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Nagy Pál intellektuális művészetéről
"Az igazi író számára a lényeg maga a nyelv"

A Magyar Műhely-triász lcgteoretiku- 
sabb, azaz a problémákat elméletileg is 
feldolgozó, azokat intellektuális élmény
anyagként kezelő tagja Nagy Pál. Ifjúkorá
ban a népi írók, Németh László és Bibó 
István hatottak rá elementárisán; s még az 
emigráció első éveiben is az ő 
"szellcmujjuk" jegyeit viselte magán. Első 
novclláskötcte (Reménység, hosszú évek, 
1964.) szinte még nyomát sem mutatja az 
avantgárd jellegzetességeknek - hazai em
lékképeit, az '50-es évek nyomasztó világát, 
a kiútkeresés kínlódásait örökíti meg, 
meglehetősen hagyományos eszközökkel. 
Az írói szemléletet és formálási módot 
tekintve már jóval modernebbnek hat 1968- 
ban megjelent regénye (Hampstcadi sem
mittevők); de igazán csak a következő 
években teremti meg egyéni költői világát. 
Az 1971-es Monologium már a próza és a 
vizuális szövegköltészet határán mozog, sok 
"látható nyelvi elcm"-mel lazítja fel a szer
kezet tömbszerűségét.

Miután elméletileg egyre többet foglal
kozik a nyclwcl. Nagy Pál alkotói szemlé

lete fokozatosan átformálódik. A Magyar 
Műhely 29. (1968. okt. 15-i) számában 
közzétett Szcntkuthy-variációja (Épülő 
velencei hajó éjjel - Prae-palimpszeszt) már 
megdöbbent markáns nyelvezetével, egyedi 
asszociációival. A jegyzetekkel kísért szö
veg magasfeszültségű vibrálása sok irány
ban mozgatja meg gondolkodásunkat. A 36. 
(1969. nov. 15-i) számban közzétett 
palimpszcszt (Omnis dics, omnis hóra) 
pedig latin nyelvű betétjeivel, kulturális 
képzeteinket előhívó dinamikájával új ars 
poeticára enged következtetni: "A
nemlevőről csak az felelhet, aki a 
nemlévőből levőt tudott csinálni" - azaz: 
teremtett.
A 34. (1969. júl. 15-i) irodalomelméleti 
különszámban Teorémák címen elmélkedve 
az irodalom funkciójáról, megállapítja: az 
író "nem azért ír, hogy tudást adjon tovább, 
hanem mert a nyelv, a nyelvezet, a szöveg 
és a beszéd különös térközeiében akar ka
landozni. Műve 'témája' tehát maga a meg
írás lesz (nem pedig valamiféle esemény 
"sztori" stb.) Ebben az értelemben min-
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dcn mű öncélú, vagyis önmaga minél töké
letesebb megvalósítására törekszik, s rend
szerében minden az írás specifikus törvé
nyeinek van alárendelve”; vagyis a mű 
Nagy Pál szerint a "reálisához csupán 
magasabb, fogalmi szinten, gondolati átté
telekkel kötődik.

1970-78. közötti kritikai írásait a Kor
szerűség / Kortárs irodalom (Magyar Mű
hely K. 1978.) fogja egybe - ezekből egy 
rendkívül eleven, minden új jelenségre 
élénken reagáló irodalmár szellemi arculata 
bontakozik ki.

A Magyar Műhelyben közzétett saját al
kotásai a továbbiakban mindinkább kísérleti 
jellegűek: megjelennek a labirintus
alakzatok, a pcrmutált, kihagyásos szerke
zetek; egyre fontosabb szerepet kap a 
vizualitás. Ezek a szövegek majd az 1984- 
ben kiadott Journal in-time c. költői album
ban nyerik cl végleges formájukat Objek- 
tívnek mondható, intellektualizált alkotás
módja a tárgyi világ pontos (képi) megje
lenítésével indít cl bennünk asszociáció
sorokat. Mégsem nevezhető "konkrét iroda
lombnak az, amit csinál: az általános sze
miotika felől közelít a modern életproblé
mákhoz. Nagy Pál számára az absztrakció 
az életfeladatok elvégzését megkönnyítő 
tevékenység: a lényeg elválasztása a lényeg
telen mozzanatoktól. Ennek megfelelően 
úgy alakítja-válogatja eszközrendszerét, 
hogy az a befogadást is megkönnyítse; azaz 
"ne okozzon észlelési, felfoghatósági, nyel
vi, stb. problémát", s "a mai technika csodái 
között magát törpének érző, politikai el
nyomásnak, vak gazdasági erőnek kiszol
gáltatott, szorongó ember önbizalmát úgy 
adja vissza, hogy megtanítja gondolkodni, 
játszani, alkotni, önmagán uralkodni" - 
amint az Az új művészet c. írásában hang
súlyozza (in: Kassák-Emlékkönyv Bp. 1988.)

Nagy Pál tehát hisz az alkotás létformá
ló hatásában, a léthicrarchia fokozatait 
átrendezni képes erejében. Hisz abban is, 
hogy a kor legmagasabb szintű technikai 
eszközeinek birtokbavétele az ember elemi 
érdeke: megkönnyíti tájékozódását a világ
ban. Az alkotást a szellemi ellenállás leg
magasabb rendű formájának tartja, amely 
megvédi (mind az alkotót, mind a befoga
dót) mindenféle ideológiai-politikai mani
puláció, messianisztikus ábránd roncsoló 
hatásától. A Journal in-time mint önálló 
mű-egész könyvészeti megformáltságával is 
hat. Az oldalak változatos tipográfiai meg- 
munkáltsága, belső harmóniát sugárzó 
tisztasága, a legvariábilisabb grafikai meg
oldások (üres fehér mezőben változatos 
"rendben" elhelyezett vonalak, sorok, szö
vegtöredékek; behatárolt terek, rácsok, 
arcok a rácsok között és mögött, egymásra 
montírozott emberi figurák, fényképek, stb.) 
sugallják: "a szó clfogódott / a szó félrelé
pett / a szó szótalan". A végtelen Térben, a 
Kozmoszban, csillaghullásban (fekete ala
pon alázuhanó fehér betűk, illetve fehér 
alapon cikázó-villogó-mozgó fekete ábrák), 
hegyvidékszerűen feltüremkedő, jelzésekkel 
teleírt meggyűrt lapokon, labirintus- és 
sugáralakban elrendezett sorok 
épületegyütteseiben megbúvik az emberért, 
az emberi jövőért aggódó félelem.

A kötetet egy felülről (repülőgépről?) 
szemlélt nagyvárosi térképalakzatot imitáló 
betű-kompozíció indítja: a Monologium. 
Magános elmélkedés az uTbánus létmód 
lehetőségeiről és ellentmondásosságáról, a 
"szabadság" és az "clidegenültség" határ- 
mezsgyéjén toporgó kényes egyensúlyozás
ról. A Zárszó pedig egy önvallomás: "1956 
decembere óta élek Párizsban. (...) Itt sze
reztem diplomámat s élettapasztalataim 
nagy részét, ide köt munkám és hivatásom:
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a nyomdászat, a hivatásom cs munkám: az 
írás. Kétnyelvű vagyok; ezt a kétnyelvűsé
get életem egyik legnagyobb nyereségének 
tekintem.” A Monológium és a Zárszó 
egymásra ráfelcl: kerekdeddé teszi, a Tel
jességet magába foglaló szemléleti Egység
be fogja a kötet-kompozíciót.

Nagy Pál tudatosan kísérletezik a for
mával. Ennek fontosságát fejti ki a Maurice 
Roche-ról 1975-ben írt esszéjében (amit a 
kötet szerves részeként épít be ide). "Nem a 
különböző műfajok - a festészet és az iroda
lom, a zene és az irodalom, stb. - heterogén 
vegyítése a cél, hanem az irodalom önálló 
nyelvének a megteremtése: idiomorf iroda
lom kialakítása”. A tipográfiai munka - az ő 
felfogásában - nem csupán a reprodukálás 
technikája, hanem a "tetoválás", a nyelvi 
alakítás művészete. Amit M. Roche munká
iról ír, az az ő kötetére is érvényes: "a 
nyelvi tér vizuálisan, tipografikusan szer
kesztett" alkotások - hieroglifák, 
piktogrammák, többjelcntésű, többdimen- 
ziójú hipogrammák - szövedéke, amelyek 
autonóm vizualitásukkal éppoly intenzíven 
kívánnak hatni, mint magával a szöveg 
"jelentésével".

Mallarmé híres "Kockadobásáról írt 
eszmefuttatásában (1978) pedig a nagy előd 
tipográfiai újításának lényegét körvonalazza 
(a Mester saját mesterművéhez írt egykori 
Előszavát elemezve - értelmezve). "Az 
olvasás tér-közösítése" - azaz a gondolatok 
térben való elhelyezése - a célja: feldarabol
ja és szétosztja az üres papírmezőt - "annak 
a pontos szellemi rendeződésnek aktív 
elemévé teszi, amelyben kép kép után, 
szövegrész szövegrész után szöveggé rende
ződik". A részek nála már nem a szokásos 
verssorok, hanem szavak és szócsoportok, 
amelyek elhelyezése "nem lineáris és sík
beli, hanem térbeli: helyük a szöveg logiká

ja szerint változhat". Az ilyen szövcgelren- 
dezési mód természetesen másféle befoga
dói magatartást kíván, mint a hagyomá
nyos. Ezt már Mallarmé is jól tudta - ezért 
adott instrukciókat a nyomdatechnikai 
megoldásokat illetően (is). A 
"seriptovizuális egység" percepciója ritmus- 
váltásra készteti-kényszeríti az olvasót: 
egyszerre gyorsítja s lassítja a befogadást. A 
szabályos íráskép megtörik, a szétszóródó 
szavak, szócsoportok lehetetlenné teszik a 
szöveg történetté, anekdotává
"csomósodását", az alkotó hipotetikus gon
dolat-elemeket épít be a szövegbe, amelyek 
"dekódolása" a befogadó kreatív együttmű
ködését kívánja meg.

S valóban: Nagy Pál vizuális szöveg
montázsai rendkívül tág teret hagynak az 
értelmező fantáziának.

Az első kompozíció (Zolderdó) - szán
dékosan torzítva az ékezetet - az 
"elsivatagosodott" természetet idézi meg. 
"Fordított világ" alakult itt ki - a XX. szá
zadban az élet alaptrendjeit Dobcrdó (amire 
a zolderdó szó tudatosan rárímel) határozta 
meg: erdő-sivatag, "az erdó völgye sivatag" 
ezért hát "dőre igyekezet" itt minden törek
vés, amely a (természeti) világ helyreállítá
sára irányul. "Vihar - "villámlik" - 
"villanyóra" - "másodállásokat tornyoz a 
vihar a domberdőre /doberdóra": tehát 
innen származnak mindazok a bajok, ame
lyek most - a század végén - tetőznek. A 
kisvonat azóta is a "sebe sült /sebe sótlan" 
kiskatonák ezreit szállítja; "micsoda félig 
emészett csontdarab csontíu" - "malom 
zokog mint pokol tornáca", "zamárdi lelle 
ííircd fület vet és vihart arat". A kompozíci
óba angol és francia szövegrészietek is 
beépülnek (mint a többibe is); ezzel jelzi a 
költő: nem csupán sajátosan magyar prob
lémákról van szó. Valójában "lepusztult" az
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cgcsz XX. századi Európa, s ennek 
"koncentrátuma" az, ami a magyar viszo
nyokban lecsapódik. "Eltömegcscdet" az 
élet, s maga alá temette a szellemi Teremtő 
Erőt. A Városok című ciklus még fokozot
tabban felerősíti ezt az élményt. A vizuális 
tabló bal alsó sarkában H betűjel 
(Hungária), s itt is fájdalmas-ironikus 
szövegvariációk: "kiemelt helyen ját
szunk a bajnokságban, "Hungarocscllel 
szigetelt háztető" fejünk fölött; 
"féktávolságon belül folyik a csel/e pa
tak", s "clár/v/vult gyerek a fák alatt", - 
valahogy minden nagyon megromlott itt. 
A költő hiába töpreng: "lesz-e méz? 
máz?" - /f/cl kell ismernie: "a játszma 
vége" közelít /utalás Bcckettre/. A 
"sokknyomozó történelem" is csak azt 
fedi fel, ami a jelenhez: a "végjátékéhoz 
vezet/ett/, de megoldást kínálni nem tud 
(kommentárok a Jelenésekhez).

Az aacheni pályaudvar éjszakai képe az 
atomizált élet, az elárvult, magukba forduló 
arcok döbbent, feloldhatatlan idegenségét, a 
kapcsolatteremtés lehetetlenségét árasztja 
magából: "létürcs tér előregyártott tetemek 
sír szélén álló fiatalok trehányás bcvégcztc- 
tett". Lelki halottak és valóságos holttestek, 
őrtorony, szögcsdróttal körülvett kopár 
terek: ezek mind a XX. század ismerős 
tájai. A Házkutatás emlékezetember című 
ciklus töredékes képsorokat, emlékrögökct 
villant elénk a múltból: apja-anyja, a gyer
mekkor mozaikfoszlánya, pisztolyos ember 
az ajtó mögött, élelem és ruha nélküli 
rohanások az óvóhelyre, rémálmok és rém- 
fclriadások, háború. '56 - végül az elhagyott 
otthon, "és ami mindig hívogat: az elmu
lasztott utolsó vacsora".

A kötet egyik legizgalmasabb és legna
gyobb szabású kompozíciója a József Attila 
emlékére készült - majdnem 20 lapos -

imago! (claborintus). Azaz: a labirintus 
"lebontása", a József Attila-problémával 
való szembenézés. Ami voltaképpen a 
"felnőtté válás", a realitásokkal való bir- 
kózni-tudás alapkérdése. Egyetlen szellemi 
ember sem kerülhette meg e században ezt 
a kérdést: vagy az Abszolutumhoz ragasz
kodik, s akkor felszámolja reális életét 
(öngyilkosság); vagy elfogadja a realitáso
kat, de velük szcmbeszállva, tőlük függet
lenítve magát, kiküzdi és megőrzi belső 
autonómiáját (ezt tette Kassák; ezért tartja e 
tekintetben fontosabbnak Nagy Pál a kas
sáki szuverenitást, mint a József Attila-i 
"eszmehívő" lobogást, majd annak a teljes 
kudarcát). "A virágnak agyara van" - idézi 
Kassák híres sorát: a világ tehát - a Szépség 
álarcában - ellenségesen, támadóan közelít 
felénk. Ha nem tudunk védekezni ellene: 
végünk van. A "labirintust" meg kell is
mernünk, bizonyos értelemben cl kell fo
gadnunk, hogy a kiutat belőle megtaláljuk; 
hiába támadjuk, változtatni úgysem tudunk 
rajta. Ez a modern élet szervezeti formája. 
Nagy Pál nem áll harcban ezzel a labirin
tussal; ellenkezőleg: "megszelídítette" azt a 
maga számára, mint a Kishcrccg a Rókát.

Épp ezért e költeményt ars poétikának s 
egyszersmind ellcn-ars poétikának is fel
foghatjuk. Az óriás-labirintusban árván 
tévelygő költőelőd mintha az egész XX. 
századi Költészet sorsszimbóluma lenne. A 
kegyetlen és közömbös világba "kivetetten" 
- mint lélekvesztőbcn - imbolyogva keresi a 
védettebb pontokat, sóvárog az "anyaméh" 
mclcgségc-otthonossága után. Nagy Pál 
magát a labirintus-szindrómát állítja elénk 
szuggesztív képszcrkczctcivcl, a legkülönfé
lébb labirintus-alakzatokkal, s Paolo 
Santarcangeli szövegeiből összeszerkesztett 
montázsai azt a belső lelkiállapotot próbál
ják visszaadni, amit ez a Szépségre és Sze-
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rctctrc szomjazó költő valójában soha meg 
nem kap/hat/ott: "a mágikus mindenható
ság boldogító káprázatában élni"-tudást 
(voltaképpen ez a "regressus ad uterum"- 
élmény, ami a férfinak a szerelemben meg
adatik - szerencsés esetben, s ami magában 
hordja az "újjászületés" élményét, ami min
den beavatási szertartás alapmozzanata. "A 
magzat szívesen maradna továbbra is az 
anyaméhben ámde kegyetlenül a világba 
helyeztetik mint a világnak virága mint a 
szép híves patakra mint a lélckszerv lélek- 
vesztőbe ül". József Attila nem volt képes 
ezzel a "kivetettséggcl" megbirkózni, nem 
tudott felnőtté válni; így aztán az 
"édenkert" nem is nyílhatott meg előtte. 
Fél-életet élt félhalottként: a valóság elől 
hiába menekült "Pathmos szigetére" (a 
Szellem birodalmába) - újjászületni nem 
tudott. A József Attila-idézctckből összeállí
tott szövegegyüttes telítve van filozófiai 
utalásokkal (Platón, Protagoras, Hermész 
Triszmegisztosz, Nietzsche, János Jelenései, 
Santarcangcli, Hcidcgger, stb.) Nagy Pál 
szerint - aki eme bölcselők felismeréseit 
saját tapasztalataival vetette össze - az em
beri élet voltaképpen a kezdeti (gyermeki) 
boldogító mindenhatóság-érzet és a valóság 
állandó konfliktusainak színtere. Vagyis az 
örömelv és a valóságelv folyamatos konf- 
rontálódásából születik meg az, akivé egy 
idő után leszünk. Az író minden korban 
erről a térről beszél: erről szeretne valami 
lényegeset mondani, ami a többi ember 
(netán az emberiség) tudását gyarapítja.

Az "imago-mágia-tipográfia-topográfia" 
eszközeivel, az egymásba torkolló labirintu
sok felrajzolásával próbálja mindezt kife
jezni a vizuális költészet. Nem a labirintus
ból való "szabadulás" a végcél (hiszen az 
lehetetlen), hanem a labirintus megismeré
se: az útvonal, a módszer, a "bejárás": "a

felderítő út a gondolkodó agy tekervényein, 
a tudatalatti rejtett homályos járataiban a 
nyelv ariadné fonalával". József Attila már 
részben elindult a labirintus felderítésének 
útján (ha nem is eszközeiben, de látásmód
jában); ugyanakkor fennakadt "a Semmi 
ágán". Hiába várta a "jutalom"-vonatot, 
hiába remélt "fizetséget" hazájától. Csak 
kitaszítást, megaláztatást kapott. Amit nem 
tudott elviselni. Példája ezért nem lehet 
"példa" a továbbélők számára. Azóta foly
vást "bőrtokban dübörög a vonat a gát utca 
és a józsefvárosi teherpályaudvar között", 
egy véres főt görgetve maga előtt, s a költő 
"kéz és lábtalan", "világtalan" lohol "a 
Mindenhatóság boldogító káprázatában" 
álmai után. Ámokfutó volt - ezért nem 
tudott életben maradni. Mindazok, akik 
túlélik őt (vagyis túlhaladják a "krisztusi 
kort", a 32/33. évet) belső immunitást sze
reznek a személyiségerőket felmorzsolni 
törekvő Valósággal szemben. Mert nem 
akarnak hiábavaló áldozatként elpusztulni. 
Mégis őrzik a kegyeletet a "mártírokkal", az 
Eszmék halottaival szemben. - Ezt a tiszte
letadást fejezi ki a labirintus-variációk 
záróképc: a költő - "talpig feketében" - fejet 
hajt a Nagy Előd előtt, elismervén: "kora 
zseniális lélckszerv-mérnöke, akinek nem
csak emlékét, de írásait is" élesztgetnünk 
kell, "hogy fehéren derengjen" mindazokkal 
együtt árnyképe, akik nem tudták elviselni 
a labirintus elviselhetetlen zártságát, és 
nem tudtak felnőttek módjára szembenézni 
a valóság kemény törvényeivel.

A XX. század nem ismert irgalmat, 
meggyalázta minden korábbi kor emberi 
reménységét, az életértékekbe vetett hitét. 
Ugyanakkor arra is megtanította az embert: 
próbáljon lélekben felülkerekedni azokon a 
meghatározottságokon, amelyekből kilépni 
nem tud. A labirintus nemcsak az

31



G. Komoróczy Emőke Nagy Pál intellektuális művészetéről

"clctvcszclycs bolyongás", hanem a 
"kellemes időtöltés" színtere is lehet: fel
foghatjuk betűláncnak, rejtvénynek, szójá
téknak, találós kérdésnek, stb. stb. S akkor 
megtanulunk "játszani", amit József Attila 
szintén csak vágyképként élt meg ("jó szó
val oktasd, játszani is engedd szép, komoly 
fiadat"). A vizuális költészetnek - Nagy Pál 
felfogásában - ilyen szerepe is van: magára 
a szövegre (a szöveg külső képére) irányítja 
a figyelmet, s ezzel feloldja a benne kifeje
ződő tragikumot.

Hiszen a modern költészet önmagában 
véve egy tragikus létállapot "lecsapódása": 
az ember és a világ közötti harmónia meg
bomlásának, a világ "idegenné" válásának 
jelzése. A magára maradt ember otthonta- 
lanságának tudata fejeződik ki benne. Ke
ressük az elveszett otthonosságot: s ebben a 
költészet épp azáltal segít bennünket, hogy 
kimondja helyettünk - értünk mindazt, ami 
fáj. És tudatossá teszi bennünk, hogy az 
"emberiség-folyamat" részei vagyunk, nem 
a lét magános száműzöttei.

Kultikus ábrák, kő-írásjelek, ősi szer
számok, őskori kövületek kelnek Nagy 
Pálnál is Életre. A múltból, amely "idők 
mélyébe vesző kaverna. emberszabású bar
lang-lakók" üzenetét hozza, hihetetlen erejű 
energia árad: minden tárgy, jel az 
"emberiségfolyamatba" ágyazódva kapja 
meg értelmét, jelentését. Talán a mi korunk 
lcpusztultsága is magában hordja a diadal
mas megújulás ígéretét? - vagy egyre sivá- 
rabb lesz minden, mint azt a táj (hiányzó 
figurával) című ciklus mutatja? A 
záróciklus (kézről kézre) mintha mégis 
jelezne egy kis reményt: a század ugyan "a 
minden Egész eltörött" élménykörében 
fogant, a kultúra azonban tovább él, hidat 
teremt múlt és jövő között, stafétabotszerű- 
cn nemzedékről nemzedékre továbbadva a

bizonyosságot: "az Ige testté lett". Bibliai 
szövegrészletek, francia és magyar betűso
rok, Mallarmé, Maurice Roche, Ady, Kas
sák, József Attila-idézctek kavarognak- 
kanyarognak a tenyereken és a háttérben, s 
bár "kérdéssessé válik a felelet", a 
"négykezes" cgvmásba-fonódó ábrándja 
sugallja: talán még nem veszett cl minden. 
A kötetet záró írói "üzenet" alternatívákat 
mutat fel: "konzervativizmus-előrehaladás, 
dogmatizmus - szabad-gondolkodás, indivi
dualizmus - közösségi tudat, nemtörődöm
ség-felelősségvállalás (és így tovább)". 
Rajtunk múlik, melyik irányba indulunk: "s 
bár a helyi adottságok erősen befolyásolják 
döntéseinket, magatartásunkat, ezekre a 
világméretű kihívásokra egyetemes érvényű 
válasz keresendő".

A kötet francia nyelvű változata - mint 
könyvészeti remekmű - 1994-ben jelent 
meg, ugyancsak a Magyar Műhely kiadásá
ban. Ezzel Nagy Pál mint kétnyelvű alkotó 
kivívta rangos helyét a világlírában. A kötet 
tökéletes autonóm műalkotás, amelyben kép 
és szöveg egymás hatását erősíti, s amelyből 
olyan szuggesztív hangulatiság árad, hogy 
még azok is "értik", akik számára a szöveg 
nem hozzáférhető.

A záróképek (önportré-sorozat) a 
szerzőt kedvelt tevékenységei közepette 
mutatják, nyomdagépek, tipográfiai esz
közök, számítógépes képernyők társasá
gában. Ezek Nagy Pál életének meghitt 
mindennapos "kellékei": otthonosan érzi 
magát közöttük, mint az urbánus létben. 
Az utolsó fotó a nyüzsgő város dinamiz
musát érzékelteti: hatalmas házak, szá
guldó autók a háttérben. Előttük a költő 
zsebre tett kézzel áll. arcán magabiztos, 
derűs nyugalom: az örök mozgásban- 
változásban az egyetlen biztos pont: ő 
maga.
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Nagy Pál filozófiai érzékenységet, az 
elméleti problémák iránti nyitottságát leg
inkább a Magyar Műhely kiadványaként 
1993-ban megjelent kötete ("posztmodern" 
háromszögelési pontok: lyotard, hahermas, 
derrido) bizonyítja. Megkísérli továbbgon
dolni a modern költészet gyakorlati alap
kérdéseit s a továbblépés feltételeit, módo
zatait. Úgy véli: az ezredfordulón válságba 
jutott emberiség számára (továbbra is) a 
költészet önértelmezése lehet(ne) az egyik 
legfontosabb "orvosság”, de semmiképp 
sem tölthetik be ezt a szerepet az illuzionis- 
ta-mcssianisztikus ars poétikák. A technikai 
eszközök gazdagodása, a kifejezési formák
kal való új és újabb kísérletek korlátlan 
lehetőségeket kínálnak egy dinamikusabb, a 
vizuális kultúrát jobban integráló, s a 
"közember" számára is felfoghatóbb mű- 
vészmodcll kialakulásához; a művészetteo
retikusoknak ezt a folyamatot kell 
elősegíteniök.

A szerző szcmügvre veszi a reneszánsz 
óta folyamatosan tartó - nagyobb hullámok
ban jelentkező - művészeti megújhodás 
különböző stációit, amelyek során a tradíció 
az új és újabb kísérletek eredményeivel 
gazdagodott. Összefoglalja mindazt, amit a 
filozófiatörténet a "postmodern" tárgyában 
mondott; számba veszi a három fent emlí
tett filozófus nézeteit, felmutatva a különb
ségeket és a megfeleléseket elméleteik kö
zött; végül kifejti saját elméletét is e tárgy
kört illetően.

Az Amerikában élő és a posztmodern 
prófétájénak tartott Lyotard a posztmodernt 
mint a posztindusztrialista társadalom kul
túráját a modernitás koronájának tekinti. 
"Freudo-marxista" alapállása valójában a 
kartcsiánus gondolkodásmód kiteljesedése 
(az ember fokozatosan urává válik előbb 
társadalmi környezetének, majd saját ter

mészetének). E gondolkodásmód gyakor
latilag csődbe jutott - az emberi történelem 
egészen más dimenziókban halad. Maga az 
emberi létezés vált kérdésessé a Földön, 
amely lassan-lassan kozmikus szemét
dombbá válik. A posztmodern tudomány 
így saját fejlődését is távlattalannak érzi: "a 
gondterhelt, szomorú ember" lemond a 
korlátlan technikai haladásba vetett illúzió
ról, s visszatér "gyökereihez", a múlthoz, 
újraértelmezve, folytonosan pcrlaborálva 
azt. Ez lenne a "metamodernitás" alapja, 
ami viszont a szubjektivizáló tendenciák 
eluralkodásához vezet, s nem utolsó sorban 
a nyelvi kommunikáció széteséséhez. Vol
taképpen ez a szemlélet indukálja Gadamcr 
nyelvfilozófiáját. "A nyelv mint világta
pasztalat megszűnt létezni".

Habermas nem látja ennyire sötétnek a 
helyzetet, ezért nem is ért egyet a 
szubjektivizáló felfogásokkal. Szerinte (is) a 
racionalitás a filozófia szubsztanciája; erre 
épül a modernitás korszelleme (melynek 
lényege a spontánul meg-megújuló aktuali
tás). Ha az alany filozófiájában gondolko
dunk, az azt a veszélyt rejti magában, hogy 
lehetetlenné válik bármiféle társadalmi 
konszenzus. Márpedig az egyének szociali
zációja csak úgy mehet végbe, ha a kom
munikációs egyetértés áthatja mind az 
egyént, mind a társadalmat - azaz az egész 
kultúrát. A kollektív cselekvés színtere az 
autonóm nyilvánosság; a konszenzusra 
épülő társadalmi együttműködéshez nélkü
lözhetetlen a kultúra és a hétköznapi élet 
közötti kölcsönhatások megerősítése. Ő úgy 
véli: a pre- és a posztmodem találkozik a 
múlt konzerválásában - ez mindenképpen 
tévőit.

Dcrridával - akinek posztmodern- 
értclmezésével leginkább egyetért a szerző - 
külön interjút is készít (1992. évi budapesti

33



G. Komoróczy Emőke Nagy Pál intellektuális művészetéről

tartózkodása alkalmából). A posztmodern 
lényegét Dcrrida abban látja, hogy az meg
kérdőjelezi a történelem tclcológikus, 
"haladó” felfogását, s a múlt újragondolásá
ra késztet bennünket. A történelemben 
végbemenő változások - véli - sokkal in
kább az "átalakulás", "mutáció", 
"elmozdulás", stb. kategóirákkal írhatók le, 
semmint a "fejlődéssel". Természetesen 
nem szabad lemondanunk a felvilágosult 
gondolkodásról, de lényege szerint kell 
továbbvinnünk: megőrizve belőle a vallás
tól, politikától, napi érdekektől független, 
tárgyilagos látásmódot. Figyelmeztet arra, 
hogy mind a XX. századi szellemi totalita
rizmusok, s az azokra épülő diktatúrák, 
mind pedig a szcicntizmus - a tudomány, a 
racionalizmus totális győzelmére alapozott 
térclmélet - a felvilágosodásban gyökere
zett. Ezért - épp a felvilágosult gondolko
dásmód nevében - Dcrrida a dckonstrukciót 
fontos szellemi eszköznek tartja: a rekonst
rukció, a megújulás első fázisa (lehet). 
"Nem hiszek a mindent meghatározó elsza
kadásban, a páratlan "episztemológiai tö
résiben" - hangoztatja: a történelem szöve
tét tovább kell szőnünk, új és újabb struktú
rák kialakításával".

Habermas és Dcrrida álláspontja tehát a 
tekintetben, hogy a modernitás 
"folyamatosság" és "törés" egyszerre, - 
közel áll egymáshoz, Nagy Pál is cgvetéert 
velük, s úgy véli: a modern művészet a 
tradíció és az újítás metszéspontján megszü
lető kifejezésformák szövevénye. Osztja 
Dcrrida véleményét abban is, hogy az ez
redvég csőd-elméleteiből kilépni a 
"haladás" illúziójából kiábrándult emberi
ség csakis az emberi megújulás útján képes. 
A modern művészet ehhez ad segítséget 
(miután a vallások nagyjából hitelüket 
vesztették). A történelem - a szakadások

ellenére - megy tovább; az emberiség élete 
nem ér véget, ha korábbi ideológiái, messi- 
anisztikus illúziói zsákutcába jutottak is. 
Fukuyama híres könyvével (A történelem 
vége) egybehangzóan Nagy Pál úgy látja: 
egyetlen lehetséges út az emberiség számá
ra a liberális demokrácia (nem azért, mert 
tökéletes, hanem mert minden más elképze
lés csődöt mondott). A felvilágosodás naív 
tévhitét (hogy a világ megismerhető, átte
kinthető, rendezett) maga a XX. századi 
emberiség rombolta szét; a szellemi kisko
rúságból való kilábalás az emberiség egé
szének nem, csak legtisztábban látó egyede- 
inek sikerült. Horkheimer és Adorno már a 
II. világháború botrányakor konstatálta: "a 
felvilágosodás a tömegek totális becsapása 
volt" (A felvilágosodás dialektikája 1940- 
1944; magyarul: 1990).

Nagy Pál az alternatív kultúra szabad 
kibontakoztatásában látja a kiutat ebből a 
válságból. Az "cllenkltúra" reprezentánsai - 
az árucikké vált álkultúra, a művészet kufá- 
rai ellenében - a társadalom margóján, nagy 
nehézségekkel küzdve, kis hatásfokkal 
dolgozó alkotók, lazán szervezett csoportok, 
spontán művészeti mozgalmak (az 
avantgarde éclairée) próbálják a befoga
dáshoz szükséges körülményeket megte
remteni.

"Korunk autonóm művészete számára 
létfontosságú - véli -, hogy dckonstrukciója: 
változása-átalakulása-adaptálódása a XXI. 
századi felvilágosodás szellemében, az 
újítás, a kísérletezés, ugyanakkor a fokoza
tosság és a folyamatosság szellemében 
menjen végbe". Legsürgetőbb feladatnak az 
új médiumok, technikai eszközök kínálta 
lehetőségek kiaknázását látja: talán így több 
irányból lehetne "bombázni" a befogadói 
tudatot, s lassan-fokozatosan kialakulna az 
elektronikus művészetek, az esemény- és
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akció-művészetek iránt érdeklődő szélesebb 
közönség is. Sajnálatosnak tartja, hogy az 
elcktro-akusztikus zenei stúdiók, jól felsze
relt vizuális műhelyek mind Nyugaton, 
mind Keleten a kultúripar érdekcsoportjai 
kezében vannak, s hiányzik a jól kiépített 
terjesztői hálózat is. A modernizáció szel
leme - Nagy Pál felfogásában - az aktualizá
lás, az újítás felvállalása. A metafizikai 
gondolkodás több évszázados korszaka 
lassanként lezárul (a dekonstruktív filozó
fiai irányzatok valójában annak lebontását 
tűzik célul). Az alternatív művészet: konst
ruktív dekonstrukció, korábbi művészetfel
fogásunk átértelmezése. Lyotard-Habermas- 
Dcrrida elméletei - mint "háromszögelési 
pontok" - behatárolják jelenkorunk látóte
rét; az ő kultúra-koncepciójuk a XX. század 
második felének értelmiségi "látlelete". Az 
amerikai lét- és életforma már a ’40-es 
években produkálta azokat a jelenségeket, 
amelyek a mai európai posztmodern jegyé
ben tűnnek fel: Európa átveszi s valame
lyest "curopaizálja" az amerikai prakszist. 
Éppen ezért "sok és sokrétű munka vár 
mindazokra, akik a ma művészeti modern
izmusát keresik" - hangsúlyozza 
"búcsúképpen" Nagy Pál. Formálniok kell a 
közönség-ízlést is; meg kell nvcrniök az 
elektronikus művészetek, az esemény- és 
akcióművészetek számára az ifjúság mind 
szélesebb rétegeit, mert csak így alakulhat 
ki egy kreatívabb, a dinamikus változá
sokat aktívan élő embertípus: a jövő év
ezred embere. "Ideje, hogy a posztmo
dern közjátékát elfeledve" munkához 
lássanak korunk művészei (és művészet- 
teoretikusai) - zárja fejtegetéseit a szerző. 
Ezért vallja magáénak Lyotard kijelenté
sét: "Újraírni a modernitást annyit jelent, 
mint ellenállni az úgynevezett posztmo
dern stílusnak".

Nagy Pál 60. születésnapjára Nógrád 
megy közgyűlése a Nógrád megye díszpol
gára címet ajándékozta, ezzel fejezvén, 
hogy távolra-szakadt szülöttét ma is fiának 
tekinti. A Palócfold 1994/4. számát egészé
ben neki szenteli. A Palócfold szerkesztősé
ge, a Nógrádi Történelmi Múzeum és Sal
gótarján önkormányzata szeptember 16-án 
irodalmi estet és fogadást rendezett a tiszte
letére.

A pedagógiai erosz Nagy Pál személyi
ségének igen fontos összetevője. Újabb 
elméleti kötete (Az irodalom új műfajai, Bp. 
1995.) annak a 13 előadásnak az anyagát 
mélyíti el, amelyet az ELTE vendégprofesz- 
szoraként az 1993/94-cs tanév tavaszi sze
meszterében tartott A ’posztmodern' eklekti
kától az elektrovizuális képszövegig címen.

Műveiben - mint az előzőekben is - ha
talmas kulturális anyag halmozódik fel; a 
legősibb időktől napjainkig tekinti át és 
rendszerezi a művészet mágikus hatásokra 
épülő vonulatát. Felfogásában a művészet: 
varázslat, teremtés; "feladata" (ha ilyesmi
ről egyáltalán beszélhetünk) a "felderítés": 
új égtájak megnyitása, a Holnap azon lehe
tőségeinek "kikémlclése", amelyeket a leg
korszerűbb technikai eszközök (jelenleg a 
videó, a számítógép) kínálnak. Gazdag 
illusztrációs anyaggal mutatja be egy-egy 
önálló fejezetben a hangköltészet, vizuális 
költészet előzményeit, vizsgálja virágzásuk 
szellemi előfeltételeit. Meg van győződve 
arról, hogy a jövő az "anyagtalan" vagy 
anyag-független - azaz virtuális - elektroni
kus művészeté. Korunk legeredetibb és 
leghatékonyabb műfaja a képszöveg 
(természetesen nem kommersz reklám
szövegekre, tömegszórakoztató bugyutasá- 
gokra gondol itt a szerző, hanem valódi 
műalkotások rematerializációjára, ami 
vizuális absztrakció-készségünket rendkí
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vüli módon fejleszti). Imponáló teoretikus 
felkészültséggel és naprakész világirodalmi 
tájékozottsággal mutatja be az elektronikus 
irodalom kialakulásához vezető utat, s a 
vizuális költészeten belüli gazdag műfajská
lát (konkrét vers, képvers, vizuális szöveg, 
képszöveg, valamint a vizuális 
performancc: a vetített szöveg). Egyenként 
veszi szemügyre mindegyiket, s többszáz 
nevet vonultat fel eközben - a vizuális mű
vészet világszerte ismert élvonalát. A fran
cia lettristák már 1946-tól, a brazil 
Noigrandes konkrét költészeti csoport 
1952-től, a Tel Quel csoport 1960-82 között 
kísérletezett intenzíven ez irányban; a '80- 
as években pedig virágkorát élte a műfaj. 
Ide lehet sorolni voltaképpen minden olyan 
művet, amelyben a képzőművészeti és az 
irodalmi elv összefonódik (tehát a mail-art, 
a küldemény-művészet alkotásait is). A 
miivé szköny\>ek is e körbe tartoznak - mint 
a "totális könyvek" (a Magyar Műhely ki
adványai ilyenek).

Külön fejezetet szentel a szerző a 
happening, performansz, költő akció kü
lönböző formáinak, mint az audio-vizuális 
kommunikáció sajátos válfajának. Az ak
cióművészet eredete is az őskorba nyúlik 
vissza (a rítusok, beavatási szertartások, 
vallásos ceremóniák, lovagi tornák, sőt a 
misztériumjátékok is az előzményeinek 
tekinthetők). Bemutatja a performansz 
"klasszikus korszakát" a dadaista-fúturista 
varietéktől egészen John Cage 1952-cs "ős- 
happcning"-jéig (a 4'33" csend c. kompo
zícióig), amelytől egyenes út vezet a Flu
xusig (1960-78). Ekkortájt virágzanak ki az 
avantgárd új változatai (akcionizmus, 
mazochizmus, francia újrealizmus, neo- 
nomadizmus, fonikus költészet stb.). A 
Fluxus-fesztiválok a '60-as években végig
söpörnek Amerikán és Nvugat-Európán. s

csakhamar elérik Közép-Európát is. Ezzel 
párhuzamosan 1961-ben hozza létre 
Hermann Nitsch az Orgia- és Mystcrium- 
színházat, ahol a mazochista akciók a 
krisztusi szenvedést, a mártirium vállalását 
szimbolizálják ("imitatio Christi"). A '70-es 
évek végén Jean Jacqucs Lebel a happening 
helyett a "dirckt költészet" fogalmát vezeti 
be, s megalapítja a Polvphonix alternatív 
művészeti fesztivált. Az USA-ban a '70-cs 
évektől gombamód szaporodnak az alterna
tív pinceklubok, kamaraszínházak (s nyo
mukban Európában, Közép-Európában is).

A kommunikáció esztétikája c. fejezet 
izgalmas tudnivalókat összegez a lézer- 
művészetről, a holográfiáról, a telekom
munikációs, transzmissziós illetve 
vidcokommunikációs akciókról. 1969-ben 
rendezték meg a Cincinatti Art Museumban 
az első lézerművészeti kiállítást - azóta a 
hologram meghódította a világot. A fény
művészetnek is megvannak az előzményei 
már a '20-as évek avantgárdjában 
(Dushamp, Bauhaus, Moholy-Nagy tér- és 
fénymodulátorai, stb.); ezen a működési 
elven alapszik SchöíTcr Miklós világhírű 
Kibernetikus tornya, 1972.) Tokióban
1978-ban Aliz Fényországban címmel 
fényművészeti kiállítást rendeztek. A mé
dia-művészetek nemzetközi folyóirata, a 
Leonardo 1992-ben holografikus külön- 
számot adott ki.

Az eletronikus művészetek elsősorban 
technológiai művészetek - hangsúlyozza 
Nagy Pál. A '80-as évek óta a nagyobb 
amerikai és európai egyetemeken informá
ció- és kommunikáció-elméletet is taníta
nak. A kölni oktatóközpontban 
(Kunsthochschule fúr Medien) tananyag
ként oktatják az új vizuális médiumok fel- 
használását a művészetben. Budapesten 
1990 óta működik a Képzőművészeti Főis-
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kólán Intermedia Tanszék, Petemák Miklós 
vezetésével.

A videoszöveg: műalkotás - hangsúlyoz
za Nagy Pál - megvannak a sajátos műfajai 
is (video-performansz, videó-grafika, iro
dalmi videózás, stb.). Maga Nagy Pál 1980- 
95. között 7 magyar és 7 francia nyelvű 
videoszöveggel számos európai és amerikai 
modem művészeti fesztiválon vett részt; 
leggyakrabban az 1985-ben készült 13'-es 
francia nyelvű Afetropolice-t, a 12'-es 
Dcrrida-parafrázist (Secret, 1992) és a
magyar nyelvű Phone-t (1988) láthatták a 
nézők. 1995. márc-ban készült el az 
Autodafc c., Brúnó Montcls-szel közösen 
forgatott képszöveg.

1987 januárjában Párizsban p'ART cí
men irodalmi és művészeti video-folyóiratot 
indítottak Albert Pál. Dávid András, Major 
Kamill, Matolcsy Eszter, Molnár Katalin, 
Nagy Pál és Somlósi Lajos szerkesztésében. 
Eddig összesen 11 száma jelent meg, köz
tük a Magyar Műhely történetét feldolgozó 
6/7. duplaszám (1990.márc.).

A számítógépen készült képszöveg (a 
komputergrafika) a videóval szövetkezve 
lehetővé teszi a virtuális világba való beha
tolást; tehát nagymértékben közelebb visz 
bennünket a mikro- és makrokozmosz 
megismeréséhez, játékos felfedezéséhez.

A számítógépes ikonografikus művészettel 
itthon is sokan foglalkoznak már (Erdély 
Dániel, Komoróczky Tibor, Sugár János, 
Tóth Gábor, Waliczky Tamás, stb ). 1994 
októberében a Mozsár Műhely rendezett 
közös kiállítást az új nemzedék alkotásaiból 
(Tilmann J.A., Ravasz András, Mingó Szert 
Károly, Pásztor Erika Katalin).

Ez alapos áttkintés után a kötet zárófe
jezetében (Folyóiratok, fesztiválok, archí
vumok, könv\fesboltok) sok-sok hasznos 
gyakorlati tudnivalóval ismertet meg ben
nünket a szerző. Mindenki haszonnal for
gathatja e lapokat is, hiszen a modern mű
vészet "propagandája" nálunk oly csekély, 
hogy ember legyen a talpán, aki önállóan 
tájékozódni képes e tekintetben.

A kultúra nem más, mint az életre adott 
reflexív válasz. Bonyolult modern vilá
gunkban már nem lehet a puszta empíria 
síkján tájékozódni. Nagy Pál tehát 
"elkalauzol" bennünket a modem művészet 
útvesztőiben, s megkísérli fogalmilag 
megvilágítani azokat a pontokat, amelyek
ről belátható az előttünk kinyíló út - a Jövő 
útja, s megkönnyíti számunkra az eligazo
dást a modern élet "labirintusában". Intel
lektuális problémának tekinti magát az 
életet is - ezért "intellektualizálja", teoreti
kusan közelíti meg a művészetet.
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