti József megállapítja, a „diktatúrában a 
kommunikációs eszközök monopóliuma, és a kommunikációs csatornák szoros el-
lenőrzése magától értetődő jelenség volt, ezért a médiumok és általában a közlés, 
a kommunikáció kérdéseivel való foglalatoskodás […] a művészet területén belül 
(is) hatalomkritikai karakterű.”31 Ennek szellemében a szocialista hatóságok a neo-
avantgárd folyóirat-kísérleteket32 előszeretettel sorolták az engedély nélkül, tiltott 
módon keringő anyagok körébe. A nemkívánatos kezdeményezések legális/illegális 
voltának hatalmi osztályozása az Aczél-féle diff erenciáló kultúrpolitika eszköze-
ként a tűrt/tiltott kategóriáiba való besorolást szolgálta, miközben egyrészt megvédte 

27 Bényi, Egy underground lap, 187.
28 Magyar Füzetek 2. [Mit ér a kéziratos irodalom ha – magyar?] (1978), 19. Valamint: 0,1 % = ÁBTL, 

A-3298, 10. 
29 Magyar Füzetek 2. (1978), 10.
30 1974 februárjában Maurer Dóra férjét, Gáyor Tibort egy rendőrségi kihallgatás során a szamizdatokról 

faggatták (Bényi, Egy underground lap, 193.). Beke László, Erdély Miklós és Szentjóby Tamás 
beidézéséről lásd Uo., 198.

31 Havasréti József, Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban, 
Typo tex, Budapest, 2006, .

32 Vö. Havasréti, Az Aktuális Levél esztétikája, 51–52., 71.; Bényi, Underground/alternatív/szamizdat, 
348–366.

a hivatalos folyóirat-kiadás monopóliumát és kijelölte a hivatalos művészet határait, 
másrészt gátat szabott a csoportképződésnek és megerősítette a szocialista társadal-
mi normákat.

II. A hivatalos folyóirat-kiadás jogi környezete és a lap szabályai

A hivatalos folyóirat-kiadás monopóliumának egyik sarokkövét a lapkiadást engedé-
lyekhez kötő, s ezért cenzurális rendszerként működő jogi-adminisztratív környezet 
jelentette. Milyen viszony fűzte a Szétfolyóirat terjesztési koncepciójának elemeit 
e környezethez és azokhoz a vonásokhoz, amelyeket a jogi források a sajtótermékek 
számára előírtak? E viszony vizsgálata több más kérdést is a felszínre hoz. Mennyi-
ben tekinthető az underground kommunikációs formaként induló és a szamizdat 
bélyeget csak később magára vevő Szétfolyóirat eredendően legális kezdeményezés-
nek? Milyen cselekvési teret nyitottak meg és milyen forrásokból táplálkoztak a lap 
hivatalos folyóirat-kiadás rendszeréhez képest elkülönböző műveletei?

A korszakban – egészen az 1986-os sajtótörvényekig – érvényes sajtójogszabá-
lyok gerincét az 1959-es sajtórendelet képezte.33 Ennek értelmében a Magyar Nép-
köztársaság területén valamennyi sajtótermék előállítása és terjesztése engedélykö-
teles volt, beleértve természetesen az időszaki lapok kiadását is. A 1961-es Büntető 
Törvénykönyv értelmében az a személy, aki engedélyköteles sajtóterméket engedély 
nélkül kinyomtatott, előállított vagy terjesztett, illetve a sajtótermék impresszumá-
ban nem vagy hamisan tüntette fel a megkövetelt adatokat, sajtóbűntettet követett 
el, s így egy évig terjedő szabadságvesztéssel volt sújtható.34 Az engedélyezés folya-
mata alól csupán a nyilvános terjesztésre nem kerülő (jellegzetesen állami intézmé-
nyeknél és vállalatoknál előállított, szűk körben használt) iratmásolatok kaptak fel-
mentést, és értelemszerűen azok az anyagok, amelyek nem tartoztak a sajtótermék 
kategóriájába. A kérdés tehát elsősorban az, mit takart pontosan a sajtótermék és 
a nyilvános terjesztés fogalma?

A sajtótermék legfontosabb tulajdonságainak az engedélykötelesség, a beazono-
síthatóság és az üzemszerű sokszorosítási mód tekinthető. Időszaki lapok esetében 
az engedélyt a Kormány Tájékoztatási Hivatala, míg könyvek és grafi kai kiadványok 
esetében a Művelődésügyi Minisztérium adhatta meg. A sajtóterméken fel kellett 
tüntetni az előállítás helyére és idejére, a nyomdára vagy kiadóvállalatra, a kiadásért 
felelős személyre, illetőleg a felelős szerkesztőre vonatkozó adatokat. Sőt a szerzőnek 
a sajtótermék kézirata esetében is kétséget kizáróan beazonosíthatónak kellett lennie, 
lehetővé téve az esetleges felelősségre vonást. Sajtóterméknek számított „a műszaki 

33 Lásd a 26/1959. (V. 1) Korm. számú rendeletet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről; valamint a 4/1959. 
(VI. 9.) M. M. számú rendeletet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. 
számú rendelet végrehajtásáról. Kötetben és magyarázatokkal ellátva lásd: Sajtójogi tudnivalók nyomdák és 
kiadóvállalatok részére, Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főigazgatósága – Könnyűipari Minisz-
térium Nyomdaipari Igazgatósága, Budapest, 1962.

34 Lásd a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvének, az 1961. évi V. törvényének sajtóbűntettekről 
szóló rendelkezései.
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vagy vegyi úton sokszorosított irat, ábra vagy zenemű”, valamint az olyan, sokszoro-
sítógép segítségével készült iratok köre, amelyek stencil-, ormig-, hektográf-, fénymá-
soló vagy ezekhez hasonló eljárással készültek. A sajtótermékkel emellett szorosan 
összekapcsolódott a nyilvános terjesztés fogalma is, amely az árusítás, a szétküldés, 
a kézbesítés, az ingyenes szétosztás, a nyilvános helyen való elhelyezés és bemutatás 
műveleteit foglalta magában.

Terjesztési modellje tükrében a Szétfolyóirat mind a sajtótermék, mind a nyilvá-
nos terjesztés hatálya alól kivonta magát. A privát szféra és a nyilvánosság terei közötti 
elmosódó határmezsgyét mindenekelőtt a lap szigorúan szabályozott példányszáma 
vette célba. Az állambiztonsági szervek megállapították, hogy „a kiadványt azért ké-
szítették csak 5 példányban, mert ez – [a készítők] vélemény[e] szerint – még nem 
minősül[t] sajtóengedély nélküli anyag sokszorosításának, tehát nem [volt] büntethe-
tő”,35 és ezzel kapcsolatban azt is elismerték, hogy a készítők „nem kezdeményezték 
[a Szétfolyóirat] széles körben, nagy példányszámban történő terjesztését” sem.36 Az 
előre meghatározott példányszám kényszerítő ereje tükröződik a lap történetében 
utolsónak bizonyuló olvasó-szerkesztő, Maurer Dóra megjegyzésében is. Bár a gra-
fi kus az általa összeállított számban bevallotta, hogy a hatókör miatt „szívesebben 
készíten[e] 500 példányt, nem ötöt”,37 tiszteletben tartotta a lap szabályait. Egyik 
első jelentésében „Pécsi Zoltán” azt állította, hogy a készítők közül „mindenki tuda-
tában volt annak, hogy ez a folyóirat nem hivatalos, nem engedélyezett és éppen ezért 
vették szigorúan az ötös példányszám tartását.”38 A maradéktalanul tiszteletben tar-
tott példányszámhatár azt sugallja, hogy a készítők meg voltak győződve arról, hogy 
legálisan járnak el, hiszen létezik egy jól kijelölhető határvonal a nyilvános sajtóter-
mékek és a magániratok (kéziratok) között, és a „nyilvános terjesztés” csupán egy 
bizonyos példányszám felett lép hatályba.

A Szétfolyóirat sajtótermékként való beazonosítása komoly nehézségekbe ütkö-
zik. A lap paratextuális rendszerének és külalakjának az első szám szabványát kel-
lett követnie. Valamennyi példányt dossziéba kellett fűzni, amelynek külső felületén 
a címen kívül semmi sem szerepelhetett, sem a szerkesztő neve, sem más kiadási ada-
tok.39 A sorszám feltüntetése sem volt indokolt, hiszen – ahogy Hap megvilágítja – 
„a szétfolyóirat esetében a szám szétfolyó fogalom, csupán mint »előző szám« és 
»jelen szám« létezik, ezek is számtalan, nem egyidőben publikált változatban.” Más-
részt a laphoz nem lehetett felelős szerkesztőt rendelni, hiszen a szabályok a szerkesz-
tői szerep magánszférába tartozó, személyes tartományát hangsúlyozva elutasították 
a jogi felelősséget: „Minden olvasó-szerkesztő csak a saját maga által szerkesztett 
számért felelős, mégpedig saját lelkiismerete előtt”. Harmadrészt a lap a szabályzat-

35 ÁBTL „Horgászok” O-16268/2, 49.
36 Uo., 22–23.
37 Beke [László], Az előző olvasó-szerkesztő kritikája a szétfolyóról [Maurer Dóra bevezetőjével], 

Artpool, Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 5.
38 ÁBTL „Horgászok” O-16268/1, 261.
39 A kivételt Maurer Dóra jelentette, aki feltüntette a megjelenés idejét. Vö. Bényi, Egy underground 

lap, 190.

ban felszámolta a szerző saját alkotásához fűződő tulajdonjogát, s a lap minden egyes 
oldalát szabadon kisajátíthatóvá s legálisan másolhatóvá tette.40 Az olvasó-szerkesztő 
nem volt köteles az új anyagok szerzőit feltüntetni, és az újraközlés során azt sem 
kellett jeleznie, hogy átvett anyagról van-e szó. A beépítendő új anyag pedig szinte 
bármi lehetett: saját szöveg éppúgy, mint idegen szöveg; fordítás éppúgy, mint az ol-
vasó-szerkesztő legjobb belátása szerinti átírás, kritika éppúgy, mint elemzés stb.

Az üzemszerű sokszorosítási móddal a „csináld magad” jelleg és a rendelkezés-
re álló szűk erőforrások maximális kihasználása állítható szembe. A Szétfolyóirat 
a szamizdat kultúrájának jellegzetes eszközkészletén: a sokszorosító berendezésnek 
nem minősülő írógép, valamint az indigó használatán alapult. A kézi mechanikus 
sokszorosítás során csupán minimális anyagi erőforrásokra volt szükség: géppapírra, 
négy indigóra és egy írógépre, valamint gyorsfűző mappára, s „az egyéni önkifejezés 
akarásán” túl elég volt a mottó – do it yourself! – utasítása szerint eljárni. A folyóirat 
előállításának és másolásának munkája ezért rendkívül időigényes és fárasztó volt. 
Maurer Dóra például saját, de nem magyar betűkészletes írógép segítségével készítet-
te saját számát, amin az „á” és az „é” betűre külön leütéssel kellett feltenni a vesszőt.41

A Szétfolyóirat „burjánzásának” módja a nyilvános terjesztés műveleteit sem kö-
vette. Egyrészt a központi elosztás rendszerétől távol állt a lap terjedésének kiszá-
míthatatlan, rizomatikus jellege, amelynek értelemben egy „központ nélküli, nem 
hierarchián alapuló […] rendszer[ről]” beszélhetünk”.42 Másrészt a Szétfolyóiratot 
nem árusították, nem ingyenesen osztották szét (stb.), hanem adományozták. A ter-
jesztési modell első és legfontosabb szabálya – azon a „metaszabályon” túl, hogy a sza-
bályok nem bővíthetők és változtathatók –, hogy „egy szétfolyóirat-szám csak olyan 
személynek válhat tulajdonává, aki az adományozónak (=az előző szám olvasó-szer-
kesztőjének) becsületszóra megígéri, hogy 2 hónapon belül létrehozza […] a követ-
kező számot”. Az adományozás/ajándékozás koncepcióját erősíti meg Hap Béla 
Bálint Istvánnak dedikált Ajándék-verse is, amely a Kassák Ház Stúdió tagjai által 
készített számba került bele.43

A Szétfolyóirat hivatalos folyóirat-kiadáshoz való viszonyának értelmezéséhez 
a cenzúra bourdieu-i mezőelmélethez illeszkedő modellje kínál fogalmi keretet. 
E modell szerint minden kifejezés egy kifejező érdek és az általa célba vett mező által 
konstituált cenzúra között létrejövő megegyezés eredménye, vagyis annak a kombi-

40 Ez a gyakorlat kapcsolatba hozható egy érvényben lévő korábbi rendelettel, amelynek értelmében a kép-
zőművészeti vagy iparművészeti mű alkotója művét kézi másolással engedély nélkül megtöbbszöröz-
hette. A rendelkezés csupán a szerzői joggal rendelkező alkotó esetében volt mérvadó, hiszen minden 
ellenkező esetben – nyilvánvalóan a hamisítást büntetendő – az adott mű megtöbbszörözését és for-
galomba hozatalát hatósági engedélyhez kötötték. Lásd az 1955. évi 12. számú törvényerejű rendeletet 
a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forga lom-
bahozatalának szabályozásáról.

41 Maurer Dóra közlése e-mailben, 2013. október 4.
42 Gilles Deleuze – Félix Guattari, Rizóma, ford. Gyimesi Tímea = A posztmodern irodalomtudomány 

kialakulása, szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári László, Osiris, Budapest, 
2002, 83.

43 Hap Béla, Ajándék-vers, Artpool, Halász Péter  – Koós Anna – Bálint István Szétfolyóirat-száma, 
65–67.
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nációja, hogy mi volt elmondandó, mi volt elmondásra szánva, és – fi gyelembe véve 
a konkrét mező struktúráját – mit lehetett elmondani.44 E modellt a Szétfolyóirat 
esetére alkalmazva a kérdés úgy tehető fel, hogy a hivatalos folyóirat-kiadást szabá-
lyozó mező cenzúrája és a lapkezdeményezés kifejező érdeke között milyen esetleges 
kompromisszumok jöttek létre. Bár Hap Béla nem használt sajtójogi forrásokat, és 
az ezzel kapcsolatos ismereteit vélhetően a témában jóval jártasabbnak mutatkozó 
Haraszti Miklóstól vette,45 a készítők visszaemlékezései, valamint az állambiztonsági 
források tanúbizonysága szerint a korlátozott, kis példányszám mellett való döntés 
olyan egyeztetés eredménye, amelynek segítségével a lap a cenzurális mezőhöz iga-
zodva a (vélt) legális utat választotta.

A cenzurális mező tőkéjét ugyanakkor erőforráshiányos környezetet előidéző 
tényezőként is meg lehet határozni, vagyis a „tipografi zált írás monopóliumának 
mindenhatóságából eredeztethető” technikai cenzúraként.46 A központosított kul-
túrairányítás – az „állami dotációs rendszer”, a „giccsadó”, a „példányszám politika”, 
a „papírkontingens”, az „ív-ár rendszer” eljárásai segítségével47 – rendelkezett az ál-
lami erőforrások felhasználásáról, s ez olyan környezetet teremtett, amelyben az 
autonóm kezdeményezéseknek a hiányból kellett erőforrást kovácsolniuk.48 A hiány-
nyal való gazdálkodás a helyettesítés, a barkácsolás aktusain keresztül lépett műkö-
désbe, és a hozzáférhető erőforrások maximális kihasználására törekedett. A Szét-
folyó irat esetében az erőforráshiányos környezetben testet öltő technikai cenzúrára 
az írógép használatában rejlő korlátozott lehetőségek mutatnak rá legerőteljesebben: 
a kézzel történő erőbefektetés mellett az a puszta tény, hogy az indigóval készített 
hatodik példány már nem volt olvasható, sőt az ötödik is alig.49

A lap jellegét mindazonáltal az underground intézményes renden kívül álló szel-
lemisége befolyásolta leginkább. 1973 decemberében a csoportdosszié nyitását szor-
galmazó javaslat így fogalmaz Halász Péter és Bálint István körül kialakult színházi 
csoportosulással kapcsolatban: „Céljuk, hogy ők a teljes szabadságot akarják vissza-
adni az egyénnek, a spontaneitásnak, a testnek, a szónak és a tettnek, azt, amit a tár-
sadalom, az «intézményesített életforma» elvett.”50 Hap Béla a Halk magyar under-
ground kiáltványban51 ennél jóval pontosabb defi níciót kínált: „nemhivatalos privát-
művészetként” jellemzi az undergroundot, amely „azonosíthatatlan, elemezhetetlen, 
kívülálló, megfoghatatlan, korrumpálhatatlan művészet [akar] lenni.” Az under-
ground manufakturális, primitív, önkielégítő, anonim és belterjes, „fütyül a hírnévre 
[…] az eredetiségre és a szerzői jogokra” – írta Hap. Ezt a szellemiséget közvetítette 
Szentjóby Tamás több számban megjelenő Anonym kiáltványa is, amely a név és az 

44 Vö. Pierre Bourdieu, La Censure = U., Questions de Sociologie, Minuit, Paris, 1992, 138–142.
45 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 5.
46 Papp, I. m., 73–74.
47 Vö. Bart István, Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban, Scholastica, Budapest, 2000, 

16–31.
48 Havasréti, Alternatív regiszterek, –., –.
49 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 5.
50 ÁBTL „Horgászok” O-16268/1, 32–33.
51 Hap Béla, Halk magyar underground kiáltvány, Artpool, Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 20.

autoritás fogalma közé tett egyenlőségjelet.52 Az underground az erőforráshiányos 
környezetből adódó korlátozottságot is ideológiája részévé tette: „Melyek az under-
ground információs csatornái? Ceruza, toll, ecset, szög írógép, fényképezőgép, mag-
netofon, magánlakás, erdő, tisztás, odu, levegő, bármi, száj, fül, telepátia stb. […] Fil-
met fi lmhulladékból csinál, olyasmiből, amit a felszíni világ kidobott magából.”53

A Szétfolyóirat sajtótermékekkel való szembenállása alapvetően három, egymás-
sal szorosan összefonódó forrásból táplálkozik: a cenzurális mező és a lap tulajdonságai 
közötti stratégiai jellegű egyeztetésből, az erőforráshiányos környezetként meghatározható 
technikai cenzúrából, valamint az underground intézményes renden kívül álló szellemisé-
géből. A lap ennek megfelelően maga is feszültséggel teli viszonyba állítja az egyébként 
más-más forrásból táplálkozó illegalitás/legalitás fogalompárját. A sajtójogi környe-
zet által megszabott lehetőségek bizonyos fokú mérlegelése révén egyrészt igyekezett 
elkerülni azt, hogy a hivatalos szervek illegálisnak minősítsék. Ezt bizonyítja Koós 
Anna visszaemlékezése, amely szerint a folyóirat sokszorosítási módja és alacsony 
példányszáma miatt is belül maradt a törvényes kereteken.54 A lap terjedésének tör-
vénytisztelő stratégiája a szamizdat fogalmát az illegális jelleggel azonosító meghatá-
rozással is ellentmondásba kerül, nem egyedüliként a földalatti sajtó történetében.55 
Másrészt azzal, hogy a lap underground művészeti formaként az abszolút független-
séget, az ellenőrizhetetlenséget és a manipulálhatatlanságot hirdette, bizonyos érte-
lemben saját legális kereteit is felszámolta. Azokat a jellemvonásokat, amelyek az 
intézményes, nyomtatott folyóirat-kultúra sajátjaiként a sajtórendeletben is azonosít-
hatók, a lap a visszájukra fordítva alakította át saját belső törvényszerűségeivé, hogy 
a hivatalos mezőtől független, autonóm és kreatív kommunikációs médiumot hoz-
zon létre. Azt, hogy az említetteken túl melyek voltak ezek a törvényszerűségek, az 
alábbi két részben a szamizdat tágabb jelenségvilágának tükrében veszem szemügyre.

III. Work in progress: elmélet és gyakorlat

A szamizdatok textuális státusát legélesebben a kiadásra szánt művek és a magánira-
tok között fennálló különbségtétel világítja meg, amely azon alapszik, hogy „bizonyos 
szövegek (jellegzetesen a „kreatív művek”) széleskörű elterjedésre és egyfajta ikoni-
kus tökéletességre törekszenek, míg más szövegek (rendszerint a magándokumentu-
mok) nem.”56 Miroslav Červenka cseh irodalomtudós, aki tudományos mun kái nak 

52 [Szentjóby Tamás], Anonym kiáltvány, Artpool, Hap Béla, valamint Ajtony Árpád Szétfolyóirat-
számának hátsó borítója; Beke László száma, 21.; Maurer Dóra száma, 19.

53 Hap Béla, Halk magyar underground kiáltvány, Artpool, Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 20.
54 Koós, Színházi történetek, 99. 
55 Vö. Good-bye, Samizdat. Twenty years of Czechoslovak Underground Writing, szerk. Marketa Goetz-

Stankiewicz, Northwestern UP, Evanston, 1992, xvii.
56 Vö. G. Th omas Tanselle, Th e Editing of Historical Documents = U., Selected Studies in Bibliography, 

University Press of Virginia, Charlottesville, 1979, 495–497. A fenti idézetben McGann magyarázza 
Tanselle nézeteit. Jerome J. McGann, Szövegek társadalmivá tétele, ford. Danyi Gábor = Metafi lológia 
1. Szöveg – variáns – kommentár, szerk. Déri Balázs – Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel, 
Ráció, Budapest, 2011, 64.
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egy részét szamizdat, valamint tamizdat (határokon túli kiadás) formájában kénysze-
rült publikálni, ugyanezeket az irányvonalakat követette a szamizdatok jellemzése 
során.57 A szamizdatok jellegzetes formái szűk, behatárolt közönséghez szóltak, és 
olvasóikat egy privát, intim irodalmisághoz helyezték közelebb, a befogadás során 
gyakran megkövetelvén tőlük bizonyos – például biográfi ai – kontextusok ismeretét. 
Másrészt a szamizdatot – bár története során megközelítette a könyv formátumát 
és szemiotikai rendszerét – egyfajta szemiotikai tökéletlenség jellemezte. Červenka 
beszámol róla, hogy a másolók hibáiban és javításaiban bővelkedő szövegek olvasása 
szerkesztői gyötrelmet jelentett számára, hiszen összekapcsolódott a szabályos szö-
veg rekonstrukciójának feladatával, vagyis azzal, hogy az olvasott szöveget mindattól 
megvédje, ami nem jel. Harmadrészt pedig a szamizdatok textuális státusa – a köny-
vek befejezettségével szemben – a kéziratok befejezetlenségével (work in progress) állít-
ható párhuzamba, hiszen az A4-es, gépiratos formátum jellegzetes módon a kiadás 
előtt álló művek sajátjának tekinthető. A Szétfolyóiratot mindhárom szempontból 
érdemes megvizsgálni.

A lap szűk körű terjedése elsősorban a terjesztési modellben anticipált és a tény-
legesen megvalósított nyilvánosság kiterjedésének viszonyában értelmezhető. Ha 
a szétburjánzás a lapban előirányzott módon valósult volna meg, a Szétfolyóirat-kez-
deményezés egy év leforgásának hat lapgenerációja alatt 56 számú (összesen 15.625) 
példányt, vagyis egy exponenciálisan növekvő számú kapcsolati útvonallal rendel-
kező hálózatot generált volna, amely 3.125 aleatorikus átfedéseket tartalmazó, de 
különböző számot foglal magában. Bár Hap Béla visszaemlékezése szerint a lap egy-
egy példányával megajándékozottak lelkesen fogadták a Szétfolyóirat ötletét,58 az 
ideális-utópikus terjedés matematikájához képest csupán elenyészően kevesen foly-
tatták a láncot. Az öt elkészült szám olvasó-szerkesztőin kívül azok, akikhez elju-
tott egy-egy példány – köztük Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Körber Ágnes, 
Fogarassy Miklós, Hajas Tibor, Kerényi Grácia, Fekete Éva, Bujdosó Alpár, Fábián 
László és Vekerdy Tamás59 – különböző okokból nem készítettek újabb számot.

A szűk körű művészi kommunikáció felől egy tágabb társadalmi szerep felé való 
nyitás kudarca – más tényezők mellett60 – a lap belső ellentmondásainak is köszön-
hető. A lap szabályzatának IX. cikkelye magában foglalta, hogy a továbbadásra kisze-
meltek közül „legalább kettőnek olyannak kell lennie, aki nem tartozik a továbbadó 
szorosabb baráti köréhez és akinek a művészet funkciójáról, esztétikáról, társada-
lomról stb. vallott nézetei jelentős mértékben különböznek az átadóéitól”. A meg-
valósulás során azonban erőteljesebbnek bizonyult a lap underground szellemisége. 
„Kihez szól [az underground]? Önmagához. A művészek egymáshoz. Mindenki [hez], 
aki jóindulatúan érdeklődik iránta.”61 Az underground belterjessége, szubkulturális 

57 Мирослав Чеpвенка, К семиотике самиздата  = U., Смысл и стих. Труды по поэтике, össze-
gyűjtötte és szerk. Т. Гланца – K. Постоyтенко, bev. А. Бобpакова-Tимошкина, Языки славянской 
культуры, Москва, 2011, 332–341.

58 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 5.; Koós, Színházi történetek, 92.
59 Vö. Bényi, Egy underground lap, 187., 193–195., 197.
60 Vö. Uo., 199.
61 Hap Béla, Halk magyar underground kiáltvány, Artpool, Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 20.

zártsága, formanyelvének és művészi törekvéseinek deklarált kívülmaradása a hivata-
los kereteken olyan befogadási mintákat írt elő, amelyek annak ellenére diszkvalifi -
kálták nagy eséllyel az eltérő esztétikai gondolkodással rendelkező lehetséges olvasó-
szerkesztőket, hogy a szabályok értelmében a lapnak hozzájuk is el kellett jutnia.62

A szemiotikai tökéletlenség és a kéziratokra jellemző befejezetlenség szorosan 
összekapcsolódva jelent meg a Szétfolyóirat esetében. Ezt a jelleget a hártyavékony 
géppapírra másolt lap aurája/bibliográfi ai kódrendszere63 sugározta, amely nagy rész-
ben levezethető a már említett erőforráshiányos környezetből és az underground 
manufakturális jellegéből. Másrészt az adott szám szemiotikai rendszere az olvasó-
szerkesztők munkája révén köteles volt átalakulni egy újabb szemiotikai rendszerré, 
ezért burjánzása során a lap egy folyamatosan készülő, formálódó műnek volt te-
kinthető, amely soha sincs készen, és az egyes számok csupán egy-egy állapotot jelen-
tenek a változás szüntelen dinamizmusában.64 A work in progress jelleget a kötelező 
szövegátvételek kontinuitása és a médium új anyagokat megkövetelő nyitottsága egy-
szerre teremtette meg. A befejezetlenség és a változékonyság azonban nem csupán 
a lap tartalmi elemeit érintette, hanem annak keretrendszerét is. Az első három ol-
dal, amely a Szétfolyóirat egyetlen stabil, állandó és változtathatatlan részeként ké-
szült volt, végül valamennyi terjesztési útvonalon módosult, jelezve a későbbi olvasó-
szerkesztők fenntartásait a terjesztési koncepcióval szemben.

A terjedés azon ágán, amely Hap Béla kezdeti számát Beke Lászlóén keresztül 
kapcsolta össze Maurer Dóráéval, néhány beszúrástól eltekintve65 a szabályok válto-
zatlanok maradtak, azonban egyik későbbi olvasó-szerkesztő sem rejtette véka alá 
a terjesztési modellel kapcsolatos kételyeit. „Olvszerk nem nagyon hisz a szétfolyás-
ban, mert előre látja az ő utána következők boldog mosolyát és viharos tapsát az ötle-
tet illetően, de azt az ellenállást is, melyet belőlük a minimum 20-25 oldal legépelésé-
nek puszta elképzelése is ki fog váltani” – írta a művészettörténész Beke, aki azt is 
felvetette, hogy a három oldalas szabályzatot nem kellett volna leírni. Az egyébként 
helyeselt „no copyright” elvével kapcsolatban Beke két megszorítással is élt: egyrészt 
„soha ne adjunk valaki szájába olyasmit, amit az illető nem mondott”, másrészt „ne 
tüntessük fel saját kútfőnkből eredőnek, vagy anonymnak azt, amit valaki más a ma-
ga individuális megnyilvánulásának szánt.” Bár Maurer Dóra osztotta Beke nézeteit 
a Szétfolyóirat koncepciójának bírálatát illetően, optimizmusa ekkor még töretlen 
volt. Beke kritikájához hozzáfűzte: „lám a lelkesedés nem apad még a két ujjal, idegen 
géppel másolók körében sem, sőt nőttön nő.”66

62 Vö. Havasréti, Alternatív regiszterek, .
63 Walter Benjamin „aura”-fogalma és Jerome J. McGann bibliográfi ai kódrendszere között Bornstein 

von párhuzamot. Vö. George Bornstein, Hogyan olvassuk a könyvoldalt? Modernizmus és a szöveg 
materialitása, ford. Vince Máté = Metafi lológia 1., 81–118.

64 Vö. Bényi, Egy underground lap, 190.
65 Példaként említhető a Hap Béla számában olvasható mondat („Olvasótábora azt olvassa, amit ír”), 

amely Maurer számában már így hangzik: „Olvasótábora azt olvassa, amit ír /és kölcsönkap/”.
66 Beke [László]: Az előző olvasó-szerkesztő kritikája a szétfolyóról [Maurer Dóra bevezetőjével], 

Artpool, Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 5.
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A Hap Bélától induló másik terjesztési útvonal, amely ugyancsak eljutott Maurer 
Dórához, a Kassák Ház Stúdió tagjain át vezetett. A Halász Péter, Bálint István és 
Koós Anna által szerkesztett, írt és gépelt számban67 „valósult meg legjobban az ano-
nimitás és a szövegközpontúság elve, mivel a szövegek általában szerző és cím nélkül 
szerepelnek az összeállításban.”68 Szemben Beke László számával, ahol az olvasó-
szerkesztő a Szabályok integritását tiszteletben tartva azokat csak egy későbbi olda-
lon bírálta, a színtársulat tagjainak szerkesztésében készült számban radikálisan le-
rövidültek. A mindössze egy oldal terjedelemre rúgó új szabályzat-változat a „készíts 
szétfolyóiratot 5 példányban” felszólításán túl az eredetinek csupán a VI. cikkelyét 
tartalmazza, amelyben az az elv olvasható, hogy az új számnak fele részben kell át-
vennie a régi szám anyagát, amelyet kb. 15 szabványoldalnyi új anyaggal kell kiegé-
szíteni. Ráadásul a szabályleírást követő lapon egy rövid, névtelen szöveg olvasható, 
amely a Szent Antal-lánc69 abszurditásba torkolló felidézésével a folyóirat terjesztési 
koncepcióját is ironikus hangsúllyal látta el.70

Ajtony Árpád szabályváltoztatásainak okairól – e szám vitatott státusa miatt – 
csak feltételes módban beszélhetünk. Ajtony Árpád számából – meglepő módon – 
hiányzik az Öndicséret rész, és egy arra hivatkozó korábbi passzus.71 Az ezen túlmenő 
apró változtatásokból is kitűnik, hogy Hap szabályváltozata szigorúbb, részletesebb 
és körülményesebb Ajtony Árpádéhoz képest. Ajtony változtatásai egyszerűsíté-
sekként értékelhetők, hiszen kevéssé valószínű, hogy Hap tovább bonyolította volna 
a szabályzat leírását.

A szabályok formálódása és lerövidülése ráirányítja a fi gyelmet a lap önszabá-
lyozó mechanizmusaira, amelyek az orális kultúra működéséhez álltak rendkívül 
közel. E mechanizmusok működésének köszönhetően a Szétfolyóirat koncepciója 
leginkább egy olyan, messzire nyúló hagyományokkal rendelkező textuális modell-
hez kötődik, amelyet az írásbeliség és az orális kultúra köztes terében lehet elhelyez-
ni.72 A lap esetében az alakváltó szétfolyásnak széles medret biztosított a szerzőség, 
a copyright és a mű integritásának vívmányairól való lemondás. A Szétfolyóirat ars 
poeticája szerint a lapban közölt szövegek számára, melyek nem kaphattak helyet 
a hagyományos folyóiratokban, nem maradt más hátra, mint hogy „önmagukat kö-
zöljék”. A szabad szövegfelhasználást ellensúlyozó és az esztétikai értéket biztosító 

67 Koós, Színházi történetek, 99.
68 Bényi, Egy underground lap, 199.
69 Piramisrendszerre épülő, levél- és pénzküldözgetéses játék.
70 Halász Péter – Koós Anna – Bálint István Szétfolyóirat-száma, 3., Artpool
71 Hap Béla számában ez olvasható: „Minden egyes számnak ugyanavval a (római számmal megszámo-

zott) három lappal kell kezdődnie (Ismertetés – Szabályok – Öndicséret), tehát e szöveget mindig 
változatlanul le kell másolni az előző számból”. Ugyanez a rész Ajtony Árpádnál így szól: „Minden 
egyes számnak ugyanezekkel a lapokkal kell kezdődnie.”

72 E modellről bővebben: Közköltészet 1. Mulattatók, s. a. r. Külls Imola, Balassi, Budapest, 2000, 23. 
(Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, 4.); Külls Imola, Közköltészet és népköltészet. A XVII–XIX. 
századi magyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, szüzsé-, motívumtörténeti vizsgálata, Budapest, 
L’Harmattan, 2004, 19.; Csörsz Rumen István, Közköltészet – irodalom alatt, kultúrák fölött, Lite-
ratura 2006/2., 274. A cenzúra szerepéről és e szövegmodell történeti párhuzamairól: Danyi Gábor: 
Cenzúrán túl, nyomtatáson innen. A szamizdatok textualitása és történeti előzményei = Doromb. Közköl-
tészeti tanulmányok, II., szerk. Csörsz Rumen István, reciti, Budapest, 2013, 317–327.

protokollintézkedésnek tekinthető a „spontán szelekciót” hirdető elv bevezetése. 
„Az olvasó-szerkesztő az általa legjobbaknak tartott dolgokat [volt] köteles összevá-
logatni”. Ez arra ösztönözte a szerzőket, hogy „fokozott gonddal ügyeljenek a színvo-
nalra, hogy […] minél többen találják szövegeiket (műveiket) lemásolásra méltónak”, 
illetve arra is, hogy tömören fogalmazzanak, hiszen a „bőbeszédűség több másolási 
munkával jár együtt” és „a további reprodukáltatás esélyeinek csökken[ését]” vonja 
maga után. Az oralitás kultúrájához való közeledéssel a lap nem titkolt célja az volt, 
hogy „a társadalom tagjai között állandó, dialektikus és spontán kommunikációt[,] 
va lamint állandó és spontán szelekciót” biztosítson.

IV. Az ajándékozás művészete

Mediális formaként a Szétfolyóirat mélyen gyökerezett a neoavantgárd művészet tö-
rekvéseinek szellemiségében és a szamizdatokra jellemző hálózati modelljét is ennek 
köszönhette. A lap egyrészt maga is egyfajta konceptuális műnek tekinthető,73 hiszen 
a terv/modell elsőbbségét hirdette a kész művészi termékhez képest. Másrészt kon-
cepciója nem függetleníthető sem a fl uxus, sem a mail art vagy correspondence art 
1960-as évekbeli térhódításától, hiszen a közösségi kapcsolatrendszerekhez hason-
lóan szerveződve olyan csatornákon terjedt, melyek végül egy komplett hálózatot 
épít(h)ettek (volna) fel. A kapcsolatművészet eszmeisége és a hálózatépítés gyakor-
lata a kelet-európai avantgárd kommunikációs stratégiáit is megtermékenyítette.74

A szamizdatok terjesztési modelljei maguk is a hálózatépítés gyakorlatára épül-
tek, amelynek működési mechanizmusai – a levelezőláncok szerveződése mellett – 
más metaforák segítségével is megragadhatóak. Wolfgang Eichwede szerint „a to-
vábbadás rendszerét a hógolyó-elv éltette”,75 vagyis az a törvény, hogy akit megdobtak 
egyszer, az óhatatlanul – szinte akaratán kívül is – játékba került, és késztetést érzett, 
hogy maga is hógolyókat gyúrjon és hajigáljon.76 Ann Komaromi a szamizdatok 
cserefolyamatainak szociális modelljét a Marcel Mauss által elsősorban a polinéziai 
népeknél vizsgált társadalmi gyakorlatok alapján határozza meg és a szamizdatot 
olyan artefaktumként kezeli,77 amelynek létmódja a francia szociológus által körülírt 
ajándék78 fogalmához áll közel.

73 Bényi, Egy underground lap, .
74 Ehhez lásd Havasréti, Az Aktuális Levél esztétikája, 47–50.
75 Wolfgang Eichwede, Szamizdat szigetcsoport = Szamizdat, 18.
76 Ezen az elven alapul Hap Béla eat-art ötlete, amely a következő akció során valósult volna meg: „Egy 

díszes lepellel letakart asztal mellett Beke László felolvas egy hosszú és tudálékos tanulmányt a leg-
újabb művészetről, az eat-artról, és amikor befejezi, lehúzza az asztalról a leplet. Az asztalon egy ha-
talmas tálcán egy csomó krémes lett volna. Beke felvesz egy krémest és az arcomba vágja, én megfogom 
a következő krémest és a feleségem arcába hajítom, a feleségem a következőt a Beke arcába, Beke egyet 
egy negyedik valakiébe. […] A közönség megértette volna, mi a teendő, és az összes krémes valakinek 
a fi zimiskáján végezte volna pályafutását. Amikor elfogy az összes krémes, láthatóvá válik a tálca fel-
irata: Hommage à Chaplin.” Efraim Izrael [Hap Béla] közlése e-mailben, 2013. november 15.

77 Komaromi, I. m., 629–667., különösen: 655–658.
78 Marcel Mauss, Tanulmány az ajándékról, ford. Saly Noémi = U., Szociológia és antropológia, Osiris, 

Budapest, 2004, 193–338., különösen: 205–215.



TANULMÁNYOK64 65DANYI GÁBOR: AZ AJÁNDÉKOZÁS MŰVÉSZETE

Az ajándéknak megvan az a hatalma, hogy további cserékre kényszerítse a meg-
aján dékozottat, „a kapott dolog [ugyanis] nem magatehetetlen”.79 A szamizdat (tex-
tuá lis) cseréi során a szöveges tárgy a tulajdonos(ok) identitásához is kötődik: a repro-
dukált dolog nem ugyanolyan, mint az eredeti. Egy új textuális tárgy jön létre, amely 
magán viseli az azt továbbadó személy vagy csoport nyomait, és így létmódja a folya-
matos használatban teljesedik ki.80 Mauss elméletében központi szerep jut a hau fogal-
mának, amely az egyik irányító tényező az ajándékozás rendszerében. A hau a dolgok, 
tárgyak szelleme, amely az ajándékozás során egy tárgyon keresztül messze kerül ere-
deti tulajdonosától, de aztán „vissza akar térni szülőföldjére, az erdő és a nemzetség 
szentélyébe, és a tulajdonoshoz”.81 Az ajándékozott tárgynak így „lelke van” – ez 
volna a hau – amely „[…] próbál visszatérni «eredeti otthonába»”.82 A társa dalmi cse-
refolyamatok dinamizmusát a tulajdonként kezelt tárgyakban lakozó szellem, a hau 
motiválja, amely soha nem passzív, hanem állandó vektorként lendíti mozgásba magát 
a tárgyat, amelynek útját az adás és elfogadás kötelezettsége teszi könnyen járhatóvá.

A Szétfolyóirat terjesztésre vonatkozó elvei rendkívül közel álltak a maussi mo-
dellhez. Egyrészt a terjedés során létrejövő új textuális tárgyak szorosan kötődtek 
a készítők identitásához: láthattuk, hogy a későbbi olvasó-szerkesztők még a lap 
változtathatatlan keretrendszerén is egytől-egyig rajtahagyták a kézjegyüket. Más-
részt a Szabályok passzusai – a matériába írt hauként – arra voltak hivatottak, hogy 
dinamizálják a médiumot és további cserékre ösztönözzék azokat, akikhez a lap el-
jutott. A Szétfolyóirat megkívánta az íratlan szerződést az adományozó és az ado-
mányozott között, s a lap tulajdonlásának alapfeltételévé tette a további adományo-
zást. A következő szám elkészítésének becsületszóval szentesített ígérete így a hau 
szellemének performatív erővel bíró artikulációját jelentette. További előírás volt, 
hogy nincs „apádütés”, vagyis az új generációs számot nem lehetett közvetlenül visz-
szajuttatni annak, akitől az előző generációs példány származott. Terjedése során 
a lap igyekezett elkerülni a belterjesség veszélyeit: lezárni maga mögött a tereket és 
kiiktatni a közvetlen visszaút lehetőségét, hogy a hau számára se maradjon más lehe-
tőség, minthogy közvetett, kerülő úton törekedjen az „eredeti otthonába való vissza-
térésre”.

A Szétfolyóiratot a maussi modellhez köti Hap Béla Bálint Istvánnak dedikált 
Ajándék-verse is, amely vélhetően a Szétfolyóirat koncepciójának kidolgozása közben 
született.83 A művészeti kiáltvány jellegű vers a lap terjesztési modelljéhez kötődő 
esztétikai programot is kifejezi. A vers mozgatórugója az angol és francia present/
présent kifejezés kétarcúsága, amely egyaránt jelent ’ajándékot’ és ’ jelent’, s így képes 
feloldani a „Th e present is present” tautológiáját. A homonímia esztétikai rendszer-
ként való kibontása egyaránt hangsúlyozza az új művészet történésszerűségét, jelen-

79 Uo., 210.
80 Vö. Komaromi, I. m., 657., 659. 
81 Mauss, I. m., 211.
82 Uo., 212.
83 Efraim Izrael (Hap Béla) közlése e-mailben, 2013. november 5.; Hap Béla, Ajándék-vers, Artpool, 

Halász Péter – Koós Anna – Bálint István Szétfolyóirat-száma, 65–67.

valóságát, szociális feltételeit és sajátos tulajdonviszonyait. A present art ugyanis „az 
ajándékozást emeli művészi rangra és a művészetet emeli az ajándékozás rangjára”. 
Az ajándékozás megtörténtét még az ajándék visszautasítása sem teheti semmissé. 
Különös létmódját az ajándék a jelen pillanatához való eredendő hozzárendeltségé-
nek köszönheti: „mindig jelen van / A fi ók mélyén is / És a szív mélyén / Nem alakul-
hat át / Nem idegenedhet el / Nem válhat árucikké / Nem manipulálható / Nem 
önző / Mivel nem válhat egy ember kizárólagos tulajdonává.” A kizárólagos tulajdon-
lás lehetetlensége abból fakad, hogy az ajándék minden esetben tartalmazza a hau 
szellemét, amely másvalaki felé való folytonos igyekezetében már nem (és soha nem 
is) tartozott hozzá az éppen megajándékozotthoz. Ebből adódik, hogy „ugyanez az 
ajándék több embernek is odaajándékozható.” A többirányúságra törekvő present art 
lényege a saját elmúlását és megszűnését követő folytonos újjászületés – az absent 
art, a past art és az isn’t art létmódjából való kilépés –, amely bármikor megtörténhet. 
Az Ajándék-vers csattanója a szójáték hatványra emelése – a present art állandó újjá-
születése ugyanis a representation, vagyis az „újra-ajándékozás” segítségével követ-
kezhet be.

Az Ajándék-vers esetében abban az értelemben véve is privátművészet jön létre, 
hogy a praxis és az elmélet, a művészi és a privát megnyilatkozás nem választható el 
egymástól. Bár nem tudni pontosan, hogy került a vers Bálint Istvánhoz, a Kassák 
Ház Stúdió rendező-színész tagjához, az ajánlásában szereplő becenév és érzelmi 
megnyilatkozás egy intim baráti gesztusra utal. A megajándékozott beválogatta a verset 
a csoport által szerkesztett számba, így – megvalósítva a present art újjászületését – 
az ajándékozást követendő művészi gesztussá és az underground szféra kapcsolat-
hálózatának mintájává tette.

A Szétfolyóirat adományozáson/ajándékozáson alapuló terjesztési modellje nem 
csupán a nyomtatás kultúrájához kapcsolódó műveletek kritikájaként, de tágabb ér-
telemben egy új társadalmi-művészi identitás létrehozásának a próbájaként is fel-
fogható. A Szétfolyóirat a korabeli hagyományos folyóiratokkal szemben gyökeresen 
eltérő mediális identitással rendelkezett, ugyanis az olvasó aktivitásán alapuló, több-
irányú hálózati létmódra épült, s így – ahogy a lap ars poeticájában olvasható – a tár-
sadalmat nem támad(hat)ta, hanem támogatta. A lap identitásképző erővel rendel-
kezett, amennyiben saját mediális szükségleteit követendő identitásformaként írta 
elő olvasó-szerkesztői számára.

A lap által közvetített identitásforma abban ragadható meg, hogy két szempontból 
is eleget tud tenni a „csináld magad” nagy energiákat követelő imperatívuszának. Egy-
részt az alkotói munka szempontjából, amely a művészi tevékenységhez a művészi 
termék létrehozásának, előállításának és terjesztésének valamennyi lépését hozzá-
rendelte. Másrészt a szociális szerep szempontjából, amely a társadalmi kommuni-
káció megvalósulását az önszerveződésen alapuló gesztusrendszer révén képzeli el. 
A Szét folyóirat esetében a demokratizálódó művészi tevékenység feltételrendszere 
a társadalmi kommunikációéval került átfedésbe. A lap terjesztési modellje a prog-
resszív szociális kapcsolatok kiépítését szorgalmazta, s ebben rejlett felforgató ereje 
a kádári konszenzuson alapuló társadalmi renddel szemben.
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V. Az alternatív nyilvánosság távlatai

A Szétfolyóirat terjedésének kudarca – a már említett tényezőkön kívül – azzal is 
magyarázható, hogy a lap mediális létszükségletei – az 1970-es évek eleji szűk és szét-
tagolt underground/avantgárd szcéna néhány olvasó-szerkesztőjén kívül – nem tá-
maszkodhattak olyan társadalmi-művészi közegre, amelynek tagjai az ajándékozás 
társadalmi gyakorlatának idealisztikus esztétikáját interiorizálták volna. Szétburján-
zásának kudarca ellenére a Szétfolyóirat magára vállalta egy szűk közeg archívumá-
nak szerepét. Nem csupán a publikál(hat)atlan underground/neoavantgárd irodalmi 
és képzőművészeti munkák gépiratos katalógusaként,84 de az azt néhány szám erejéig 
éltető közösség kulturális-szellemi életét belülről dokumentáló formaként is tekint-
hetünk rá. Ebbéli jellege teszi lehetővé, hogy olyan szimbolikus kiindulópontot is 
lássunk benne, amely a cenzúrával szemben hatékonynak bizonyuló textuális for-
mák csapásirányainak távlatait leplezi le.

Beke László az általa szerkesztett számban közzétett egy rövid beszámolót Szerb 
János 1972-es költői estjéről, amelyről – Györe Balázs jóval későbbi visszaemlékezé-
sén kívül85 – más forrás nem tudósít. A költői esten Koós Anna a Szétfolyóiratban 
is „publikáló” Szerb János verseit felolvasva az írott szöveget hosszú csíkokra tépte. 
A maradandóságot biztosítani hivatott papír megsemmisülésével a gyorsan szétfosz-
ló, levegőbe íródó s így maga után semmit sem hagyó hang jutott érvényre. A szóban 
forgó költői est, amely az írott közvetítésformát – annak felszámolásával – a szóbeli 
akcionalitás dimenziójába transzformálta, a később létrejövő „élőfolyóiratok” – pél-
dául a Lélegzet és a Fölöspéldány – egyik előzményének is tekinthető.

A Szétfolyóiratba került bele Maurer Dóra Kassák lapjára utaló MA–ma című 
folyóiratának első száma is.86 A pszeudo-folyóirat címoldalán, amely a Szétfolyóirat 
szabályzata után von újabb paratextuális határt, az alábbi hitvallás olvasható: „mind-
addig, míg előrenemlátható módon önállóvá nem lehet, ez a folyóirat keresni fogja 
megjelenési lehetőségeit más, már funkcionáló underground vagy egyéb folyóiratok-
ban. Folyóirat a folyóiratban – kakukktojás idegen fészekben”. A MA-ma címlapjá-
nak soraiból kitűnik, hogy az alternatív terjesztési lehetőségeket kereső, a neoavant-
gárd művészi nyilvánosság fórumainak szerepét betölteni hivatott médiumok kérdése 
továbbra is napirenden maradt.

A neoavantgárd művészek, valamint a későbbi politikai ellenzék által használt al-
ternatív fórumok között nagymértékű szerkezeti hasonlóságok mutathatók ki. Nem 
véletlen, hogy a második nyilvánosság kialakítását szorgalmazó demokratikus el-
lenzék – legalábbis Haraszti Miklós szavainak tükrében – előfutárként tekintett az 
avantgárd művészek tevékenységére.87 Bár a két csoport egymáshoz fűződő viszonya 

84 „Pécsi Zoltán” egyik jelentésében megállapította, hogy a lap „elsősorban azért készült, hogy olyan írá sok 
jelenhessenek meg benne, amelyek semmilyen más hivatalos irodalmi fórumon napvilágot nem láttak, 
illetve az együttes tagjainak véleménye szerint nem is láthattak” (ÁBTL „Horgászok” O-16268/1, 261.)

85 Györe Balázs, Mindenki keresse a saját halálát, Cserépfalvi, Budapest, 1993, 35–36.
86 Maurer Dóra Szétfolyóirat-száma, 4., Artpool. Vö. Bényi, Egy underground lap, .
87 Kőszeg Ferenc, a későbbi Beszélő szerkesztője például „előszamizdatként” defi niálta a lapot. Vö. Kszeg 

Ferenc, A Beszélő 0. éve, Beszélő 1999/1., 63.

vitatott,88 joggal merül fel a kérdés, hogy a szamizdat történetének esetleges kölcsön-
hatásai tükrében lehet-e tovább árnyalni e viszonyt. A Szétfolyóirat, amelynek példája 
azt bizonyítja, hogy az önszerveződő médium csak egy önszerveződő társadalmi kö-
zegben maradhatott volna életképes, közvetített-e követendő identitásformát a későb-
bi szamizdat-kezdeményezések számára, vagy hatását tekintve is elszigetelt maradt?

A Szétfolyóirat – terjesztési modelljének kidolgozottsági foka miatt – egyedül-
állónak tekinthető a magyar szamizdat történetében. A lap részletes koncepciója ál-
tal lehetővé tett megközelítések a szamizdat történetének további vizsgálatai során 
is megfontolandóak és – különböző hangsúlyokkal – alkalmazhatóak. Az alternatív 
nyilvánosságot kereső lapkezdeményezések terjesztési modelljeinek és mediális szer-
kezetük gyakorlati oldalának középpontba állítása ugyanis nemcsak az illegalitás és 
legalitás fogalmi terében való elhelyezkedésük, vagy az esetükben alkalmazott, szö-
vegekkel való bánásmód vizsgálatát teszi lehetővé, de annak a kérdésnek a tüzetes 
szemügyre vételét is, hogy a különböző mediális formák milyen identitásképző erővel 
bírtak: milyen mintázatú identitásformákat követeltek meg előállítóiktól, terjesz-
tőiktől és olvasóiktól? E kérdések két szempontból is fontos megvilágításba kerülnek. 
Egyrészt annak a röppályának a fényében, amelyet leírva a földalatti irodalom előál-
lítási módjainak fejlődése néhány évtized alatt megismételte a kommunikációtech-
nológia szóbeliségről az írásra, és az írásról a nyomtatásra áttérő hosszú évszázados 
evolúcióját,89 másrészt annak a kérdésnek a szempontjából, hogy a magyar szamizdat 
története milyen lokális jellegzetességeket mutat fel a szamizdat jelenségvilágának tá-
gabb kontextusában, amely a hajdani szovjet blokk országaiban rendkívül változatos 
mintázatot hozott létre.

88 Ehhez lásd György Péter, Avantgárd az Aczél-korszakban. Föld alatt, föld felett, Magyar Napló 1990/8., 
13. Erre válasz: Tábor Ádám, Az agresszor válaszol, Magyar Napló 1990/14., 2. Kötetben: Tábor, 
A váratlan kultúra, 75–81. Összefoglaló jelleggel: Havasréti, Alternatív regiszterek, 41–44.

89 Vö. Sükösd Miklós, A szamizdat mint tiposzféra. Földalatti nyomtatási kultúra és független politikai 
kommunikáció a volt szocialista országokban, Médiakutató 2013/2., 15.


