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PETŐCZ ANDRÁS

Hang és szöveg: a ’80-as évek akusztikus költészete, 
avagy a versformák radikális átalakulása

Az elkövetkező korok irodalomtörténészei hajlamosak lesznek valamiféle irodalomtörténeti korszakha-
tárnak tekinteni az 1989–90-es esztendőket, beleesnek majd abba a hibába, amibe elődeik is oly gyakran 
beleestek, miszerint a politikai és történelmi határvonalakat kivetítik az irodalomra, az irodalom törté-
netére is. Meggyőződésem, hogy a politikai rendszerváltás időszaka nem irodalomtörténeti fordulópont, 
de kétségtelennek tűnik az is, hogy valamiféle „esztétikai rendszerváltásról” beszélhetünk annak végig-
gondolása kapcsán, hogyan is alakult a nyolcvanas évek irodalma.

Ha mindenképpen korszakolni akarunk, márpedig a későbbi, boldogabb korok irodalomtörténészei 
is szívesen korszakolgatnak majd, akkor helyesebb, ha valahol a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek 
elején húzzuk meg azt a bizonyos korszakhatárt, amely után valamiféle új, sokszínű és korszerű iroda-
lom bontakozott ki Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen.

A nyolcvanas évek elején új nemzedék jelentkezik, és nyugodtan írhattam volna azt is: „robban be” 
az irodalom életébe. Annál is erőteljesebb ennek a nemzedéknek a jelentkezése, mivel korántsem be-
szélhetünk egy korosztályról. Az Aczél-korszak kultúrpolitikája végképpen csődöt mondott erre az idő-
re, már képtelen volt integrálni az újabban és újabban jelentkező fiatal írókat, a csendes lefojtás idejének 
mindenképpen véget kellett érjen: huszon- és harmincévesek, beilleszkedni képtelen negyvenesek és öt-
venesek találkoztak egymással, és találtak közös hangot, akarták az irodalom új formáit megteremteni. 
A József Attila Kör, amelyet tipikus állampárti gondolkodással a pártállam kultúrosai találtak ki, nagyszerű 
helynek bizonyult a „másképpen akarjuk” megfogalmazására, és ezzel a csoportos akarattal már nem 
tudott mit kezdeni a kultúrpolitika: nyitnia kellett. Meggyőződésem, hogy az irodalmi rendszerváltás 
folyamatában az akkori József Attila Kör fiatal szerzőinek csoportos jelentkezése volt az igazi mérföldkő, 
amelyet számos jelentős alkotó készített elő, akiket ezek a fiatalok mestereiknek fogadtak el, akik nélkül 
a folyamat el sem indulhatott volna, mégis, a folyamat befejeződésének szempontjából ennek a nemze-
déknek elévülhetetlenek az érdemei. A régi Mozgó Világban már feltűnik a nemzedék számos reprezen-
tánsa, de a pillanat, amely az új irodalom megszületését végérvényessé teszi, a József Attila Kör füzet-
sorozatának elindulása.

A Fasírt, illetve a Ver/s/ziók című gyűjtemény voltak azok az antológiák, amelyekben ez az új nem-
zedék felmutatta önmagát, amelyek egyértelműen az irodalmi és a politikai lázadás hangján szóltak. 

Volt a nyolcvanas éveknek egy olyan pillanata, néhány év, amikor úgy tűnt, hogy érvényes, adekvát meg-
szólalás csak az avantgárd formanyelven alkotóktól várható. Jellemző, hogy ebben az időszakban szinte 
mindenki, aki az irodalmi életben pozíciót akart magának, költőként, szépíróként az az avantgárd felé 
közeledett. A Ver/s/ziókban olyan alkotók is avantgárd formanyelven közöltek szövegeket, akik később az 
avantgárd egyértelmű elutasításával szereztek megbecsülést a maguk számára, pontosabban fogalmazva, 
rövid, ezen antológiabeli kitérőjüktől eltekintve semmilyen szempontból nem érezték magukénak magát 
az avantgárdot. Miközben tehát a Ver/s/ziók antológia nagyon egységes képet mutat tartalmában, a ben-
ne foglalt művekben, aközben szerzőiben – ezt utólag látjuk – nagyon is vegyeset: népies konzervatívok, 
klasszikus formanyelven alkotó urbánusok is találhatók a szerzők között. Nyilvánvaló, hogy ez nem 
értékítélet, sőt egy-egy alkotó életművén belül is megfigyelhetőek váltások, változások, de akkor, a nyolc-
vanas évek elején jellemző volt ez mégis: a szerzők többsége – érezve az „új időket” – avantgárd forma-
nyelven alkotott, és ez a gyűjtemény avantgárd antológiaként robbant be a köztudatba, és fogyott el tíz-
ezer példányban pillanatok alatt.

A nyolcvanas évekre az avantgárd felfutása a jellemző, legalábbis a nyolcvanas évek közepéig ez a fel-
futás töretlen, csúcspontjaként talán a Magyar Műhely 1985-ös kalocsai találkozóját említhetném, amely 
már a jelenlévők létszámában is erőteljesen bizonyította az érdeklődést az avantgárd iránt. A József Attila 
Kör füzetsorozata is ennek jegyében szerkesztődött ebben az időben, egészen az évtized végéig jelentős 
túlsúllyal avantgárd jellegű kötetek jelennek meg. Jelképes ilyen szempontból az évtized vége, egészen 
pontosan az 1990-es esztendő, amikor a Médium-Art antológia napvilágot lát a régi JAK-füzetek utolsó 
darabjaként: lezárul az avantgárd korszaka a József Attila Körön belül, új formát és új szerkesztőséget kap 
a JAK-füzetek, és valami egészen más kezdődik, posztmodern, klasszicizálódás, mindenesetre nem az az 
újító szándék érvényesül, mint a nyolcvanas években. A Médium-Art annyiban is végpont a Ver/s/ziókhoz 
képest, hogy a nyolcvanas évek elején jelentkező vizuális költészetet bontja ki teljes nagyságában, sok-
színűségében, pontosabban csak a vizuális költészettel magával foglalkozik.

Mert az is egyértelmű, hogy a nyolcvanas évek elejének avantgárd költészetének igazi újdonsága a vi-
zuális és az akusztikus költészet térhódítása volt. Tulajdonképpen annak az esztétikai lázadásnak, amely 
a nyolcvanas években végbement, a képvers, a vizuális és az akusztikus költészet volt az igazi műfaja.

Ilyen szempontból volt óriási jelentősége a Magyar Műhelynek. Az a fiatal nemzedék, amelyik esztétikai, 
irodalmi és politikai változásokat akart, amelynek tagjai közül került ki a rendszerváltás politikusainak 
jelentős hányada, egyértelműen figyelt minden olyan törekvésre, amelyik megelőlegezte vagy kifejezte az 
ő elképzeléseit. Alapvetően három ilyen fórum volt akkoriban: Magyarországon a régi Mozgó Világ, Újvi-
déken az Új Symposion, Párizsban a Magyar Műhely. A Magyar Műhely esztétikai másságot hirdetett meg-
születése óta, mindig a modern, és tegyük hozzá, a nemhivatalos irodalmat és művészetet képviselte.

Tehát a hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján igen jelentős átalakulás zajlott a hazai irodalmi életben. 
Olyan új törekvések jelentek meg, amelyek a korábbi, meglehetősen egysíkú – és az akkori politika által 
népfrontossá degradált – irodalom helyett alapvetően progresszív gondolkodásmódot mutattak fel mind 
a kortárs prózában, mind a kortárs lírában. A versről alkotott kép jelentősen tágult, költészetnek nevez-
tünk ekkoriban minden olyan megnyilvánulást, amely kapcsolódott a szöveghez, és egyben hangsúlyosan 
emocionális is volt, tehát a szerző szándéka szerint érzelmet, indulatot akart kifejezni. Ilyen módon az 
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évtized kezdetén már képversről, vizuális költészetről, konkrét versről, akcióköltészetről, performansz-
irodalomról, rajzolt (grafikus) versről, minimal poetryről, konceptuális költészetről, gesztusköltészetről, 
akusztikus versről egyaránt beszéltünk, és persze beszéltünk továbbra is a létező hagyományos költői for-
mák igen sokféle változatáról is. Az előbbi felsorolás csak jelzésértékű, arra utal, hogy a legkülönbözőbb 
és legradikálisabb megnyilvánulások jelentek meg a költészet területén, és ezek a megnyilvánulások, kö-
szönhetően egy puhuló diktatúra zavaros és viszonylagosan szabad korszakának, meglehetősen egysze-
rűen polgárjogot is nyertek mind a szakmában, tehát a kritikai életben – még ha támadtak is olykor 
bennünkket –, mind a közönség előtt. Akkoriban mintha nagyon is természetes lett volna az, hogy valaki 
egy-egy gesztusáról, akciójáról azt mondja, hogy ez költészet. A nyolcvanas években, ebben a sokszínű és 
különös várakozásokkal terhes korszakban valamiképpen minden megtörténhetett. Szerencsére.

1981-ben már több olyan szerző jelen volt a hazai irodalomban, aki hangköltészettel foglalkozott. 
Az a fiatalabb generáció, amelynek magam is tagja voltam, akkor már Ladik vagy Szkárosi műveit ismer-
hette, én például Szkárosi nevével 1981-ben találkoztam először. Hadersdorfban, a Magyar Műhely-találko-
zón Ladik Katalin mondta ki a nevét, mint olyan valakiét, aki Magyarországon hangverssel is foglalkozik. 
Hogy fiatal szerzőként mennyire perspektívátlannak látszott az akkori hazai irodalmi világ, azt utólag 
is jól jellemzi két ekkoriban született írásom. A Kassák Lajos levele, Bp., 1981 című versemben Kassá-
kot szólaltatom meg, mintha ő „követelne” tőlünk, az avantgárd új nemzedékétől fonikus verseket, kép-
verseket, mozikölteményeket, plakátverseket, hogy valami más, valami izgalmas szülessen végre költészet 
ürügyén. A szintén ekkori Bocsánat című, meglehetős botrányt kavart írásomban szintén a magyar iroda-
lom állóvizéről beszélek. És kétségtelen tény, hogy ebben az állóvízben Szkárosi megjelenése üdítő kivétel 
volt, akire érdemes volt odafigyelni.

Valóban, az évtized kezdetén még úgy tűnt, hogy a nagyon zárt poltikai és intézményi rendszerben 
nem tud kibontakozni majd az az új irodalom, amely már nagyon is ki akart bontakozni. A Párizsban 
megjelenő Magyar Műhely, valamint az újvidéki Új Symposion voltak azok a fórumok, amelyek integrál-
ták valamiképpen a magyarországi alkotókat is, azokat, akik lépést akartak tartani a nemzetközi prog-
resszióval. Ilyen módon orientálódott a fiatal generáció néhány tagja a párizsi vagy a vajdasági alkotók 
irányába. Ne felejtsük el azonban azt, hogy ekkoriban nem volt egyszerű kapcsolatot tartani a Nyugaton 
vagy éppen Jugoszláviában élő művészekkel, publikálni pedig ezekben a lapokban egyben azt is jelen-
tette, hogy a hazai szerző az akkori rendőrségi-belügyi szervek figyelmét is felkelthette önmaga iránt. 
Ez nem volt mindig „szerencsés”, sokan nem vállalták ezt szívesen.

1981-ben még látszólag ez volt a helyzet. Ugyanakkor a mélyben, a hazai alkotók között igen nagy 
volt az igény kitörési pontokat keresni, ezt az is bizonyítja, hogy egy év alatt radikális változás történt: 
az 1982-ben megjelent Ver/s/ziók antológia megmutatta, miféle elementáris igény van egy megújult, a 
költészet kereteit valóban kitágító szemlélet megjelenítésére a magyar irodalomban. Ez a megújulás ér-
dekes módon inkább a vizuális, illetve a grafikus, látható nyelvi költészet irányába mutatott előre. Kevés 
alkotó vállalkozott arra, hogy a hangvers irányába tegyen gesztusokat.

Ezekben az években, a hazai irodalmi életben hárman foglalkoztunk ezzel az önkifejezési formával, 
Szkárosi Endre, Szilágyi Ákos és jómagam. Ugyanakkor érdekesség, hogy mi hárman valójában három 
különféle szemléletet jelenítettünk meg a műfajon belül.

Ami közös volt mindhármunk esetében, az a ritmus, illetve a hangeffektek használata. Szilágyi eseté-
ben a szójáték, a hasonló alakú és hangzású szavak sajátos variálása által létrejött szöveg lett az elsőd-
leges, ez igen gyakran jelentette azt is, hogy a szerző valójában a szó sajátos alliterációs mezőjére épít. 
Igen komoly hatást gyakorolt Szilágyi Ákos hangköltészetére az orosz avantgárd, ezen belül is Velemir 
Hlebnyikov lírája. Hlebnyikov Zangezi című műve olyan „új” nyelvet kreál, ahol az indulat és a jelentés 
sajátos hangi, illetve képi formában egyesül, a szójátékok, a hagyományos nyelvi szerkezetek felbontása 
révén is, alliterációs mezőre terelve a költői szöveget. Mindez azt is jelentette Szilágyi esetében, hogy az 
általa létrehozott szöveg viszonylag könnyen lejegyezhető, vagyis a szerző versei nyomtatott formában 
is élményszerűek.

Az én esetemben a szöveg sajátos ritmusa lett az elsődleges, hangulatfestő, hangutánzó szavak építik 
a szöveget, amelyek mégis a jelentés felől teremtik meg azt a sajátos dinamikát, amelynek eredménye-
képpen egy elsősorban hangban létező verstípust kapunk. Példaként említhetem A lépések közeledése és 
távolodása, az Akusztikus vers Radnóti Miklós szövegére vagy az Imamalom című munkáimat, amelyek 
hangversek ugyan, de egyúttal tulajdonképpen nyomtatott formában is percipiálható, nagyon ritmikus 
szövegek, ahol a hangok sajátos lejegyzése vizuálisan is képes visszaadni a vers belső feszültségét. 
Ugyanez a helyzet A vándorkacsák himnusza illetve a Levegőt című szövegekkel, ezekben is a ritmus 
az elsődleges, olvasva is percipiálhatóak, bár kétségtelen, hogy előadásban a dinamika jobban felfejthető. 
Hasonló a -1. tyroclonista vers című munkám is, amelyben a „bizony mondom néked” bibliai mondata 
hangzik fel, első változata ez a Pár-beszéd című munkának. A repetíciós technikára épülő korai Zárójel-
versek szintén hasonló elv alapján készültek.

A kétféle ritmikai alapálláshoz képest Szkárosi Endre szövegépítése jóval radikálisabb, és ha tetszik, 
emocionálisabb is. Szkárosi jobban támaszkodik a hangeffektek jelenlétére, az ő munkáinak az erejét 
a nyomtatott változat kevésbé tudja visszaadni, nem is beszélve arról, hogy jónéhány Szkárosi-perfor-
mansz esetében nem is lehetne a szöveg nyomtatott változatával mit kezdeni. Már a korai munkáiban, 
gondolok itt például a Fogda-dal 1-2, valamint a Militarista dal című műveire, Szkárosi egyértelműen 
a hangi effektek jelzésére törekszik, olyan, nem egyszerű feladat elé állítva az olvasót, hogy az képes le-
gyen ezen hangi effektek képzeletbeli megjelenítésére. A Militarista dalban például a hanglábak hosszát 
is jelzi a szerző, azt sugallva, hogy rövid avagy hosszú szótagként olvassuk az adott szövegrészt. Ez 
mindenesetre a nyomtatott forma kereteinek a feszegetését is jelenti egyben, határozott utalásként arra, 
hogy a szerző számára a jelenlét, az előadás, illetve a hangban megjelenített költészet a fontosabb.

Nem véletlen az sem, hogy Szkárosi már pályája elején határozott lépést tett a ’80-as évek progresszív 
zenei formációi felé, és maga is szívesen állt össze zenészekkel, mint péládul a Beatricében is szerepet ka-
pott Bernáth(y) Sándorral. Előadásait, performanszait figyelve kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen Szkárosi 
az erőt és a hangot, vagyis a hangerőt vitte be a versszövegbe, azokat a zenei effekteket hozta össze a köl-
tészettel, amely effekteket tulajdonképpen az adott időszak punk- és rockzenekarai alkalmaztak.

A hangszerek, illetve a zene megjelenése az akusztikus, illetve hangversben természetesnek mond-
ható, bár nem feltétlenül szükséges. Szilágyi Ákos esetében például kevésbé beszélhetünk hangszerek 
jelenlétéről. Ezzel szemben Szkárosi és jómagam is szívesen vettük, hogy zenészekkel együtt lépjünk fel, 
így téve teljesebbé magát a kidolgozott szöveg-, pontosabban hangtestet.
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évtized kezdetén már képversről, vizuális költészetről, konkrét versről, akcióköltészetről, performansz-
irodalomról, rajzolt (grafikus) versről, minimal poetryről, konceptuális költészetről, gesztusköltészetről, 
akusztikus versről egyaránt beszéltünk, és persze beszéltünk továbbra is a létező hagyományos költői for-
mák igen sokféle változatáról is. Az előbbi felsorolás csak jelzésértékű, arra utal, hogy a legkülönbözőbb 
és legradikálisabb megnyilvánulások jelentek meg a költészet területén, és ezek a megnyilvánulások, kö-
szönhetően egy puhuló diktatúra zavaros és viszonylagosan szabad korszakának, meglehetősen egysze-
rűen polgárjogot is nyertek mind a szakmában, tehát a kritikai életben – még ha támadtak is olykor 
bennünkket –, mind a közönség előtt. Akkoriban mintha nagyon is természetes lett volna az, hogy valaki 
egy-egy gesztusáról, akciójáról azt mondja, hogy ez költészet. A nyolcvanas években, ebben a sokszínű és 
különös várakozásokkal terhes korszakban valamiképpen minden megtörténhetett. Szerencsére.

1981-ben már több olyan szerző jelen volt a hazai irodalomban, aki hangköltészettel foglalkozott. 
Az a fiatalabb generáció, amelynek magam is tagja voltam, akkor már Ladik vagy Szkárosi műveit ismer-
hette, én például Szkárosi nevével 1981-ben találkoztam először. Hadersdorfban, a Magyar Műhely-találko-
zón Ladik Katalin mondta ki a nevét, mint olyan valakiét, aki Magyarországon hangverssel is foglalkozik. 
Hogy fiatal szerzőként mennyire perspektívátlannak látszott az akkori hazai irodalmi világ, azt utólag 
is jól jellemzi két ekkoriban született írásom. A Kassák Lajos levele, Bp., 1981 című versemben Kassá-
kot szólaltatom meg, mintha ő „követelne” tőlünk, az avantgárd új nemzedékétől fonikus verseket, kép-
verseket, mozikölteményeket, plakátverseket, hogy valami más, valami izgalmas szülessen végre költészet 
ürügyén. A szintén ekkori Bocsánat című, meglehetős botrányt kavart írásomban szintén a magyar iroda-
lom állóvizéről beszélek. És kétségtelen tény, hogy ebben az állóvízben Szkárosi megjelenése üdítő kivétel 
volt, akire érdemes volt odafigyelni.

Valóban, az évtized kezdetén még úgy tűnt, hogy a nagyon zárt poltikai és intézményi rendszerben 
nem tud kibontakozni majd az az új irodalom, amely már nagyon is ki akart bontakozni. A Párizsban 
megjelenő Magyar Műhely, valamint az újvidéki Új Symposion voltak azok a fórumok, amelyek integrál-
ták valamiképpen a magyarországi alkotókat is, azokat, akik lépést akartak tartani a nemzetközi prog-
resszióval. Ilyen módon orientálódott a fiatal generáció néhány tagja a párizsi vagy a vajdasági alkotók 
irányába. Ne felejtsük el azonban azt, hogy ekkoriban nem volt egyszerű kapcsolatot tartani a Nyugaton 
vagy éppen Jugoszláviában élő művészekkel, publikálni pedig ezekben a lapokban egyben azt is jelen-
tette, hogy a hazai szerző az akkori rendőrségi-belügyi szervek figyelmét is felkelthette önmaga iránt. 
Ez nem volt mindig „szerencsés”, sokan nem vállalták ezt szívesen.

1981-ben még látszólag ez volt a helyzet. Ugyanakkor a mélyben, a hazai alkotók között igen nagy 
volt az igény kitörési pontokat keresni, ezt az is bizonyítja, hogy egy év alatt radikális változás történt: 
az 1982-ben megjelent Ver/s/ziók antológia megmutatta, miféle elementáris igény van egy megújult, a 
költészet kereteit valóban kitágító szemlélet megjelenítésére a magyar irodalomban. Ez a megújulás ér-
dekes módon inkább a vizuális, illetve a grafikus, látható nyelvi költészet irányába mutatott előre. Kevés 
alkotó vállalkozott arra, hogy a hangvers irányába tegyen gesztusokat.

Ezekben az években, a hazai irodalmi életben hárman foglalkoztunk ezzel az önkifejezési formával, 
Szkárosi Endre, Szilágyi Ákos és jómagam. Ugyanakkor érdekesség, hogy mi hárman valójában három 
különféle szemléletet jelenítettünk meg a műfajon belül.

Ami közös volt mindhármunk esetében, az a ritmus, illetve a hangeffektek használata. Szilágyi eseté-
ben a szójáték, a hasonló alakú és hangzású szavak sajátos variálása által létrejött szöveg lett az elsőd-
leges, ez igen gyakran jelentette azt is, hogy a szerző valójában a szó sajátos alliterációs mezőjére épít. 
Igen komoly hatást gyakorolt Szilágyi Ákos hangköltészetére az orosz avantgárd, ezen belül is Velemir 
Hlebnyikov lírája. Hlebnyikov Zangezi című műve olyan „új” nyelvet kreál, ahol az indulat és a jelentés 
sajátos hangi, illetve képi formában egyesül, a szójátékok, a hagyományos nyelvi szerkezetek felbontása 
révén is, alliterációs mezőre terelve a költői szöveget. Mindez azt is jelentette Szilágyi esetében, hogy az 
általa létrehozott szöveg viszonylag könnyen lejegyezhető, vagyis a szerző versei nyomtatott formában 
is élményszerűek.

Az én esetemben a szöveg sajátos ritmusa lett az elsődleges, hangulatfestő, hangutánzó szavak építik 
a szöveget, amelyek mégis a jelentés felől teremtik meg azt a sajátos dinamikát, amelynek eredménye-
képpen egy elsősorban hangban létező verstípust kapunk. Példaként említhetem A lépések közeledése és 
távolodása, az Akusztikus vers Radnóti Miklós szövegére vagy az Imamalom című munkáimat, amelyek 
hangversek ugyan, de egyúttal tulajdonképpen nyomtatott formában is percipiálható, nagyon ritmikus 
szövegek, ahol a hangok sajátos lejegyzése vizuálisan is képes visszaadni a vers belső feszültségét. 
Ugyanez a helyzet A vándorkacsák himnusza illetve a Levegőt című szövegekkel, ezekben is a ritmus 
az elsődleges, olvasva is percipiálhatóak, bár kétségtelen, hogy előadásban a dinamika jobban felfejthető. 
Hasonló a -1. tyroclonista vers című munkám is, amelyben a „bizony mondom néked” bibliai mondata 
hangzik fel, első változata ez a Pár-beszéd című munkának. A repetíciós technikára épülő korai Zárójel-
versek szintén hasonló elv alapján készültek.

A kétféle ritmikai alapálláshoz képest Szkárosi Endre szövegépítése jóval radikálisabb, és ha tetszik, 
emocionálisabb is. Szkárosi jobban támaszkodik a hangeffektek jelenlétére, az ő munkáinak az erejét 
a nyomtatott változat kevésbé tudja visszaadni, nem is beszélve arról, hogy jónéhány Szkárosi-perfor-
mansz esetében nem is lehetne a szöveg nyomtatott változatával mit kezdeni. Már a korai munkáiban, 
gondolok itt például a Fogda-dal 1-2, valamint a Militarista dal című műveire, Szkárosi egyértelműen 
a hangi effektek jelzésére törekszik, olyan, nem egyszerű feladat elé állítva az olvasót, hogy az képes le-
gyen ezen hangi effektek képzeletbeli megjelenítésére. A Militarista dalban például a hanglábak hosszát 
is jelzi a szerző, azt sugallva, hogy rövid avagy hosszú szótagként olvassuk az adott szövegrészt. Ez 
mindenesetre a nyomtatott forma kereteinek a feszegetését is jelenti egyben, határozott utalásként arra, 
hogy a szerző számára a jelenlét, az előadás, illetve a hangban megjelenített költészet a fontosabb.

Nem véletlen az sem, hogy Szkárosi már pályája elején határozott lépést tett a ’80-as évek progresszív 
zenei formációi felé, és maga is szívesen állt össze zenészekkel, mint péládul a Beatricében is szerepet ka-
pott Bernáth(y) Sándorral. Előadásait, performanszait figyelve kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen Szkárosi 
az erőt és a hangot, vagyis a hangerőt vitte be a versszövegbe, azokat a zenei effekteket hozta össze a köl-
tészettel, amely effekteket tulajdonképpen az adott időszak punk- és rockzenekarai alkalmaztak.

A hangszerek, illetve a zene megjelenése az akusztikus, illetve hangversben természetesnek mond-
ható, bár nem feltétlenül szükséges. Szilágyi Ákos esetében például kevésbé beszélhetünk hangszerek 
jelenlétéről. Ezzel szemben Szkárosi és jómagam is szívesen vettük, hogy zenészekkel együtt lépjünk fel, 
így téve teljesebbé magát a kidolgozott szöveg-, pontosabban hangtestet.



40 41

Itt is kétféle nézőpontról, kétféle útról beszélhetünk. A korszak experimentális lírájának a kétféle vál-
tozata itt is szépen megjelent. Az extrovertált, kiáltás-típusú gondolkodás, amelyik harsányságában is 
a változtatás és a változás igényével lép fel, valójában belső társadalmi feszültségek megjelenítését is vál-
lalta. Ez volt Szkárosi Endre performansz- és hangköltészetének jellemzője is. A korszak alternatív köny-
nyűzenei formációi, a punk és a progresszív rock olyan képviselői, mint például a már említett Beatrice, 
szívesen vették a hasonló gondolkodású experimentális költők megjelenését, amilyen Szkárosi is volt. 
Ilyen értelemben a Szkárosi-előadások is „robbantak”, olyan rejtett politikai üzenetekkel is bírtak, ame-
lyekben mindig benne volt a társadalmi feszültségek kifejeződése. A másik lehetséges út az akusztikus 
költészetben a minimál- vagy a repetítív zene irányába való tájékozódás volt, amelyik inkább az intro-
vertált, jel-típusú gondolkodásnak volt a kifejezője. Ez az az út, amelyiket a repetítiv költészettel magam 
is választottam, nem véletlen, hogy az Új Zenei Stúdióval tartottam kapcsolatot, köztük Sáry László zene-
szerzővel, és vele léptem fel ilyen típusú fesztiválokon. A minmalizmus, a repetíció, a belső gondolkodás, 
a meditáció megjelenítése lett ebben az utóbbi esetben igazán fontos. Ugyanakkor hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a kétféle szemlélet igen sok alkalommal találkozott, a jel-típusú, meditatív, repetitív hangköl-
tészetben is rendkívül erősen kifejeződhetett a kor feszültsége, és a extrovertált, a beat- és punkzenéhez 
jobban kapcsolódó akusztikus költészet is rendkívül sok meditatív, a szöveget jelként értelmező elemet 
tartalmaz.

Mindkét változata az ilyen típusú hangköltészetnek a nyolcvanas évek terméke. Jellemzésképpen csak 
két nagyszerű eseményről ejtek szót. 1986-ban, amikor Párizsban, a nemzetközi Polyphonix-fesztiválon 
léptünk fel, volt alkalmunk megmutatni az akusztikus költészet magyar változatának két perspektíváját 
az akkori francia közönségnek. Hihetetlen élmény volt látni azt, hogy amerikai, brazil, francia alkotók 
ismerik fel bennünk azokat a művésztársakat, akik egy akkor nagyon élő, eleven avantgárd lírának va-
gyunk a megújítói. 1986-ban, Párizsban egy pillanatra megint együtt volt a magyar és nemzetközi művé-
szeti gondolkodás, nem mondhatta akkor senki, hogy mi bármilyen értelemben csak „követői” lennénk 
az európai vagy a nemzetközi avantgárd törekvéseknek.

Egy jó tízéves periódus vette akkor a kezdetét, ami a nemzetközi avantgárd szerveződésekben való 
részvételt is jelentette egyben. A Polyphonix számos rendezvényén szerepeltünk együtt, köztük hazai fesz-
tiválokon is. A magyar avantgárdnak ismét jó híre volt a világban, ezt is bizonyítja az, hogy 1995-ben 
a CIPM-ben (Centre International de Poésie Marseille), vagyis Dél-Franciaországban igen komoly erőfeszí-
téseket tettek azért, hogy Kassák művészete és a magyar avantgárd bemutatásra kerüljön. Kassák konst-
ruktivista képzőművészeti munkáiból és képverseiből nagyszabású kiállítás nyílt (Fajó Jánossal ketten 
szerveztük oda a kiállítás anyagát), és hárman, Papp Tibor, Szkárosi Endre és jómagam meghívottként 
irodalmi esten mutattuk be a kortárs magyar avantgárd költészetet. És megintcsak jellemző az is, hogy 
miközben itthon ekkor már inkább hallani sem akartak a kortárs avantgárdról, és egy újkonzervatív 
hullám próbálta eliminálni mindazt, amit létrehoztunk, aközben a nemzetközi és ezen belül a francia 
irodalmi elit figyelmet és pénzt áldozott a magyar avantgárd képviselőire.

Amikor hangköltészetről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy volt egyszer egy nyolcvanas évek, 
volt egyszer egy mára már majdhogynem eltagadott avantgárd megújulás. Olyan műfajok születtek, ame-
lyek egy időre eltűntek. Úgy tűnik, ezek a műfajok mára ismét reneszánszukat élik.

DANYI GÁBOR

Mit őriz meg Marszüasz bőre? 

A performansz emlékezete a szövegtérben
(Krusovszky Dénes A felesleges part című kötetéről)

A performanszművészet test és anyag jelenlétére épülő gyakorlatai merényletet követnek el minden 
olyan művészeti megnyilvánulás ellen, amelynek kultúrtechnikái a produkció és a recepció aktusát idő-
ben szétválasztó mechanizmusra: a távollét praxisára épülnek. A performansz merénylet a „szövegként 
felfogott kultúra” eszméje ellen,1 merénylet a „szimulákrumok elsőbbsége” ellen.2 Ugyanakkor a per for-
mansznak, amennyiben nem kíván a pillanatban feloldódva nyom nélkül elveszni, hanem ellenkezőleg: 
történeti dimenzióra, hatástörténetre kíván szert tenni, ki kell szolgáltatnia magát az emlékezet olyan 
archívumainak, mint a fotó, a videó, a film vagy éppen az írás, amelyek képesek ellátni a mulandó jelen-
ségek dokumentálását és reprodukcióját.3 Ezek a performanszok lejegyezhetősége, archiválása mellett 
elköteleződni látszó eljárások nem csupán a mediális átfordítás,4 hanem az ezzel együtt járó következmé-
nyek: a jelenlét meghatározó pillanatától való eloldódás, az átíródással járó veszteségek, az archiválha-
tatlan részletek és a befogadás módjainak radikális megváltozása miatt válnak kérdésessé. Különösen 
éles problémaként jelenik ez meg az írás esetében, hiszen az olvasásra/hallgatásra szánt szöveg egészen 
más befogadási módokat implikáló kódrendszert használ, mint az összművészeti jelleggel bíró, az érzék-
szervek plurális mintázatú operációs terét megnyitó, a test jelenvalóságát demonstráló, és ezzel az érzéki 
tapasztalatot az értelmezés elé helyező performansz. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy 
számos performatív alkotás – főleg a body art munkákra jellemző módon – egyenesen dokumentációs 
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