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Továbbá, jóllehet kockázatos összekapcsolásokat végzett, észjárásának szerzett irracionalitása – a zen-
buddhista gyakorlatban kipróbált és bevált módszer – biztosította ezek eredményességét.

Irracionalitás kíváncsisággal – vagyis azzal az adottsággal, hogy helyénvaló, nemegyszer látomásosan 
előrelátó kérdéseket vessen föl –, valamint a kísérletezés bátorságával párosulva, ez alighanem hasznavehető 
stratégia ahhoz, hogy az ember nem-metafizikai módon reflektáljon a világra. A liberálisabb értelmezési 
módozatok után kutató humaniórák az 1960-as évektől fogva kezdtek bizonyságot tenni erről. Cage meg-
szokta, hogy direkt módon, történelmi és hagyományos konvenciók terhe nélkül vesse föl kérdéseit. Külön-
böző nézőpontokból látott rá a dolgokra, változásukban, egybekapcsolódásukban és megsokszorozódásuk-
ban látta őket. Minden megszokást megkérdőjelezve jutott el egyfajta ontológiai realizmushoz, amelyben 
saját énjét föloldja a médiumban – a kisajátított hangokban (ideértve a hallgatást is, mint ezek természetes 
megnyilvánulását), üres szavakban, a környezet jeleiben stb. –, amit a természeti folyamatokhoz igyekezett 
közelíteni, a leggyakrabban találékonyan alkalmazott valószínűségi műveletekkel.

JOZEF CSERES

Vokális Cage-művek

Hangzó és szöveges darabok John Cage-től, visszatekintőleg

Ma, húsz évvel John Cage halála után teljesen világos, hogy hatása sokkal mélyebb a vizuális és inter me-
diális művészetekre, mint a zeneszerzésre. Irodalmi munkássága éppoly terjedelmes, mint a zenei. Számos 
könyv, szöveg és hangfelvétel szerzője volt, amelyek megelőlegezték a kísérleti, vizuális és hangköltésze-
tet. Saját dekonstruktív írásmódot talált ki, az úgynevezett „mezosztikát”. Bármennyire fáradságos és 
időrabló folyamat is lehet a „mezosztikálás”, roppant egyszerű módszer arra, hogy olyan végleges vers-
szerkezethez, pontos algoritmushoz és szigorúan meghatározott műveletsorhoz lehessen jutni általa, 
amelyik elüt a többnyire intuitív versírástól. Amint látni fogjuk, ez mélyen gyökerezik Cage indetermi-
nista filozófiájában és kisajátítás-poétikájában.

Cage 1985-ben mezosztikus formába öntötte Duchamp Sculpture musicale című írását, egy megkö-
zelítőleg 1913-ra datált1 jegyzetet a Zöld Dobozból, és saját előadásában hangfelvételt készített belőle. Az 
eredmény egy talányos hangköltemény lett abból a fajta költészetből, amelyet akkor is szükségesnek 
tartott, ha a „nincs mit mondanom”-ból fakadt. „Nincs mit mondanom, de mondom, és ez az a költészet, 
amire szükségem van”, így hangzik Cage egyik legbájosabb bon mot-ja. Valójában korántsem csak valami 
jópofa beszólás ez; egy szentencia a terjedelmes Lecture on Nothing elejéről, 1959-ből,2 amely a „semmi” 
ex nihilo kifejlesztése banális szóváltozatokká, vagy mondjuk úgy: költészetté. Cage mestere volt a kisa-
játításnak és az adaptálásnak. Mindent fel tudott használni, ami vonzotta elméjét és érzékeit. Cage, aki 
előbb képzett vizuális művész és zenész volt, majd Joyce és Duchamp, a modern tánc, a keleti filozófia, 
valamint Eckhart mester, Thoreau, Fuller, Suzuki és McLuhan gondolatainak sugallatára megtalálta a mód-
ját, hogy saját munkásságában meglepő összefüggésekben újrahasznosítsa mindezeket az ihletforrásokat, 
par excellence posztmodern intermédia- és multimédia-művészetet teremtett, amikor a posztmoderniz-
mus még gyerekcipőben járt. A nevezetes jelszó – „minden belefér” –, amit a posztmodernizmus röppen-
tett fel, csakugyan úgy hangzik, mintha Cage szülte volna. Személyiségének vonzereje, mesterségbeli 
fölényének lényege egyaránt abban a képességében rejlik, hogy látszólag összekapcsolhatatlan dolgokat 
és jelenségeket tud összekapcsolni, fortélyos tudással ráérezve optimális konstellációjukra és arányaikra. 

1 Arturo Schwarz szerint valamikor 1912 és 1921 között íródott.

2 John CAGE, Silence. Lectures and Writings, Wesleyan University Press, Middletown, 1973, 109.
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Bár főleg a természeti indeterminizmus vonzotta, a társadalmi viszonylatok is érdekelték. Cage élethosz-
szig tartó erőfeszítése, hogy filantropikus-ökologikus szintézist teremtsen, abból az igyekezetéből fakadt, 
hogy lekerekítse, enyhítse az elfogadható–elfogadhatatlan éles dichotómiáját. Sok éven át próbálkozott 
azzal, hogy ábrázolási immunitást szerezzen a médiumokkal szemben, amelyekkel dolgozott (hangok, sza-
vak, képek stb.), s bár ebben kudarcot vallott, kísérleteinek mellékhatásai nagyon hasznosak voltak, és jó 
néhány esetben, legyen szabad az avantgárd művésztől való félelem nélkül kimondani: még szépek is.

John Cage egyike volt azoknak, akik egyáltalán nem keresték programszerűen a szépet, akaratlanul is 
gyakran rátalált, kiváltképp ott, ahol legtöbbünk a legkevésbé várná. Legtöbbnyire a művészet határain túl 
(vagy előtte), minthogy természettől fogva anti-esszencialista volt, engedett a természetes lefolyás, a nem-
erőszakolt egyidejűség és a nem-tolakodó közhely vonzásának. Cage par excellence esztétikus volt; ugyanez 
mondható el kiindulási pontjairól, viselkedésmódjairól és eredeti megoldásainak véglegesítéséről. Elő-
ször is fenomenológiailag ragadta meg a jelenségeket, amelyekről úgy döntött, hogy reflektálni akar rá-
juk, aztán arra törekedett, hogy empatikusan együtt növekedjen velük, egészen addig, amíg tetszésére 
valónak nem találta őket. Zen-gyakorlatokra is támaszkodott a paradoxonok és a képtelenségek használata 
során. Ha úgy alakult, hogy nem sikerült megfosztania művészetét a szerzői szándékokra valló jegyektől, 
nyárspolgár módján azt nyilatkozta, hogy szándékos volt a kudarc; az indeterminizmust egyre inkább 
nemcsak filozófiai, hanem művészi elveként vallotta; legalábbis kezdett esztétikai értelmet adni a kreatív 
aktus nem várt eredményeinek. Élvezte a sztochasztikus játékokat, amelyek szemlátomást örömet okoz-
tak neki, és egyfajta szuper-naturalizmushoz vezették el.

Nem akart mondani semmit, mégis mondott. Ám ha szükség volt rá, tudott hallgatni. Cage hallgatása, 
akár csak a zen-mesterek vagy Duchamp hallgatása, jelentőségteljes hallgatás volt, sőt néha még túl han-
gos is. Hallgatni Cage után egyáltalán nem könnyű, ahogy Deleure és Guattari mondja, a jelentős hallgatás 
alighanem a mának leginkább jelentőséggel teljes interpretálása. Cage hallgatása távol esett a wittgens-
teini Tractatus hallgatásától vagy az egzisztencialista Semmitől, és nem volt az avantgárd tagadás gesz-
tusa, sem a lázadó tiltakozásé. Ellenkezőleg, igenlés volt. A hangok s a gondolatok létezését igenelte 
minden ürességben, amelyben jelentések rezegtek, amely provokálta, hogy értelmezés tárgyává tegyék, 
vagyis, mondhatni, jelképes reagálást váltott ki. A „nincs mit mondani és mégis folyton mondani” annyi, 
mint az átadó közegnek (hangoknak, szavaknak, gesztusoknak, képeknek) szentelni magunkat, engedni 
az erejének, megpróbálni azonosulni vele. Más szóval, elismerni, hogy „mindig van valami látnivaló és 
hallani való”.3 Nem csoda, hogy a Lecture on Nothing után a Lecture on Something (1959) következett, 
amely még nagyobb teret enged a hallgatásnak, mert „a valami és a semmi nem egymással szemben álló 
felek, hanem szükségük van egymásra ahhoz, hogy továbbhaladjanak”.4

Cage hatására lett nyilvánvaló a művészi ábrázolás köreiben, hogy a konvenció csak konvenció, s hogy 
a médium üzenet is lehet. John Cage ahhoz is nagyban hozzájárult, hogy a humán tárgyak köznyelve letett 
a metafizikai ambíciókról, és kombinálni meg sokszorosítani kezdett nézőpontokat és módszertani hozzá-
állásokat, s rákapott az intermediális kapcsolódások meg az interdiszciplináris összeolvadások ízére. Cage 

3 Uo., 8.

4 Uo., 129.

David Moss: 1 Mossostic for JC (2011)

megszállottja volt az írásnak. Írás-megszállottságában éppoly igényes volt, mint abban a szükségletében, 
hogy társközösségben éljen a hangokkal. Művészi pályája kezdetén író akart lenni. Vágya, amely arra kész-
tette, hogy újraírja Joyce-t, Thoreau-t és több más kedvenc szerzőjét, erősebb volt minden szemantikai és 
szintaktikai konvenciónál. A nyelv szigorú lefegyverzését szorgalmazta; egyedül ez tenné teljesen fölös-
legessé a külön fordítást-értelmezést. „Szeretők közt megszokott nonszensz-beszéd és hallgatás állt elő. 
Kezdtünk valóságosan együtt élni, s az elválás gondolata nem fért a fejünkbe”, írta az M: Writings ’67–’72 
előszavában (Wesleyan University Press, 1974). Cage ebben a mélyreható és szenvedélyes tevékenységében 
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egyszerűen a szó barthes-i értelemben vett írnok-író 
volt; vagyis metafizikai ambíciók nélkül írt, helyette 
az olyan szabályok izgalmas kombinatorikus játékát 
élvezte, amelyek csak arra valók, hogy megszegjék 
őket. Újraírásai és „mezosztikálása” taj csi gyakorla-
tokhoz hasonlók; csak ő a szabályos és türelmes írás 
révén nem a csuklómozgatás motorikus tevékeny-
ségét gyakorolta, hanem inkább elméje és emlékeze-
te művelését. Egyfajta újrahasznosítási stratégiával 
és indeterminista írásmóddal elfojtotta szerzői énjét, 
s a jelrendszert (a kódot) beszéltette maga helyett.

Cage azonban legnagyobbrészt olvasnivalót írt. 
Még előadásait is a nem-konvencionális mezosztikus 
formában szerkesztette meg, jóllehet függőleges 
írásképi csattanói eltűnnek a felolvasáskor. Rátalált 
egy olyan „írásmódra, amelyik bár eszmékből kö-
vetkezik, de nem eszmékre mutat; vagyis nem esz-
mékről szól, hanem eszméket kelt”.5 Nemcsak a kép-

verset, hanem a hangkölteményt is anticipálta, amit aztán – mint a zene és az irodalom nem kívánt gyer-
mekét – jó időre beadtak az intermédia zord menhelyébe, és száműztek a komoly művészi foglalatosság 
peremvidékére, vagy a legjobb esetben „kísérletinek” címkéztek. Különböző műfaji megnyilvánulásait 
az a vágy szülte, hogy leküzdje a hagyományos művészeti formák határait, és kötéltáncos módjára ezek 
csuszamlós szegélyein egyensúlyozzon. Cage irodalmi munkássága lényegében intermédia; természetes 
módon oszcillál hangzás, taglejtés és vizualitás (képi és betűképi ábrázolás) között. „Feltaláló költészete”, 
ahogy Richard Kostelanetz nevezte, nem csupán megszabadította a szót szemantikai héjától, amiként egy-
kor Marinetti javasolta, hanem mindenekelőtt erősen megrengette a logocentrikusság hegemóniáját, és 
megnyitotta a szintaxist az intermédia-átfedések irányába. Még az intertextuális és hipertextuális ábrázolás 
prototípusáig is eljutott. De a Cage kedvelte káosz nem zabolátlan anarchia volt; inkább egy intuitív indító-
jelzés egy új etikai-esztétikai paradigma számára, amelyet később Félix Guattari írt le utolsó könyvében, 
a Chaosmosisban (1992). Nem valaminő egzakt káoszelmélet volt ez, hanem annak a hitnek a megfogalma-
zása, hogy a valódi költészet nem lehet konvencionális frázisok sugallata, hanem ehelyett a test saját nyelv 
által történő kifejezésének kell lennie. Ez a fajta megfogalmazás részleges átfedésben van azzal a térrel, ahol 
Hakim Bey később elhelyezi a maga káosz-ontológiáját – túl „hermetalingvisztikán” és „nihilista nyelvésze-
ten”, abban a térben elgondolva, ahol „nincs »ura« a nyelvnek, nincs kategorikus imperatívusz, nincs determi-
nizmus, nincs kinyilatkoztatás »kívülről« vagy »felülről«, nincs genetikai kódolás, nincs abszolút lényeges”.6

5 John CAGE, Anarchy. Wesleyan University Press, 2001, VI.

6 Hamkim BEY, Aimless Wandering. Chung Tzu’s Chaos Linguistics, 1966, www.strange-loops.com/philhakim 
chaoslinguistics.htlm.

Később, a számítógépes programoknak köszönhetőn Cage mint író és felolvasó megszondázta az 
emberi hang mikrovilágának mélységeit és szerkezeteit. Ez a mélybe-merülés tette lehetővé, hogy a voká-
lis mikroegységek és a laringális, orális és paralingvális paraméterek a nem-konvencionális költészet 
és zenélés önálló alkotóegységeivé lépjenek elő. De Cage teljes tiszteletben tartotta az emberi beszéd ter-
mészeti törvényeit, s nem próbált erőszakot tenni rajtuk oda nem illő stilizálással és elgondolásokkal. 
Ellenkezőleg, bővítette – poétikailag éppúgy, mint technológiailag – az emberi hangképzés érzelmi tölté-
sét szemben azzal, ahogyan redukálja, eltorzítja vagy teljesen megszünteti a szó, ami erőszakos jellege 
miatt nem érdemli meg, hogy nagy kezdőbetűvel írjuk. A hangképzés – szerencsére – nem ismer el nagy-
betűket, sem egyéb uralmat vagy diszkriminációt!

* * *

Végkövetkeztetés helyett következzék három példa az aktuális költészetre-zenére, amelyeket Cage írásai 
és vokális művei ihlettek, s amelyeket szerzőik John Cage centenáriumára szántak tiszteletadásként. 
Mindahány darab hozzájárulás volt a Membra Disjecta John Cage-nek: Mondani akarunk valamit John-
ról című, 2012-ben Bécsben, Prágában és Ostravában megrendezett kiállításhoz (kurátorai: Jozef Cseres 
és Georg Weckwerth).

Brandon LaBelle egy süket személy felolvasó hangja révén dekonstruálta Cage Lecture on Nothingját, 
ezáltal szemléltetve számunkra, hogy az írás csak származékos formája a beszédnek, és mint olyat nem 
lehet abszolutizálni. Az újraírt és újra(fel)olvasott Cage éppoly vonzónak látszik, mint maga a Cage által 
elvégzett újraírás és újra(fel)olvasás. Ő azt remélte, hogy „rátalál egy nyelvre, amelyiken az emberek a 
maguk módján tudnak olvasni, mindegy, honnan jöttek” (John Cage, 1971). Vagy, szabadosan fogalmaz-
va, hadd legyenek önmaguk a kódok és a szavak!

David Moss vizuális költeménye, az 1 Mossostic for JC a 23-féleképpen lehet emlékezni a hallgatás-
ra, de csak 1-féleképpen lehet megszakítani című hangszöveg-installációtól veszi eredetét. A cage-i 
mezosztika-forma felhasználásával és parafrazeálásával kapcsolja össze a memorizáláson és narráción 
alapuló mesemondás antropológiai állandóját a nem-idiomatikus hangképzéssel, ami a pillanatnyi intu-
ícióból és megérzésből fakadó nem-diszkurzív szimbolizmuson alapszik. A szöveg az emlékezet baráz-
dáiban talál rá a hangra.

Arturas Bumšteinas művét – Cage szép dala, a James Joyce szövegére alapozott, csukott zongorán 
dobolva kísért The Wonderful Widow of Eighteen Springs e terjedelmes feldolgozását – szintén Cage 
inspirálta. Bumšteinas énekhangra (litván nyelven maga volt az előadó), fafúvókra, hegedűre, csellóra, 
gitárra, szintetizátorra és ütőkre hangszerelte a darabot. Az új címmel – More Music for the Wonderful 
Widow – ellátott mű több holmi szabványos adaptációnál. A Cage-féle híres Cheap Imitation hagyomá-
nyát követve, jó érzékkel, empátiával és tisztelettel alakítja át az eredeti mintát a posztmodern ars 
interpretandi általánosan elterjedt, újrahasznosított konstrukciójává.
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