
JE N E I LÁSZLÓ

Az elmélettelenség szereplehetőségeiről

A magyarországi költészet igen nagy hányadát a várakozó-asszimiláló 
lírikusi aspektus jellemzi. Éppen ennek ellenhatásaként, a szuverén lét ter- 
mészetes szükségleteként született mindig a belterjesebb értékrend felál- 
lításának igénye. A mindenkori keletkezett paradigmák -  térjünk ki akár 
időben, akár térben -  így csupán pragmatikus felhasználásuk célelvű 
„magunkra” alkalmazásuk formájában asszimilálhatok. Ilyen módon szü- 
lethet meg a kétszeresen „immanens kritika” , mely egyrészt irányzaton, 
másrészt országhatáron belüli, s lehet a szerves továbbfejlődés meghatá- 
rozója. Sajátos helyzet alakul ki akkor, amikor egy irányzatnak hazai 
létjogosultságát vitatják, mielőtt helyi analízisét megadnák. Felmentést 
csak az adhat, ha arra jutunk, hogy a magyarországi vizuális törekvések 
többségükben referencia nélküli transzlokációi a nyugati irányzatoknak. 
Eléggé el nem ítélhető módon az átfogó analízist ez a tanulmány sem 
végzi cl, sőt abból a prepozícióból indul ki, miszerint a magyarországi kí- 
sérletező költészet nem autonóm sem keletkezésében, sem további „fejlő- 
déstörténetében” . E  helyen a törekvések komplex elemzése lehetetlen, a 
prepozícióval szembeszállni viszont már lehet. A továbbiakban -  nem fe- 
ledve a hibátlan összkép hiányának hátrányait sem -  azt próbálom rövi- 
den összefogni, mi ezeknek a törekvéseknek a lényege, mi hozhatta ide, s 
végül helyi alkalmazásának néhány problémáját próbálom kiemelni.

Művészeti közéletünk sikerületlen ritmusváltásait nem szándékozom 
elősorolni. Az alkotás hevületében megmártózó poéták öntévesztő gesztu- 
sait sem. De legszívesebben a kimerült médiumok fölötti jajongásokat ha- 
gyom referálatlanul. Tartok tőle ugyanis, hogy a felgerjesztett indulatok 
megint csak elvinnék a hangsúlyt az elmélettelenség mind markánsabb 
megfogalmazást igénylő problémájáról. Lírikusaink gyakran hagyták par- 
lagon az autonóm gondolat tőkéjét, de különösen szembetűnő, s tenden- 
ciózus ez a XX. századi magyarországi modernizmus tanulmányozása során. 
A század elejének Kassák nevével fémjelzett aktivizmusa jóformán egy- 
személyes vállalkozás volt, mellette csak Tamkó Sirató Károly síkvers- 
kísérletei, dimenzionizmusa jelentették a teoretikus hajlam megerősödését. 
A 20-as években elsikkadt perspektívákat, a ,,pszeudoavantgarde”-dá de- 
valválódott lírai forradalmat rajtuk kívül Barta Sándor, Palasovszky, 
Moholy-Nagy próbálkozásai jegyzik. Az elszórt manifesztumkísérleteket 
is értékelve hiteles a magyar modernista líra várakozó-asszimiláló költői 
aspektusának konstituálása. Ezért is került, kerülhetett -  a teorémáktól 
visszariadó, vagy az azokat lassan emésztő recepció érdektelensége miatt 
-  Tamkó életműve is a feltérképezetlenség homályába, melyen csak Aczél 
Géza fontos könyve oszlatott helye-lehetősége szerint.
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A 70-es, 80-as évek kísérletező-konkrét költészete -  elméleti megala- 
pozottságának hiánya mellett -  az élettől, elsősorban a közélettől való 
távolmaradásával, vagy „végleges elszakadásával” nyújt támadási felü- 
letet. A hagyományos szólam a kassáki avantgarde felelősségtudatának 
számonkérése. E  támadások Janus-arcú magja a közéletet képviselők el- 
lenszenve és értetlensége a programatikus „megváltást” végrehajtani nem 
akarókkal szemben. A nyugat-európai -  „jel-típusú” s hitem szerint 
a magyarországi neoavantgarde létcélja az érzékenyebb nyelvi anyagtudat 
kimunkálása. Ezért az elsődleges kritérium vele szemben tárgyához kell 
kapcsolódjon. Azok, akik a magyarországi új-avantgarde társadalomkritikai 
érvényét kutatják, elfelejtik, hogy primér módon nyelvkritikai érvénye van.

Avantgarde irodalmunk, még mielőtt az irányzat -  politikuma által 
sugallt -  feladatait teljesíthette volna, polarizálódott. Az új poétikai for- 
mák és anyagok alkalmazásának széles horizontját nyitotta meg, közéleti- 
ségük viszont egy misztikus humanizmus kimunkálásában merült ki. Az 
apolitikusság, vagy az „impotens” politikusság terrénumait tehát nem 
kellett újraalkotni a neoavantgarde szerzőinek. Az emberi lét valamiféle 
időtlen lényegének, örökérvényű tételének kutatása azonban már nap- 
jaink líraváltozásainak indukálója. Az ezeknek a kutatásoknak eredmé- 
nyeként létező metafizikus kategóriák grammatikai-lexikális szövetet al- 
kotva egy átvilágítatlan emóció felszínén maradtak. Az effektíve létező 
nyelv elégtelensége révén az irodalom képtelen transzformálni az érzékelt 
valóságot. A nyelv elidegenedése egy „új nyelv”  álmát tételezi: „az Iro- 
dalom a nyelv Utópiájává válik” (Roland Barthes). A mai líra ilyen 
nyelvkritikai aspektusa szükségszerűen a társadalmi lét tartalmaihoz kon- 
vergál -  ha másként nem: a kommunikációs lehetőségek bővítésével 
a majdani koegzisztencia megváltozott fogalmi rendszerét építi ki, és csu- 
pán jelen eszközeiben ezoterikusan. Ebben az értelemben tehát a konkrét 
lírikus, a folytathatóság kitermelésével, részvételt vállal. S ha elismer- 
jük, hogy ez az experimentalizmus „végső soron a társadalom egy telje- 
sen homogén állapotának anticipálása” (Roland Barthes), akkor azt is 
mondhatjuk, felelősséget vállal. Óvakodom attól, hogy e témának vész- 
terhes másik húrját is megpendítsem, miszerint létezik-e a líra politikus- 
apolitikus dichotómiája. Mindenesetre Petőcz András álláspontja gondo- 
latmenetem igazát nem fakítja meg. Végső soron, ha létezik politikus 
költészet, úgy az apolitikusság vádja értelmét veszti; s ha nem létezik -  
úgy elégedjünk meg egy jövőkép kiművelése kísérletének sajátos idió- 
májú társadalmi tettével.

Érdemtelenként kihagyva a szélhámosság és a megkésettség vádpontjait 
-  az utóbbinak helyes értelmezését Keresztúry Tibor cikke adja (Alföld, 
1986.) -  eleven hibának tekinthetjük a továbbiakban az irányzat 
teoretikus megalapozottságának hiányát. Persze nem ezzel akarom legiti- 
mizálni az akarat hazajáró lelkeit. Nem is tudnám. Eszme és frazeológia 
hiányában az avantgarde hagyományokra és a neoavantgarde diaszpórák 
máig élő energiáira támaszkodhatunk. S nem is használhatatlan örökség ez. 
A gyakori Kassák-reminiszcenciák mellett még Marinetti futurista „szabad 
szavak” -táblái is kísértenek, s a scripto-vizuális költemények némelyik
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grammatizált változatában a tamkói síkversek vonalvezetése kuszálódott 
össze. Szembetűnő a Cummings-verseket átplántálni szándékozók nehéz- 
kessége. Vagy akár E. A. Vigo, Hansjörg Mayer stb. ihletadó jelenléte, a 
typewriters-iskola törekvései által megérintettek egységesebb jelentkezése. 
Meggyőződésem, hogy az analógiák kutatása a végeredmény szempontjá- 
ból nem félrevezető: a belterjesebb értékrend felállítását segíti.

A  „szerves vers” követelménye kardinális tételként szerepel irodalmunk 
történetében. Összefügg ez a lineáris olvashatóság kánonjával is. Az eddig 
elvétve jelentkező képversek után revelatív erejűek voltak Kassák me- 
chano-architekturális alkotásai, tipogrammjai -  konstruktivista „lázadá- 
sa” . A vers jelentéskomponenseinek körébe vont tér, a ritmikai paraleliz- 
musok -  általában a linearitást megbontó tipográfia alkalmazása -  még 
szerves összhangban állt korának avantgarde irányzataival. Az „optikai 
esztétikát” meghirdető Tamkó Sirató Károly már technokrata-konstrukti- 
vista képverseket, kinetikus konstrukciókat alkot. „Tamkó -  nyilvánvalóan 
festői ambíciók híján -  hamar elfordul az avantgarde képvers korabeli 
gyakorlatától, annak figuratív komponenseit természettudományos törvény- 
szerűségekkel, variációs lehetőségekkel helyettesíti” (Aczél Géza.) Tamkó 
után a vizuális törekvések búvópatak módján élnek tovább. Egy-egy oeuv- 
re mélyén találkozhatunk többnyire klasszicizált formájú alkotásokkal 
(Radnóti, Illyés, Weöres, Nagy László, Képes Géza.) Komoly vagy fél- 
komoly játékká, etűddé válva elveszti irányzatstátusát. Új lendületét a 
médium tudatos vizsgálata eredményezte, Tandori Dezső a koncepciózus 
redukáltság tiszta élményalanyait mutatta fel -  magát a nyelvet.

A nyugat-európai konkrét költészet manifesztumaiban a nyelv jel-jelölt 
kettőssége megszüntetésének szándékát érhetjük tetten. A jelölt létének el- 
utasítása a jel öntükröző szerepét konstituálja. A jelnek nincs önmagán 
túlmutató jelentése, „nem használatelvű, hanem konkrét” (Siegfried J. 
Schmidt). Mindennek lényegi tartalma a kommunikációs lehetőségek át- 
alakítása, átszervezése az esztétikai szféra regeneratív folyamatának ér- 
dekében. A nyelv ebben a dimenzióban mozogva az önprezentáció elvének 
tenne eleget. Kulcsár Szabó Ernő bemutatta tanulmányában (Literatúra, 
1982 / 1-4.), hogy tiszta nyelvi immanencia nem hozható létre, s az azt 
célzó antimetaforikus törekvések csak jelentős megszorításokkal fogadhatók 
el. A metaforai aspektus nem iktatható ki a műalkotásból, így azok meg- 
változott formában jelennek meg: „nem képies-asszociatív nyelvi elem- 
ként, nem képszerkezetként, hanem a képszerűség alapjául is szolgáló, s 
elsősorban a jelentésátvitelt biztosító struktúrákként” (Kulcsár Szabó 
Ernő). A jelentésnélküliség, öntükrözés, antimetaforizmus kihívására tehát 
a kísérletezés -  direkt vagy indirekt módon, de törvényszerűen -  új struk- 
túra felállításával válaszol. Ezt a struktúrát, mely a konkrét műalkotás 
létviszonya, két részstruktúra egymásba játszó variativitása élteti. Mind- 
kettő a tevőleges befogadást intencionálja, de míg az egyik a recepció köz- 
vetlen jelentésfelszabadításának lehetőségét adja, a másik jelentése a 
pertormatív forma. A közvetlen jelfelfejtést a heurisztikus struktúrák 
biztosítják, az utóbbi esetben pedig a mobil struktúrákat elemezhetjük. A 
jelentésnélküliség -  az önprezentáció - , mint csupán közelíthető művészi 
célkitűzés, a mobil struktúrák direkt szerveződése. E  két fogalom (heurisz-
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tikus és mobil-struktúrák) beépítése a gondolatmenet legfőbb irányát 
tűzi ki. A heurisztikus struktúrák ugyanis az ikonikus költészetben értik 
meg önmagukat: ez az alkotói módszer ábrázol (descriptio), konkrét do- 
logi realitásként megjeleníti tárgyát. Ellenben a mobil struktúrák a per- 
formatív költészetben realizálódnak: ez a médium akciója, ,,a betűk maguk 
végzik a szavak által jelölt tevékenységet” (Bollobás Enikő). A konkrét 
-  ikonikus és performatív -  költeményekben a látvány és a szöveg szink- 

ron hatásimpulzusokként kívánnak jelen lenni. Ez a vizuális törekvések 
alapja: a koordináló elv vizualitás és/ vagy grammatika.

Izgalmas probléma születik akkor, mikor -  a térfelhasználás koncep- 
cióinak vonalán futó -  összes próbálkozás alapjául Nagy Pál, a párizsi 
Magyar Műhely teoretikusa/alkotója, a disszeminációt (:a szöveg szétrob- 
bantását) teszi. A „jelentés felfüggesztésének” különös módszere ez. Iz- 
galmassá akkor válik, ha felfedezzük: ezt az elvet művé szublimálódásakor 
olyan teher ér/het/i, mely a befogadás során kioltja elméleti igazát. A 
nyelvtanilag szabályosan konstruált mondatok -  még a scripto-vizuális 
alkotásokban, s a verskép grafikai, tipográfiai dúsításával is -  nehezeb- 
ben teljesítik a disszemináció hatástervét. Az olvasó ugyanis láncszerű 
oksági viszonyokat keres a szövegben, tehát egy láncsor egy pontján ex- 
tenzív jellegű tevékenységet folytat: melyik az a jelentés, amely meg tud 
felelni a láncszerűség feltételeinek. Az autogámia elve azonban azt biz- 
tosítja, hogy ne csak a szövegjelentést megtestesítő jelentéselemek ex- 
tenzív összessége, hanem a „logikailag lehetséges esetek összessége” (Nagy 
Pál), tehát intenzió szervezze és gerjessze a sohasem véglegesen megme- 
revedő műegészet. Ez a nyelvi öningerlés a szöveg „autogámiája”. Azon- 
ban a befogadó által feltárt egyik lehetséges logikai rend, végső agram- 
matikussága miatt, mintegy önmagát zárja ki. Az olvasó ugyanis nem tud- 
ja magát függetleníteni automatikusan értelemkutató olvasástechnikájá- 
tól. A szabályosan grammatizált mondattestek tehát nehezebben veszik 
át a disszemináció logikai intezióját, pedig a magyar vizuális költészetben 
a linearitás megbontása leggyakrabban ily módon szervesül alkotássá. Így 
csak a szerves-lineáris vers térkalandját követhetjük figyelemmel -  legjobb 
esetben az ikonikus költészet területeire érve. A jelentés-relativizálás -  
jelentés-sokszorosítás -  e Nagy Pál-i módszerét a fonetikai - , illetve szó- 
kontaminációk nagyrészt fölösleges-modoros halmozásával vélik pótol- 
hatónak. Ahol sikeres ez a kísérlet, ott a szintagmatizált disszemináció 
megint új kategóriája minősíti a művet.

Ezek után kérdésessé válhat, ha számtalan módozat adódik a „vers- 
csinálásra”, s tulajdonképpen mindegyik lehetséges variáció elfogadható 
végeredménynek, akkor ez a végeredmény mennyire vers még. Előre 
kívánkozik itt az a permutációs verstechnika, melyet legegységesebben 
Petőcz „nonfiguratív” poézise képvisel. Ez az alakítási eljárás átrendezi 
a klasszicizálódott koncepciók hangsúlyait, s inkább közelít a nyugat- 
európai paradigmákhoz. A legkönnyebben értékelhetőnek tartom, ugyanis 
szándékának -  a nyelv szándékának? -  megfelelő objektivációt nyert. 
Viszont ez kanyarodott legmesszebb az irodalomtól is.
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