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alkotókon kívül – nem nagyon tudunk. Az Európára nyitáshoz, ha 

egyáltalán nyitni akarunk, elengedhetetlenül szükséges a vizuális köl-

teménynek, a hangversnek és a performansznak otthont adó gócok 

kialakítása. Meg kell ismerkednünk a műfajokkal, még akkor is, ha 

irodalmáraink zöme idegenkedik ettől a formától. Az ideológia szorí-

tásából kiszabadulva az irodalom a súlypontok átszervezésével való-

síthatja meg a fölöttébb óhajtott (és félt) nyitást.

Szkárosi Endre

A MOZGÓ NYELV

A magyar irodalomszemlélet végvári harcai után

A 20. század kultúrtörténetének egyik legjelentősebb irodalmi-művé-

szeti folyamatát a költői nyelv lehetséges dimenzióinak totális és radi-

kális birtokba-, illetve visszavétele fémjelzi. A költői nyelvnek az évszá-

zadok során valamelyest elhalványult, az uralkodó kritikai szem léletben 

perifériára szorult dimenziói valójában a működő nyelv többé vagy ke-

vésbé rejtett potenciáljával azonosak, az új költői kísérletek és tapaszta-

latok annak rétegeit, tereit fedik fel, illetve hozzák működésbe. Ezért 

beszélhetünk egyrészt birtokbavételről; visszavételről pedig azért, mert 

a költészet azonosíthatatlan kezdeteitől évezredeken át a jelentésközlő 

funkció mellett elsősorban az orális-hangi, kisebb részben a vizuális-

performatív nyelvi dimenziót a költészet gyakorlata hasznosította.

E folyamat látványos állomása Marinetti dinamikus és szinoptikus 

deklamációja 1916-ból,1 amely egyrészt a beszélt nyelvben természe-

tesen benne rejlő zenei paramétereket – ritmus, hangerő, hangszín, 

hanglejtés (dallam) stb. – bontakoztatja ki járulékos szerepükből, s te-

szi őket a költői kifejezés egyenrangú eszközeivé, másrészt egy szerves 

kulturális tradíció, a színpadi deklamáció újra- és átértelmezését je-

lenti: az interpretatív (színészi-előadói) funkciótól a kreatív (költői) 

funkció felé tolva el ugyanazon eszközök hatásmechanizmusának al-

kalmazását. A futurizmus költői hanginvenciói persze nem merül-

nek ki ebben, hiszen a maga módján 1922-ben Francesco Cangiullo is 

a zene analóg szerepét lépteti a költészet mechanizmusai közé poesia 

pentagrammata programjában.2 Nyelvi értelemben azonban a legtovább 

Fortunato Depero invenciói hatolnak: absztrakt verbalizációi (ver-

ba lizza zione astratta) az absztrakt, nonfi guratív nyelv megteremtésé-

nek kérdését – és első gyakorlatait – fogalmazzák meg, l ’onomalingua 

(a hangutánzó nyelv) című, 1916-ban közzétett „futurista kreációja” 

pedig egyenesen „az egyetemes megértés költői nyelvének” pozitív utó-

1 Lásd újabban Luciano De Maria, Marinetti e il futurismo, Mondadori, Milano, 1973, 
176–182.

2 Manifesti, proclami, interventi, e documenti teorici del Futurismo 1909–1944, szerk. Luciano 
Caruso, Spes–Salimbeni, Firenze, 1980, 36.
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piáját körvonalazza a hang terrénumán konstituált költői alkotófolya-

mat és művek vonatkozásában.3

Depero invenciói már majdnem párhuzamosak a Dada radikális 

újításaival: a tulajdonképpeni hangköltemény, a Lautgedicht4 megszü-

letése Hugo Ball és a Cabaret Voltaire tevékenységi körében koncep-

cionálisan jól összeilleszthető az „absztrakt verbalizáció” fogalmával és 

gyakorlatával. Míg azonban a futuristák a valósággal alkotott konkrét 

kapcsolat és az abból következő inspiráció, ennek megfelelően pedig 

a hangutánzás, az onomatopeismo kreatív kiaknázása felől érkeznek a 

nyelvi absztrakció határvidékére, addig a dadaistáknak már nincs szük-

ségük erre a kiindulópontra: a nyelv szemantikai rétegének többé-ke-

vésbé tudatos kiiktatása a költői közlés automatizmusai közül egyene-

sen vezet a fonéma, illetve a betű költői alapszerepének megfogalma-

zásához és a par excellence absztrakt költői nyelv kialakításához.

Érdekes módon hasonló irányt mutatnak a nyelv, illetve a nyelvi 

közlés írásos-vizuális dimenzióját költőileg kibontakoztató törekvések 

és folyamatok is. Apollinaire kalligramjai közt vannak a vers témájához, 

érzelmi tartalmához szorosabban illeszkedő, illusztratív, a hagyomá-

nyos olvasatot nem kiiktató verziók (például La colombe poignardée et le 

jet d’eau [A megsebzett galamb és a szökőkút]), illetve a tematikus kiinduló-

pontról radikálisabb percepciós következményeket implikáló változa-

tok is (például Il pleut [Esik]).5 Megint csak a futurista invenció töri át 

elsőnek a nyelvi közlés hagyományos vizuális rendjét: a paroliberismo, 

konkrétan pedig a tavole parolibere – természetesen a legkülönbözőbb 

változatokban és arányokban – a nyelvi tartalom és forma vizuális (kal-

ligráfi ai, tipográfi ai) funkcionálását a pagina terében érvényesülő auto-

nóm (tipográfi ai, grafi kai, a nyelven kívüli jelkonvenciókat beépítő) 

vizuális logika rendjével ötvözik. Az ebben rejlő határtalan kreatív le-

hetőségeket a költők (Marinetti, Buzzi, Gigli stb.) és a festők (Balla, 

Carrà, Prampolini stb.) együtt aknázzák ki. A karikatúra grafi kai jegyeit 

a betű karakterének középpontba állításával együtt alkalmazza pie-

dig rottáiban és alfabeto a sorpresájában (meglepetés-ábécé) Can giullo.6 

3 Uo., 37.
4 Bővebben lásd Hugo Ball, 1927. Die Flucht aus der Zeit, Duncker & Humblot, Mün-

chen, 1927.
5 Guillaume Apollinaire, Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913–1916, 

Mercure de France, Paris, 1918. Újabb kiadása (Michel Butor előszavával): Gallimard, 
Paris, 1995.

6 Bővebben lásd Vincenzo Accame, Il segno poetico, Edizioni d’Arte Zaratustra, Milano, 
1981; Lamberto Pignotti, Scrittura verbovisiva e sinestetica, Campanotto, Udine, 2011.

A fi atal korában a futurizmushoz csatlakozó Corrado Govoni képversei 

a kalligram és a paroliberismo eljárásmódjait egyesítik. Govoni egyéb-

ként az, aki a költői közlés verbális részét – főleg kézírásos-kalligrafi kus 

eljárással, kevés tipográfi ai elem alkalmazásával – szimbiotikusan il-

leszti össze a rajzi-fi guratív elemekkel. Ez a leglátványosabban Il Pa-

lombaro (Búvár) című alkotásában mutatkozik meg.7

Talán nem ilyen látványosan, de megint csak radikálisabban szakít 

a nyelvi anyag szemantikai integritásával a dadaista költői gyakorlat, 

amely középpontjába a szkripturális és tipográfi ai alapegységet, a be-

tűt állítja. Mintha a 20. század első két évtizedének legdöntőbb hangi-

képi újításai futnának össze Kurt Schwitters dadaista alapokról induló, 

ám az absztrakció koncepcionális végigvitelében a legkonzekvensebb, 

egyben purista szintézisig jutó költői nyelvében, illetve nyelvfelfogá-

sában. Hangi téren a század egyik költői alapművét, a nagylélegzetű 

Ursonatét kizárólag fonémákból, illetve fonémacsoportokból, a szo-

nátaforma szigorú szerkezeti elvei mentén alkotja meg.8 Ugyanakkor 

ő lesz az, aki a „következetes költészet” programjában (1924) a nyelvi 

absztrakció különféle állomásait megkülönböztetve – és a költői köz-

lés elszemélytelenítését állítva legfőbb célul (kinek ne jutna eszébe itt 

az első futurista kiáltványokban, különösen Marinettinek A futurista 

irodalom technikai kiáltványában megfogalmazott sürgetés: az iroda-

lomból el kell törölni az Ént és a teljes pszichológiát9) – az absztrakció 

utolsó előtti állomását, fokozatát a hangban jelöli meg. Ez azonban egy-

részt még mindig túlságosan őrzi a személyesség dimenzióját, másrészt 

pedig még mindig képes különböző asszociációkat felidézni.10 Ezen 

az alapon állapítja meg Schwitters, hogy „a következetes költészet a be-

tűből kiindulva jön létre. A betűk nem hordoznak semmiféle gondo-

latot. A betűknek önmagukban hangjuk sincs, csak a hangzás lehető-

ségét biztosítják, s az előadó valorizálja őket. A következetes költészet 

egyenként valorizálja a betűket és a betűcsoportokat.”11

7 Lamberto Pignotti – Stefania Stefanelli, Figure e scritture, Campanotto, Udine, 
1987, 17–34.

8 Kurt Schwitters, Ursonate = Uő., Merz #24, Champ Libre, Paris – Frankfurt am 
Main, 1932.

9 De Maria, I. m., 77–91.
10 Kurt Schwitters, Konsequente Dichtung [1924] = Uő., Die literarischen Werke, V., 

szerk. Friedhelm Lach, DuMont, Köln, 1981, 288–289.
11 Bővebben lásd L’onomalingua = Depero Futurista 1913–1927, Dinamo Azari, Milano, 

1927; Manifesti, proclami, interventi e documenti teorici del futurismo 1909–1944; Il colpo 
di glottide. La poesia come fi sicità e materia, szerk. Luciano Caruso, Vallecchi, Firenze, 
1980, 37.
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Mindeme tekintetben a történetileg érdekes kapcsolódások – oly-

kor a diszkontinuitástól sem mentes – folyamatosságot rajzolnak ki. 

A posztfuturizmus és a költői új experimentalizmus közötti egyik kulcs-

fi gura kétségtelenül Carlo Belloli, akinek első (Testi-poemi murali című) 

kötetéhez 1944-ben még az öreg Marinetti ír előszót,12 s akire néhány 

év múlva a brazil, német és svéd konkrét költők mint elődjükre tekin-

tenek majd. Mint a Belloli-kötet címe is mutatja, vadonatúj felfogás 

jelenik meg a költői szövegalkotásban: a murális méret dimenziója. Ez 

azzal a következménnyel jár, hogy a szövegközlésnek és az értelmezés-

nek a vizuális percepció pillanatában és/vagy folyamatában kell végbe-

mennie. Ebből következően alapvető axiómává válik a kevés nyelvi 

elem (redukció és minimalizmus) és az erős vizuális szerkesztés (sze-

mio lógiai intenzitás).

A költői nyelv radikális szabadságharca alapjában véve párhuza-

mos a század első harmadában megjelent új nyelvészeti iskolák alaku-

lásával, a nyelvről való gondolkodás új analíziseivel és eredményeivel 

is, sőt azok képviselői olykor éppen a nyelv radikális költői átértel-

mezéséből veszik ihletésüket, mint az orosz formalizmus (és részben 

a prágai iskola) néhány meghatározó alakja – elsősorban is Jakobson, 

Sklovszkij vagy Eichenbaum –, akik az orosz kubofuturizmussal szinte 

szimbiózisban alapozták meg első nyelvi koncepcióikat.

*

Ami a vers és a költészet újszerű fogalmi értelmezésének a 20. század-

ban, különösen pedig annak lezárulta után külön nyomatékot ad, az 

a létező költői nyelveknek és műfajoknak a folyamatosan gyorsuló gaz-

dagodása, bővülése, a költői tevékenység egyre fokozódó nyelvi és mű-

faji expanziója, illetve az ezt szolgáló modern technológiák (tipográ-

fi ai, hangrögzítési, fotó- és fi lmtechnikák stb.) alkotó birtokbavétele. 

A sorírásos (lineáris) költészet döntően fogalmi nyelvének radikális ki-

tágulásával és háromdimenzióssá válásával, illetve e folyamat állomá-

saival, fejleményeivel, a vizuális funkció formatív megjelenésével kap-

csolatban kézenfekvő – és persze elkerülhetetlen – utalni Mallarméra, 

akinél a nyelvi anyag, a szó térbeli pozíciója és tipográfi ai strukturálása 

kap funkcionális szerepet, vagy Apollinaire kalligramjaira, amelyek 

többnyire ugyan még a szöveg lineáris elrendezésének elvét követik, 

12 Carlo Belloli, Testi-poemi murali, Erre, Milano, 1944; az előszó szövegének újabb 
kiadása: F. T. Marinetti, Collaudi futuristi, szerk. Glauco Viazzi, Guida, Naples, 
1977, 279–280.

ám azt sokszor alternatív olvasati lehetőségekkel gazdagítják. A futu-

rista szabadszavas táblaképeken a nyelvi anyag elrendezése uralkodóan 

már nem lineáris, hanem térbeli, és a nyelvi elemek mellett a grafi kai és 

tipográfi ai elemek is megjelennek egy döntően vizuális logika alapján 

kialakított szerkezetben. Ebben a vonatkozásban a Dada, majd a konst-

ruktivizmus a tipo-verset, a reklámgrafi kai szerkesztésmódot emanci-

pálja – többek között – a költői minőségek és funkciók között; innen 

pedig (ha nem is időben, de felfogásban) már csak egy lépés az ötvenes–

hatvanas évek konkrét költészetének radikális nyelvi minimalizmusa, 

illetve az az irodalomtörténetileg kiemelkedően fontos fejlemény, hogy 

a szemantikai funkció eltűnésével (vagy legalábbis elhalványodásával) a 

konkrét költészet kialakítja a szemiológiai alapú versképzés elméleti-

leg is pontosan refl ektált gyakorlatát.13 A hatvanas–hetvenes években 

pedig – többek között – a Fluxus-mozgalom, illetve a happeningkultúra 

a költői anyagot immár egy komplex műnyelvi térbe helyezi, amelyben 

a környezet, illetve az akció és a történés is funkcionális szerepet kap.14

E fejlemények mind a vizualitás, mind a vokalitás-szonoritás vo-

natkozásában arra mutatnak, hogy a nyelv legkisebb alapelemeinek, 

vagyis a betűnek, illetve a beszédhangnak (fonémának) vizuális, vala-

mint zenei funkcionálásával ismét létrejön a természetes átjárás lehető-

sége az irodalmi és a zenei-művészeti nyelvhasználat között, továbbá 

hogy a nyelvi dimenzióknak a fentebbiekben jelzett változásai nem 

tekinthetők pusztán a technikai hordozók kérdésének. A költői nyelv 

működésében ezek az alapvető változások új minőségeket hoznak létre. 

Ahogy nem volna értelme a Kockadobást más elrendezésben olvasni, 

mint ahogyan Mallarmé létrehozta, úgy például Marinettinél a dek la-

máció határozottan túllép a mégoly virtuóz hangi interpretáció kö-

rén, és csakis a költői teremtés szférájában értelmezhető autentikusan: 

13 Bővebben erről lásd Augusto De Campos – Haroldo De Campos – Décio Pignatari, 
Plano-piloto para Poesia Concreta, Noigandres 4 [Saõ Paulo], 1958; Décio Pignatari, 
Arte concreta: objeto e objetivo, Arquitetura e decoraçaõ 20. [Saõ Paulo], 1956; Décio 
Pignatari, Nova poesia: concreta, Arquitetura e decoraçaõ 20. [Saõ Paulo], 1956. (A kiált-
ványok angol fordításban: Mary Ellen Solt, Concrete Poetry. A World View, Indiana UP, 
Bloomington, 1968; Augusto De Campos – Haroldo De Campos – Décio Pignatari, 
Pilot Plan for Concrete Poetry = Haroldo De Campos, Novas. Selected Writings, szerk. és 
bev. Antonio Sergio Bessa – Odile Cisneros, előszó Roland Greene, AGM Collec-
tions, Northwestern UP, 2007, 217–219; Augusto De Campos, Th eory of Concrete 
Poetry. Introduction, ford. Jon M. Tolman, Studies in the 20th Century 7. [1971. ta-
vasz], 48.)

14 Bővebben lásd RoseLee Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present, 
Th ames & Hudson, London, 1979; Elisabeth Jappe, Performance, Ritual, Process. Hand-
buch der Aktionkunst in Europa, Prestel, München – New York, 1993.
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vagyis egy-egy deklamáció mint mű semmiképpen sem írható le pusz-

tán a szöveg interpretációja útján.

Így a költői nyelv dimenzionális változásai – egy tágasabb vizsgá-

lódás keretében – mindenképpen a műfajelmélet kérdésköréhez vezet-

nek vissza. Ebből a szempontból döntő jelentősége van annak, hogy 

a konkrét költészet az ötvenes évektől a nyelvészeti, majd a hatvana-

soktól a szemiológiai megközelítést az alkotásmód strukturális részé-

vé teszi. Megmutatkozik ez már az első konkretista kiáltványokban is 

(a De Campos fi véreknél és Pignatarinál, Fahlströmnél), és az elmélet 

érzékelhetően testet ölt a konkretista alkotásokban, amelyeket – az 

említetteken, illetve a szintén az ötvenes évek elejétől aktív Gom-

ringeren túl – a konkrét költészet ideáinak és gyakorlatának gyors el-

terjedése nyomán alkotók sokasága hoz létre.

A konkrét költészet újításai, főleg pedig a költői közlés radikális 

redukciója és minimalisztikus strukturálása (elsősorban annak haté-

konysága érdekében) nyomot hagy a hatvanas évektől jelentkező más 

áramlatokon, így az egyik legmeghatározóbb nemzetközi művészeti 

mozgalom, a Fluxus alapvető poétikai attitűdjén is. Olyan műképző 

alapelvek, mint a minimalizmus, a konceptualitás (conceptualism), a re-

petíció, a szegmentálás a Fluxus poétikájának középpontjában állnak, 

de már a konkrét költészet is hasznosította őket a maga szűkebb mű-

faji tevékenységi körében.

A radikális redukció és a minimalista struktúrák esztétikai életké-

pességét demonstrálják Franz Mon schriftcollage-ai és magnetofonos 

hangmunkái (például Ja-Nein Parabel), amelyekben nem csupán a szó, 

hanem a betű, illetve a fonéma egységébe is képes behatolni az általa 

itt bevezetett cut-up methoddal. Adriano Spatola életművének jelentős 

része is ennek a poétikává emelt technikának a jegyében jön létre. Híres 

kétszavas minimál hang- és akcióversei (aviation-aviateur, séduction-

séducteur, valse sabre-valse sabreur stb.) mellett zéróglifái (zeroglifi ci) 

mutatják meg, milyen esztétikai hozadékkal jár a nyelv addig önálló 

szegmenseket képező elemeibe (betűkbe, beszédhangokba, írásjelek-

be) való alkotó behatolás. Meggyőző ugyanakkor, hogy e módszerek 

koherenciája a minimalizmus, az obszesszív repetíció, valamint a hangi 

és testi jelenlét intenzitása mentén milyen komplex performansz-mű-

alkotást képes lehetővé tenni. Spatola metro goldwyn mayer score című 

alkotásában a címben megadott szóállomány kitartó, de variált ismétel-

getése a hangsúly módszeres csúsztatásával, az intonáció enyhe mó-

dosításaival, gesztuális hangi és performatív elemek (például vokális 

oroszlánordítás, bambuszcső megfújása, továbbá az időnkénti kettős 

vokál) alkalmazásával autentikus műalkotást hoz létre.15 Ennek onto-

lógiai iránya (közelítőleg és leegyszerűsítve: az idiotikus konzumlét 

infantilizáló jelenléte az ember létközegében) nyugodtan összevethető 

Pignatari híres opuszáéval, a brazil konkrét költészet emblematikus 

„slágerversével”, a beba coca colával.

Más műfaji közegben mutatják meg a nyelvi regiszterek közötti 

átmozgást – és ezzel új nyelvi energiák felszabadítását – Dick Higgins 

konceptuális alkotásai. Híres zongoraműveiben (lásd Piano Album. 

Short Piano Pieces 1962–1984, Printed Editions, New York, 1980; vagy 

twenty-six mountains for viewing the sunset from, Printed Editions, New 

York, 1981) az ötvonalas kotta vizuális és hangi konvencióját a grafi kai 

tér kitágításával és funkcionalizálásával párosítja. Mindezt a koncep-

tualitás szublimált terébe emeli szigorú instrukcióival, melyek egyrészt 

a szövegnyelvet illesztik az alkotásba, másrészt az előadás-megjelení-

tés mikéntjének meghatározásával az így átértelmezett, vizuális kotta-

felületen a cselekvést (akció) teszik a mű alapvető meghatározójává.16 

Jellegzetes ebből a szempontból Higgins Haydn in the Forest című al-

kotása is, amelyen egy Haydn-zongoramű partitúráját egy erdőrészlet 

fényképére illeszti, és rövid szöveges instrukcióban arra kéri az előadót, 

hogy a fa ágainak – több-kevesebb választást mindig engedő – köve-

tésével mozogjon át az eredendően lineáris olvasaton. Ebből az eljárás-

ból nyilvánvalóan a zene totális átértelmezése is következik, amiként 

maga az akció, illetve az arról szóló, nyomtatott mű is egyfajta spiri-

tuális szertartássá válik.

A kortárs lineáris költészet nyelvhasználatának megfelelni látszik 

az a mód, ahogyan Jackson Mac Low írja költeményeit, legalábbis ami 

Twenties vagy French Sonnets című köteteit illeti. Ám a cezúrák világos 

tipográfi ai alkalmazása módosítja az olvasási időt (itt lehet emlékez-

tetni a Mallarmé-féle blanc-ok, illetve a Cage-féle hang–csend-dina-

mika elvére), és mindezt az élőbeszéd az előadásban még világosabbá 

teheti. Mac Low bőséges és széleskörű költészete persze nem írható le 

néhány alapelv mentén, hiszen a gesztualitás, a performativitás, a konk-

retizmus különböző szintjeit és eszközeit változó arányban, de gyakran 

használja – összességében elmondható azonban, hogy műveit egy sa-

játos önszervező elv megalkotásával készíti el. Erre példa Phone című 

15 Lásd www.archiviomauriziospatola.com/Sitonew/pagina.php?fl ag=videopoesia.
16 Lásd például a Sparks partitúráját: http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/

Fluxus/fl uxus_workbook2.pdf.
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alkotása (Printed Editions – Kontexts Publications, New York-Ams-

terdam, 1979),17 amely a nyomtatás dichotomikus színeivel (fekete és 

piros) a dialógus érzetét kelti, az előadásmód pedig a maga dialogizált, 

konkretista életszerűségeivel, beszédzavaraival, a szöveg és a ritmika 

szegmentálásával hasonlíthatatlan élő hangkölteményt formál.

A költészet új műfajainak folyamatos átjárása jellemzi Arrigo Lora-

Totino alkotásait is. A Carlo Belloli irányadó munkássága mellett a 

születő konkrét költészet közegében pályáját alakító Lora-Totino vi-

zuális költeményei gyakran konceptuálisak, olykor azonban kifejezet-

ten egy mű vizuális partitúrájának képzetét keltik.18 Hangkölteményei 

pedig a szinte abszolút minimalizmus mellett a redukált nyelvi anyag 

szegmentálásának eszközével élnek a leggyakrabban.19 Izgalmas kér-

dés ugyanakkor, hogyan tudja a költő ezt a vizuális-hangi átjárást a per-

formansz terében újraalkotni. A Lora-Totino által kidolgozott poesia 

ginnica (gimnikus költészet, tornaköltészet) a térben megjelenő előadó 

mozdulatainak szigorú redukciójára építi közlésmódját. Újabb érdekes 

kérdés: mindez hogyan jeleníthető meg statikus felületen (könyvben), 

természetesen a megfelelő fotógrafi kai eljárások alkalmazásával? Kí-

sérleteinek egésze tekintetében elmondható, hogy azok a nyelv – több 

dimenzióban is megjelenő – akcionális átfunkcionalizálását célozzák 

és valósítják meg.

*

Mindezen kérdések, valamint a velük kapcsolatos problémák felveté-

sét, illetve értelmezését nehezíti az a sajnálatos helyzet, hogy a költészet 

nyelvi dimenzióinak a fentebbiekben vázolt, organikus és dinamikus 

gazdagodása a magyar költői hagyományban – számos történeti okból 

– sokkal lassabban és az általános európai trendekhez képest később 

megy végbe. A magyar történeti avantgárd képviselői, főként persze 

Kassák megteremtik ugyan a magyar képverset, Kassák, Palasovszky 

és mások a szavalókórusokkal megnyitják ugyan az utat a költői hang-

használat kibontakozása előtt, ezek a hagyományszálak azonban el-

szigeteltek maradnak – részben a korabeli irodalmi-művészeti kano-

ni záció gyakorlata miatt is. A költészet hangi autonómiájának lehető-

ségei rejtve tovább munkálnak például Weöres Sándor költészetében, 

17 Lásd www.youtube.com/watch?v=JLWujEmqwgM.
18 Lásd például Siderofonia, www.spanyolnatha.hu/archivum/2011-2/36/hangkoteszet/

vizualis-munkak/2858/.
19 Lásd Toccata vocale, www.spanyolnatha.hu/archivum/2011-2/36/hangkoteszet/vizualis-

munkak/2858/.

a költői nyelvhasználat radikális megújulása azonban a hatvanas–het-

venes évek fordulóján, áttörésértékűen pedig talán csak a nyolcvanas 

években történik meg. Az ismertnek tételezhető kultúr(politika-)tör-

téneti okokból pedig a változások eleinte az országon kívüli, a nyelvi 

kultúra szempontjából periferiális forrásokból erednek: az úttörő sze-

repet betöltő párizsi Magyar Műhely folyóirat és nemzetközi köre, 

illetve a vajdasági avantgárd közegéből.20

A 20. század második felének magyar irodalmában és művészeté-

ben jelentkező megújulási törekvések váratlan erejét az adott kulturális 

kontextus és tér dupla rezonanciája tette sajátossá. Egyrészt kétségte-

len, hogy a közelmúltbeli és kortárs nyugati kultúra fejleményei rend-

kívüli ösztönző erőt jelentettek egy szellemileg immár évtizedek óta 

elszigetelt társadalomban. Másrészt e fejlemények felszabadító hatását 

megsokszorozta a társadalom szellemi életének évtizedek alatt bekö-

vetkezett kiüresedettsége. Az a sajnálatos provincializálódási folyamat, 

amely a század elején még oly progresszív magyar kultúrát az I. világ-

háború és a békeszerződések után egyre jobban elszigetelte, és amely 

totális méreteket öltött a II. világháború utáni kommunista diktatúra 

első másfél-két évtizedében, a hatvanas években eszmélkedő generá-

ció számára elviselhetetlenné vált.

A 20. század első két évtizede európai mértékben is eredeti, kortár-

si, a világkultúra aktuális trendjeibe illő, azokat olykor alakító jelensé-

geket produkált. Röviden utalok csak a fi atal Bartók Béla feltűnésére, 

Ady Endre (elsősorban korai) költészetére és társadalomkritikájára, 

a Nyugat folyóirat és köre mérsékelt, de szerves modernizmusára, a 

Nyolcak festőcsoport több mint ígéretes pár évére, majd Kassák Lajos 

írói és képzőművészi jelentkezésére, az általa szerkesztett Ma folyó-

irat nemzetközi szinten is kultúraformáló hatására. Az I. világháború 

totális katasztrófája, amely az Osztrák–Magyar Monarchiát, hosszabb 

történeti távon pedig a történelmileg kialakult magyar államszerkeze-

tet szétzúzta, illetve azt követően a trianoni békeszerződés azonnali, 

egyben beláthatatlan távlatú sokkja az ország kulturális perspektíváját 

is szükségképpen szűkösre zárta. A folytonosság és a megújulás ter-

mészetes dinamikája helyett a hagyományok kultikus ápolása, a kiutat 

a múltban kereső mentalitás, az elszigeteltség sértett kultusza lett a meg-

határozó a szellemi életben.

20 Errről bővebben lásd Endre Szkárosi, Les poétiques de la révolte, Inter – Art actuel 
[Québec] 52. (1991), 17–35.
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A történeti okokra visszavezethető, akaratlan bezárkózást a világ 

hatalmi befolyási övezeteinek a II. világháború utáni újrarajzolása kö-

vette, s ezzel az ország a totalitárius kommunista diktatúra fennhatósá-

ga alá került, ami azzal járt, hogy az egyre szemérmetlenebb kulturá-

lis provincializmusnak immár szigorú ideológiai és katonai meghatá-

rozói voltak. Ebbe a perspektívátlan térbe érkeztek a hatvanas években 

bekövetkező első olvadás nyomán a megújulásnak fentebb jelzett ösz-

tönzői. Mivel azonban a radikális megújulás folytonossága Magyaror-

szágon már jóval hamarabb megszakadt, a történeti avantgárd Euró-

pában ismerős folyamatai szinte egyáltalán nem zajlottak le, így az 

általuk jelzett kihívások sok tekintetben aktuálisak maradtak a 20. 

század második felének magyar kultúrájában is.

Ezért e rendkívül izgalmas és az euro-amerikai kontextusból néz-

ve is sajátos kultúra értelmezéséhez a történeti avantgárd és következ-

ményei által kirajzolt egyes folyamatokat is szükséges áttekinteni – el-

sősorban azokat, amelyek a költői nyelvhasználat területén a fónikus, 

a vizuális és az akcionális dimenziókat újrarajzolták.

*

A 20. század második felének magyar művelődéstörténetében a mű-

vészet radikális nyelvi-szellemi megújulásának igényével két jelentős 

avantgárd-experimentális hullám jelent meg nagy erővel, és formált 

egy új kulturális paradigmát a föld alatt. Az első ilyen hullám a hatva-

nas évek végén, főként pedig a hetvenes évek elején támadott, elemen-

táris élményként hasznosítva, egyben átalakítva a beatirodalom, de 

természetesen főleg a beatzene szabadságot és autonóm önkifejezést 

célzó, univerzális áradásának energiáit. Ennek a nagyszabású kísér-

letnek az elnyomása és szétszóratása után néhány évvel jelentkezett 

a második, immár kiterjedtebb, népesebb és tevékenységében (a meg-

változott politikai és társadalmi környezet okán is) már kevésbé korlá-

tozható második hullám, amely rendkívül sokat köszönhet – s erősen 

támaszkodott is rájuk – a punk és az új hullám nemzetközi trendjeinek. 

Mivel az avantgárd nyelvszemlélet és mentalitás az úgyneve zett szoci-

alizmus államtársadalmában semmilyen formájában nem jelenhetett 

meg a nyilvánosság előtt, és nemcsak a kánonból, hanem a láthatóság 

felszínéről is ki volt törölve, az első avantgárd hullám szükségképpen 

eleve underground helyzetben találta magát, ott kellett megpróbálnia 

kibontakoztatnia pozícióit. Ez – tekintettel a korabeli rendőrállam esz-

közrendszerére – nem kínált túlzott perspektívát. A művészi progresz-

szió elsősorban az experimentális színház (Kassák Színház, Naj mányi-

színház, Orfeo – Stúdió K, Brobo csoport stb.), a képzőművészet radiká-

lis megnyilatkozási formái, kitüntetetten a happeningek, koncept-alko-

tások, kiállítás-események területén mutatkozott meg (Erdély Miklós, 

Szentjóby Tamás, Pauer Gyula, Galántai György).

Ezzel párhuzamosan haladt a progresszív, olykor radikális popze-

nei tevékenység (Liversing, Sakkmatt, Syrius stb.) kibontakozása – ezt 

azonban az államhatalom hamar konszolidálta és korrumpálta a poli-

tikai-gazdasági monopolhelyzetet élvező lemezkiadás, illetve a művé-

szek külföldi (szinte kizárólag kelet-európai) turnéztatásának mono-

póliuma révén. A zenei progresszió így eltűnt (lásd erre nézve az Illés 

zenekar paradigmatikus karrierjét), erőteljes képviselői gyorsan kon-

zu málódtak (lásd a Liversingben induló Demjén Ferenc esetét), alá-

merültek (mint az ex-sakkmattos, jövendő beatricés Miklóska Lajos), 

meghaltak (mint ennek a zenei kultúrának az egyik legnagyobb tehet-

sége, Radics Béla) vagy emigráltak, mint a Syrius meghatározó zené-

szei (részben a nyugati zenei világba úgy-ahogy beépülve, mint például 

Ausztráliában tette Orszáczky Miklós). Éppen ezért a korszak egyet-

len olyan zenei formációja, amely az underground zenei világ progresz-

szivitását az avantgárd művészet radikalizmusával volt képes egyeztet-

ni, a Baksa-Soós János által vezetett, ma már legendás Kex együttes 

volt. Nem véletlen, hogy Baksa-Soós, miközben gyakran többezres kö-

zönség előtt lépett fel, amíg ezt eltűrték, magától értetődő kapcsolat-

ban állt az avantgárd művészvilág meghatározó alakjaival (Erdéllyel, 

Halász Péterrel, Szentjóbyval, Galántaival és másokkal). A Kex fel-

bomlasztása, Galántai balatonboglári kápolnaműtermének bezárása 

után Baksa-Soós is emigrált.

A fentebb jelzett avantgárd művészeti szcéna váratlan helyeken és 

váratlan alkalmakkor tudott érdemlegesen fellépni, azonban az egy-

mással való kapcsolattartáson és partizánakció-szerű megjelenésein túl-

menően nem volt képes intézményesülni. Az egyetlen nagyszabású, 

heroikus és meghatározó intézményesülési folyamat és helyszín éppen 

az említett, Galántai által privát alapon, a hivatalos intézmények ügyes 

kijátszásával alapított balatonboglári kápolnaműterem volt. Itt tudtak 

együtt megmutatkozni az új avantgárd törekvések: képzőművészeti kiál-

lítások, akciók és események, happeningek, színházi alkotások, kon-

certek, felolvasások stb. A kápolnát többévi küzdelem után, 1973-ban 

a pártállamnak szokásos aljas módszereivel sikerült bezáratnia, Galán-

tait és másokat meghurcolnia, külföldre üldöznie, föld alá szorítania.
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A kanonizált és nagyrészt konformizált irodalmi és művészeti nyel-

vek meghaladását megvalósító, egyben általában az irodalmi-művé-

szeti nyelvek átjárhatóságának gyakorlatát kialakító újavantgárd, ex-

perimentális, interdiszciplináris szub-, majd párhuzamos kultúra tehát 

már a hetvenes évek legelején megmutatta perspektivikus potenciálját. 

Új erőre kapott és minőségileg koherensebbé vált ez a művészi produk-

tivitás a hetvenes évek legvégén és a nyolcvanas években, amikor is 

a társadalomról és az irodalomról-művészetről való gondolkodás- és 

beszédmód, alapvetően pedig a nyelv radikális átértelmezésével egy-

részről a fennálló, még ideologikus politikai hatalommal, másrészről 

az azzal megfelelő modus vivendit kialakító, a kanonizált nyelvek és 

beszédmódok határait rögzítő kulturális intézményekkel, még inkább 

az azokban befolyással rendelkező informális hatalmi csoportokkal, 

személyekkel, átvittebben: rögzült értékrendekkel került akaratla-

nul is ellentétbe. A politikai hatalom és az esztétikai (s egyúttal az 

egzisztenciális) status quo fenntartásában érdekeltek közös nevezője 

az új avantgárd experimentalizmussal szemben a – retrográd és igen 

leegyszerűsítő módon értelmezett – nemzeti-nyelvi-kulturális iden-

titás „megőrzése”, illetve annak a párhuzamos kultúrától való elvita-

tása volt.21

Ez a tipikusan magyar, illetve tipikusan kelet-közép-európai há-

romszög (amely valójában egy esztétikai oppozíciós szembenállás volt) 

paradox módon egy rendkívül termékeny újavantgárd–experi men ta liz-

mus mutánst alakított ki, amely számos határozott nyelvi és poétikai 

karakterjegy alapján megkülönböztethető a sokszor kiindulópontot 

vagy háttér-energiaanyagot jelentő „nyugati” avantgárd, kísérleti stb. 

áramlatoktól és tendenciáktól (amelyek az alapvetően különböző társa-

dalmi és intézményi struktúrák közepette eleve nem lehettek olyanok, 

mint ezek). Ugyanakkor a minimális elfogadottság, illetve a legalább 

perspektivikus kanonizálhatóság hiányában a párhuzamos kultúra szel-

lemi fennmaradását, fejlődését és esztétikailag hiteles kanonizációját 

egyrészt kisszámú, de viszonylag koherens közönsége, hosszabb távon 

pedig a nyugati újavantgárd–experimentális trendekkel kialakított, 

egyre szervesebb munkakapcsolatai (nemzetközi fesztiválok, projek-

tek, antológiák, folyóiratok és egyéb kiadványok) tették lehetővé. Némi 

leegyszerűsítéssel: a nemzeti kulturális kánonból kitagadott, jellegze-

21 Endre Szkárosi, Alternative del rinnovamento. Aspetti delle avanguardie letterarie 
italiane e ungheresi = Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest Europeo, Udine, 
1992, 223–230. 

tesen magyar újavantgárd a nemzetközi közegbe ágyazódva lehetett 

működőképes.22

Az (underground pozícióból gyakorolható) társadalmi cselekvés, 

a csoport- és így kultúraazonosság gesztusai elsősorban az akciómű-

vészet radikális megújulását segítették elő a hatvanas évek végén, a het-

venes évek elején (első magyar happeningek, egyéb akciók), illetve 

ezzel párhuzamosan az experimentális színházi törekvések is ezért 

manifesztálódtak rövid ideig, de látványos esztétikai erővel. Megfelelő 

hazai nyilvános fórumok híján a vizualitás terén jelentkező konkre-

tizmus, absztrakt formaorientáció elsősorban a külföldön megjelenő 

magyar folyóiratokra (elsősorban a Magyar Műhelyre és az Új Sym-

posiumra), illetve az ő könyvkiadványaikra – utóbbira példa Erdély 

Miklós legendás kollapszus.orvja – szorítkozott. A vizuális költészet 

reneszánsza – miközben a Magyar Műhely szerkesztői, Nagy Pál, Papp 

Tibor és Bujdosó Alpár látványosan képviselték azt a művészi gyakor-

lat és az elvi sík dimenziójában is – így inkább a hetvenes évek elején 

kezd kibontakozni, amikor új itthoni underground kiadványok, mű-

sorfüzetek, röplapok, plakátok, kisszériás szitaalkotások forognak köz-

kézen. A Petőfi  Irodalmi Múzeum nagyszabású vizuális költészeti ki-

állítása reprezentálja majd talán elsőként az államilag elismert kultúra 

szintjén is a magyar vizuális költészet ígéretes gazdagságát, amelyben 

kitüntetett szerep jut a par excellence képzőművészeknek (a teljesség 

igénye nélkül: Swierkiewicz Róbertnek, Maurer Dórának, Lakner 

Lászlónak, Erdély Miklósnak) és persze a releváns „műfajközieknek” 

(fenyvesi Tóth Árpádnak, Tóth Gábornak, Szombathy Bálintnak és 

másoknak). De immár jelen vannak a par excellence vizuális költők is 

(akkor is azok, ha a hagyományos költészet vagy az irodalom más terü-

letén is tevékenykednek): Székely Ákos, Géczi János, Petőcz András, 

sőt Tandori Dezső.

A vizuális költészet további alakulását nagyban választás elé állí-

totta a kilencvenes években ellenállhatatlanul kibontakozó informa-

tikai kultúra: az addigi költői eszközök (például a letraset-technika) 

részben devalválódtak, részben átértelmezésre szorultak, az új tech-

nológiák pedig megkövetelték, hogy azokat a költő esztétikai rele-

vanciával, ne pusztán kuriózumként használja. Ez a folyamat ma még 

nyitott, de a magyar költészet vonatkozásában is meghatározó ered-

ményei már mutatkoznak: ilyen például Papp Tibor életműve, amely 

22 Endre Szkárosi, Proviregi. Dimensional Aspects of the Confl icts between Institutional 
and Aesthetic Value-Systems, Neohelicon XXXII/1. (2005), 87–94.
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a 20. század második fele és az ezredforduló magyar költészetének 

egyik legnagyobb ívű reprezentációja. De fontos szerepet játszik eb-

ben Ladik Katalin vizuális költészete vagy Székely Ákos kevéssé is-

mert, de autentikus művészi gyakorlata is.

*

Egyéb történeti és társadalmi folyamatok mellett sok tekintetben a 

hatvanas–hetvenes évek fordulóján jelentkező neoavantgárd, illetve 

a hetvenes évek végétől kibontakozó posztavantgárd-alternatív-ex pe-

ri men tális kultúrának köszönhető, hogy a magyar kulturális élet pro-

vincializmusa, intézményi állapotainak konstans elmaradottsága, az 

uralkodó kulturális közbeszéd öntudatos szűklátókörűsége radikális 

kihívással került szembe. Az általános hatalmi reakció először az új 

jelenségek körének elszigetelése, a szellemi értéktudatból való kiikta-

tása volt. Ez azonban egyre kevésbé bizonyult életképes stratégiának 

az újabb nemzedékek jelentkezése, illetve a nemzetközi politikai ol-

vadás szükségszerű következményei közepette.

A magyar irodalom és művészet folyamatai ezen évtizedek alatt 

nemcsak az innováció üres tereit töltötték fel és értelmezték újra, ha-

nem a magyar kultúrát egyre inkább a globális kommunikáció terébe 

emelték. Ugyanakkor a bevezetőben, részben pedig a jelen tanulmány 

egészében körvonalazott tényezők jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 

az euro-amerikai kultúra összetett folyamataihoz illeszkedve egy jel-

legzetes, összetéveszthetetlen kulturális miliőt teremtsenek, és ebben 

sajátos tapasztalatot, irodalmi-művészeti gyakorlatot artikuláljanak.

Remélhető, hogy mindezek után a kortárs magyar kultúra színképe 

a maga sajátosságaival és ellentmondásaival ismét természetes módon 

illeszkedik a világ kultúrájának összetett, bonyolult, időnként átlát-

hatatlan, ám annál izgalmasabb jelenségvilágába. Ahogyan ez évszá-

zadokon és történeti-társadalmi konfl iktusok hosszú során keresztül 

történt.

Sándor Katalin

HIÁNY, JELEK

Tandori Dezső Ördöglakat című kötetének 
néhány képszövegéről

Tandori Dezső Ördöglakatát túl kézenfekvőnek tűnik a címből kiin-

dulva nyelvi-grafi kus ördöglakatnak, az összeakasztottat szétszedő tü-

relemjátéknak tekinteni, mégis ez különösen találónak bizonyul a kéz-

írás és rajzolás átmeneti koreográfi ájával összegző kötet és recepciója 

olvasásakor. A recepcióban olyan értelmezési műveletek válnak kitapint-

hatóvá, amelyek járatokat, összefüggéseket, csomópontokat, összeren-

deződő mintázatokat tesznek láthatóvá a köteten belül, illetve a kötet 

és az életmű között, és a Tandori-életmű médium- és művészetközi jel-

legének irodalomtörténeti értékeléséhez lényeges szempontokat hoznak 

felszínre. A képzőművészet és ezen belül a konceptualizmus,1 a műfor-

dítás gyakorlata és a fi lozófi ai műveltség,2 az irodalmi, fi lozófi ai tradí-

ció folytonos újraértése, „a textuális elemek grafi kus játékba hozása”, 

a „vizuális jel grafi kus és grafematikus jelölésmódjai” közötti átmene-

tek3 mind olyan vonatkozási pontok, amelyek nem csupán az Ördög-

lakat, hanem az életmű egészének értelmezhetőségét is alakítják. Ilyen 

értelemben a kötet, amely „50+1 év válogatásaként”, „egy gondolkodás 

atlaszaként”4 nevezi meg magát, egyfajta kicsinyítő tükre az életműnek, 

illetve folyamatában egyfajta szétterjedő textuális-grafi kus emlékezés-

gyakorlat, amelyben mind az életmű (főként az Egy talált tárgy megtisz-

títása és a Töredék Hamletnek kötetek), mind az időnként becézett elő-

dök (Hérakleitosz, Wittgenstein, Kant, Duchamp, Shakespeare, Babits, 

1 Dékei Kriszta, Witti, Héri meg a szüszifoszi. Tandori Dezső és a képzőművészet, Beszélő 
2008/11. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/witti-heri-meg-a-szueszifoszi).

2 Fried István, Egy életmű szóban-rajzban elbeszélve. Tandori Dezső Ördöglakata, Új 
Forrás 2008/1. (http://epa.oszk.hu/00000/00016/00131/080106.htm).

3 Gyulai Zoltán, Az „egy gondolkodás atlasza”. Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről, 
Forrás, 2008/12., 43–52.

4 Kabai Lóránt szerint az Ördöglakat „szubjektum-enciklopédiának”, „létösszegző kö-
tetnek” tekinthető, és egyfajta lezárás-igényt sejtet, „de még inkább a készülődést a 
mindenhez hasonló, de semmivel sem azonos nagy ismeretlennel való találkozásra”. 
K. Kabai Lóránt, Tandori forever. Tandori Dezső: Ördöglakat, Magyar Narancs 2007/
35. (http://magyarnarancs.hu/zene2/tandori_forever_-_tandori_dezso_ordoglakat_konyv-
67574).


