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Dékei Kriszta

Rombolnak és építenek 
KÉP/VERS — vizuális és konkrét 
költészet 
• Vasarely Múzeum, Budapest 

• 2010. január 13 — május 9. 

• Ha végigtekintünk a huszadik század experimentális költészeti irányza-

tain, nehezen kerülhetjük el, hogy magába ne szívjon bennünket a „termino-

lógiai polifónia” (copyright: Szkárosi Endre) örvénye. Találkozhatunk kalligráfi-

ával, ideogrammával, tipogrammával, topográfiai költészettel, lettrizmussal, 

fonizmussal, dimenzionizmusssal, spacionalista mozgalommal, szignalizmussal, 

objektív, szeriális és kibernetikus költészettel, akcióverssel és pattern-

szövegekkel; a sor a végtelenségig tágítható, hiszen minden magára valamit is 

adó mozgalom fontosnak tartotta, hogy költészeti kísérleteinek sajátos jellegét 

egyetlen, ámde új szakszóval megnevezze. 

Egy kiállítás esetében azonban talán mellékes, hogy egy-egy művet bele 

tudunk-e szuszakolni bármely kategóriába. Persze felismerhetőek például a tárgy 

alakját szavakból összeállító kalligrafikus művek: Weöres Sándortól a Tapéta 

és árnyék, Bari Károly két portréja vagy Nagy László Cégére (alcím: Állami-

lag engedélyezett magán-mén, 1973), melyen a költő nevének betűiből rajzoló-

dik ki egy ló portréja. Meglepően érvényes Tamkó Sirató Károly két, 1927-ben 

készült, az időt, a teret és a mozgást egyetlen 

egységként kezelő dimenzionista verse, melyek 

a grafikonok, szemléltető ábrák, nyilakkal jelzett 

konstrukciók hálózatából alakul ki. A világ, úgy 

tűnik, mit sem változott: a Villanyvers (1927) sti-

lizált, pénz és kenyér, vallásmasszázs és rend-

őrség között őrlődő emberalakja előtt két alter-

natíva áll: a megalkuvás és a központi hullacsar-

nok. A megnyitón rekonstruáltak egy akcióköl-

tészeti munkát is, Gáyor Tibor 1973-as Fire/

Ice című konceptuális alkotását, melyben a két 

fogalomhoz kapcsolt jelenség helyet cserél egy-

mással: a tűz betűi jégdarabokból állnak, a jég 

felirat pedig lángol (természetesen a kiállításon 

csak a helyük látható két fémlemezen). Ha hiá-

nyos ismeretei miatt mégis szorongás töltené el 

a látogatót, úgy a történeti előzményekről a Kép 

hangja című filmösszeállításból is tájékozód-

hat (Szkárosi Endre és Jozef Robakowski, 

1984), találkozhat hangköltészeti alkotásokkal 

is — de Szilágyi Ákos „légzőgyakorlatai” vagy 

Szkárosi ironikus „orditológiája” helyett be kell 

érnie Petőcz András szórakoztató akusztikus 

versével. A kísérleti költészet egyik vitathatat-

lan erénye, hogy az irodalmi, képzőművészeti 

és zenei műfajok összekapcsolásával addig el 

nem képzelhető lehetőségeket teremtett.  

A fonetikus költemények (vagy az fluxus-dara-

bok) leírásához alkalmatlan a hagyományos par-

titúra, de akár egyetlen vers „szólamai és kórusa” 
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is lekottázható, lefordítható geometrikus struk-

túrákba (Lantos Ferenc: Weöres Sándor Négy 

korál — analízis, 1984). A folyamat megfordítá-

sát példázza Meiko Shiomi tradicionális kot-

tája (Ultimate music Nr.3, 2003), amely nem más, 

mint John Cage kulcsművének, a csönd zenéjé-

nek, azaz a 4’ 33” című darabnak a vizualizációja. 

Maga a kiállítás is egy sajátos hommage művel, 

Esterházy Péter 1982-ben készített „gobelin-

jével” indul. Az Ottlik Géza hetvenedik születés-

napjára készített mű — melyben az Iskola a hatá-

ron című regény teljes szövege egyetlen papír-

lapon jelenik meg — nemcsak a már-már szerze-

tesi alázat versus domesztikált apagyilkosság 

lenyomata, hanem a szövet/szöveg szavak eti-

mológiai azonosságának lenyűgözően érzéki pél-

dája is. A tárlaton bemutatott munkák voltakép-

pen a kassáki imperatívusz („Romboljatok, hogy 

építhessetek”) felől is értelmezhetők. Az első 

terem egy részében a szöveg legelemibb egy-

sége, a betű (úgy is, mint jel) további szétbon-

tása, az ismétlődés, variáció rendezőelve ural-

kodik (Vera Molnár Rácsai, a 16.4.66 kiadvány 

szeriális munkái, Angelika Kaufmann Szöveg-

bontásai, Konok Tamás Betűmorfózisa), de ide 

sorolható például Tóth Gábor Balatonbogláron 

1973-ban bemutatott T-K modulja (itt három 

forgatható csíkon a T és K betű részeit lehetett 

különböző módon beállítani úgy, hogy az óriási, 

két oldalas tipogrammból nemcsak absztrakt 

geometrikus képek sora, hanem különféle tér-

plasztikák is létrejöhettek).

Peternák Anna egy Frankfurter Allgemeine 

Zeitungból vágta ki az összes szöveges elemet, 

így létrehozva egy különös, jelentés nélküli háló-

struktúrát — mellette ellenpontként Mirtha 

Dermisache fiktív betűkből és jelekből össze-

álló pszeudó-napilapja szerepel. Hasonlóan „felel 

egymásnak” Tót Endrének a nulla morfémák-

kal kapcsolatos Semmi variációk (1973) soro-

zata és Renate Krätschmer Tótnak aján-

lott „receptje” (1973), amely egy ó-ból álló betű-

leves leírásából áll. S ha már betűleves: látható 

a Pinczehelyi Sándor azonos című, csajká-

ból kanalazgató akciójáról készült fotósorozata 

(1973) is (így mintegy az ige-töredék — a betű — 

a testépítés eszköze lesz). 

A kiállítás anyagának egy része az 1973 augusz-

tusában Maurer Dóra által a boglári Kápolna-

tárlatokon megrendezett Szövegek/Texts és az 

1974-ben a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában 

bemutatott kép/vers anyagán alapul. 

A késő hatvanas/korai hetvenes évek egyik jel-

legzetes konceptuális törekvését, a szisztema-

tikus analízist, a permutáció szó betűinek per-

mutálását, a betűk felcserélésének logikai rend-

jét demonstrálja Tim Ulrichs munkája (Két oldal 

a Permutáció könyvemből). Jiří Valoch hatva-

nas évekbeli képvers-sorozata írógéppel készült: 

a néhány jelből összeálló munkák azonban első-

sorban a gondolatot és nem a vizualitás érzék-

St. Auby tamás
A Pater Noster hatása a biokémiára, 1983

Chiharu Nakagawa
Visible, too visible, 1993
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szerveket célozzák meg (Például: Minimal poem: 

o. k.? / k. o.!) A mű koncepciója lehet a véletlen, 

az esetlegesség felhasználása is: Gerhard Rühm 

írásrajzai például a kiprovokált zavar állapotában 

(pszichikai, fizikai izgalom, például lökdösés köz-

ben) készültek. (Az írógéppapír szándékos rán-

gatásán alapulnak Erdély Dániel betűversei 

is.) Külön teremrészletet foglalnak el Szentjóby 

Tamás hatvanas években készült „költemé-

nyei”, melyek között épp úgy található talányos 

frottázs (Bandzsa, 1968), mint papírra applikált 

barna szövetdarab (Hasis Ladik Katalinnak, 1968). 

Szójátékon alapul a Vizuális vers (háromszög, 

amelynek egyik sarka egy tágra nyitott szem, 

1969), az Átlátszó vers (üres papír, 1967) és a 

Nyúzott vers (a bal oldali ritmikus vers-szöveggel 

szimmetrikusan az „eredeti” levált és kifordított 

„bőrréteg” helyezkedik el — természetesen így 

„hátulról”, fordítva látjuk ugyanazokat a sorokat, 

1967). A másolás során elvesző, átalakuló „üzenet” 

pedig A kis múlt versén (1967) figyelhető meg (a 

kopírozás végeredményeként eltűnik a szöveg, és 

csak a javítási jelek maradnak meg). 

A tárlaton kissé talán felülreprezentáltan sze-

repel Josef Linschinger osztrák képzőművész. 

Az Eugen Gomringerrel, Heinz Gappmayrral és Hiroshi Tanabuval közösen 

készített konkrét költészeti mappái szikárnak és merevnek hatnak, de tény, hogy 

„japán-mániája” miatt tágul ki a kiállítás horizontja a Magyarországon szinte tel-

jesen ismeretlen japán vizuális költészet irányába. Linschinger utazó kiállításának 

anyagában a vizualitást jobban preferáló VOU-csoport és az inkább a konkrét köl-

tészet irányába mozduló ASA csoport követőinek munkái láthatóak. A szigetor-

szági írás, a kandzsi (szóképírás) és a hiragana (szótagírás) ismeretének hiányá-

ban a figyelem a ritmusra, a harmóniára, a jelek lüktetéséből kibomló jelszöve-

tekre fókuszál — na meg a humorra: Chiharu Nakagawa „szemészeti” ábrájára, 

Takako Hasekura jelhullámok közé keveredett zöld békájára, Yasuo Fujitomi 

létrával megközelíthető óriási cipőjére, Toshinori Saito frizbi-szerű űrjárgányon 

vadul kapaszkodó utasaira. 

Mindenesetre a „jelentés” kilúgozódása — ahogy Nagy Pál 1978-ban a párizsi 

Magyar Műhelyben írta: „megváltoztatása, transzformálása, elnapolása, felfüg-

gesztése” „a korszerű textúra-irodalom” egyik jellegzetes vonása. Így illan el az 

eredeti „jelentés”, és lép át egy új minőségbe a szintén Magyar Műhelyes Papp 

Tibor 1973-as Vendégszövegek című munkáján, s lesz a felhasznált, darabokra tört, 

több rétegben egymásra nyomódó (azaz a térbe kilépő) szótöredékekből talányos 

„szabad vers” („a Duna combja közt, bolyhosan Margit, zoknitartó a katedrális”). 

A kiállítás legszebb képe is a dekonstrukció/konstrukció, rombolás/építés lépé-

seit követi. Jochen Höller Martin Heidegger című táblaképén a német filozófus 

egyik fő művét (Sein und Zeit/Lét és idő) szálazza szét „szöveg-fonalakra”, s e 

szálakból formáz „lüktető”, relief-hatást keltő Gubancot. Lehet, hogy Kassák radi-

kális képfelfogását ez nem elégített volna ki, de lírai és konceptuális építkezésnek 

azért nagyon is megteszi. 

Jochen Höller
Heidegger Lét és idő, 2009


