
Kelemen Erzsébet költőként, irodalomtörténész-
ként s tanárként egyaránt a hagyományos és mo-
dern művészet szintézisében gondolkodik. Fiatal 
korához képest (sz. 1964) sok – több mint tíz – szép-
irodalmi és tanulmánykötete jelent meg; viszony-
lag konzervatív, érték-centrikus világképével min-
denkor könnyedén párosította a vizuális költészeti 
formákat, adott esetben az ironikus látásmódot is. 
Írt drámát Teleki Pálról, tanulmányt az 1849-ben 
kivégzett gr. Batthyány Lajosról, írt klasszikus no-
vellákat, monodrámákat és ifjúsági regényt, szak-
rális képverseket, PhD-disszertációját pedig Papp 
Tiborról készíti. Jelenlegi kötete érdekes kísérlet 
arra vonatkozóan, hogyan lehet/kellene szinteti-
záló szemlélettel megközelíteni az egyetemes ma-
gyar irodalom értékeit – irányzatoktól, a szerzők 
születési- illetve lakóhelyétől függetlenül. Hiszen 
a magyar irodalomba éppúgy beletartozik az Er-
délyből áttelepült Gál Elemér (akinek posztumusz 
elbeszéléskötetét elemzi), mint a Bécsben élő kivá-
ló vizuális költő, Bujdosó Alpár, valamint a klasz-
szikus költészetet az avantgárd poétikával ötvöző, 
fi atal, de már jelentős hazai irodalompolitikusnak 
számító L. Simon László, vagy az alkotói teljében 
elhunyt Nagy Gáspár – akiknek műveiről egyaránt 
hozzáértően és érdeklődéssel szól. Néhány izgal-
mas és új szempontú prózaelemzést is találunk a 
kötetben (Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött c. 
kisregényéről és Benke László: Otthonkeresőjéről), 
amelyekben bizonyítja a szerző, hogy a hagyomá-
nyos műveket is megközelíthetjük új szemlélettel 
és új típusú elemzési módokkal.

Hiszen minden alkotásnak annyi arca van, 
ahány olvasója/értelmezője, amint azt Umberto 
Eco „nyitott mű”-elmélete már évtizedekkel ez-
előtt megfogalmazta. Ezért nem lehet merev határt 
vonni a „klasszikus” és a „modern” irodalom közé; 
korábbi, a hagyományba már beépült művek lehet-
nek ma is élők, sőt, korunkhoz szólóan aktuálisak, 
és fordítva, a legmerészebben újító alkotások is – 
egy idő után – belesimulnak a tradícióba, vagy el-
tűnnek, ha nem igazán értékállók. Az irodalom élő 
folyamat, a kifejezésformák tárháza minden újító 
művel gyarapszik, olykor a már „halottnak” tűnő 

alkotások is újraélednek és (ismét) fontossá válnak 
számunkra. Bujdosó Alpár „mezopotámiai” agyag-
tábláit analizálva a szerző meggyőzően bizonyítja, 
hogy a rég elfeledett formák (ékírásos tablók, til-
muni maszkok stb.) mint ún. „szövegtárgyak” 
– amelyek természetesen mind Bujdosó alkotásai 
– éppoly „olvasható” és értékelhető információ-
kat közvetítenek (’56-ról, a költő meneküléséről és 
bécsi letelepedéséről) jelenkorunk számára, mint 
bármely hagyományos módon elmesélt/megjele-
nített történet. A művészi jelbe kódolt életanyag 
mindannyiunk, a nemzet XX. századi közös törté-
nelme; a sajátos nyelvezettel közvetített „üzenet” 
hozzájárul ’56-os heroikus küzdelmünk, tragikus 
leverettetésünk megértéséhez, a letűnt történelmi 
korszakhoz való viszonyunk tisztázásához.

A Papp Tiborról szóló tanulmányok (a szerző disz-
szertációjának részletei) azért is fontosak, mert ért-
hetővé teszik, és közel hozzák hozzánk – a számí-
tógépes költészet technikai megoldásaiban járatlan 
olvasókhoz – azokat a poétikai eljárásokat, amelyek 
új távlatokat nyitottak az új médiumok felhasználá-
sával, s amelyek révén „új világok” tárultak fel előt-
tünk. A „generált” versek a virtualitásban élnek, 
létük tünékeny, többségük soha meg sem születik, 
ha a „véletlen” nem hívja őket elő. „Az új médium 
– hangsúlyozza a szerző – az irodalom perspektí-
váit is kiszélesíti: felerősödik a vizualitás, színes, 
dinamikus, hangos művészeti alkotások születnek, 
s a jól működő program akár szabályos, klasszikus 
versek generálására is képes”.

Kelemen Erzsébet kitűnő érzékkel és a leg-
nagyobb természetességgel bánik az avantgárd 
szöveg-struktúrákkal. Már Papp Tibor első köteté-
ben (Sánta vasárnap, versek 1958-64-ből) kimutatja, 
hogy a paradox léthelyzetből (menekülés, meg-
rendült biztonságtudat, idegen nyelvi közeg, az új 
életkezdés nehézségei stb.) következően szöveg-
formálásában a paradoxonok, szimultán és poli-
fon szerkezetek, nyelvi antinómiák, a relativitást 
érzékeltető ironikus kifejezések, stb. burjánzanak 
el. A Kassák-hatás a nyelvi megformálás szintjén 
is érzékelhető, de még inkább a szokatlan törde-
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lési módban, az erős vizualitásra törekvésben. 
A második kötet (Elégia két személyhez vagy többhöz, 
1964-68) pedig már kifejezetten a vers síkbeli, tér-
beli kitágítására törekszik a látható nyelv révén. 
A költő tipográfi ai eszközökkel fellazítja a sorok 
merev linearitását, vendégszövegekkel intertextu-
ális kapcsolatokat teremt (különösképpen Tinódi 
Lantos Sebestyén és Vajda Péter műveivel). A kö-
tetzáró prózavers-ciklus (Orpheusz zaklatása) egyér-
telműen a kassáki, Füst Milán-i hagyományt eleve-
níti fel. Mindkét kötet szóalkotási nóvumai a képi 
fantázia merészségét, erős expresszivitásra törek-
vését mutatják, ugyanakkor az „objektív líra” Ne-
mes Nagy Ágnes-i vonulatához és a Pilinszky-féle 
erősen konnotatív, szikár kifejezésmódhoz is kap-
csolódnak. Bizonyos értelemben pedig a posztmo-
dern eljárásokat előlegezik (a költői nyelvhasználat 
kontextualitása, irónia, az erős metaforizáltságból 
adódó sokértelműség, antropomorfi zmus, anató-
miai-biológiai motívumok stb.).

A szerző azt is kimutatja, hogy Papp Tibor vers-
tani-ritmikai eljárásai erősen kötődnek a hagyo-
mányos hexameterhez, illetve a disztichonhoz, de 
kezdettől fogva versláb-variációkkal dúsítja-élén-
kíti az alap-metrumot, különféle szócseréket, szó-
tag-betoldásokat alkalmazva. Később majd első 
számítógépes programját (Disztichon alfa, 1994) 
ugyanezen ritmus-elvre építi: a 2400 szóból virtuá-
lisan megalkotott automatikus versgenerátor mág-
neses lemeze mintegy 16 billió disztichon anyagát 
rejti. A számmal jelölt generált versek kinyomtatá-
sára a szerző nem ad utasítást a programban, egy 
kötetnyit mégis kiemel közülük annak bizonyítá-
sára, hogy a „véletlenül” összeálló disztichon-va-
riációk nem csupán értelmes, hanem esztétikailag 
is élvezhető alkotások. A nyomtatásra nem kerü-
lő kis művek csupán másfél percig élnek – soha 
többé nem hívhatók elő. A program elindításával 
„a csillagok születéséhez hasonlóan” gyarapszik a 
generált versek száma. A befogadó maga is a vers-
teremtő aktus részese, kreatív együttműködése 
nélkül nem születhetnek meg a versek, amelyeket 
se ő, se más soha többé nem is láthat. A „beleszólás 
joga” is megilleti az olvasót, bármikor leállíthatja, 
újraindíthatja a programot, választhat a felkínált 
szerkezeti elemek közül; így játékossá – bizonyos 
értelemben rejtvényfejtés-szerűvé téve a versekkel 
való foglalatosságot.

A Hinta-palinta c. dinamikus költemény (2000) 
már sokkal gazdagabban, differenciáltabban él a 
számítógép-kínálta lehetőségekkel: a megalkotott 
programmal vizuális költeményeket, hangverseket 
generál a költő, s itt már különböző versformákat, 

változatos ritmikát látunk (felező tizenkettesből al-
kotott tömbszerű, 16-soros kompozíciók, kinetikus 
effektusok stb.). Kelemen Erzsébet hangsúlyozza, 
hogy a számítógépes versek az értelmezői maga-
tartást is megváltoztatják (nem csak a befogadóit), 
„hiszen ezek a költemények összevethetők ugyan 
a papírra nyomtatott, látszólag hasonló jellegű iro-
dalmi alkotásokkal, és komparatív módon elemez-
hetők is; de ezek a megközelítések éppen a lényegi 
sajátságaiktól, műfaji jellemzőiktől fosztanák meg 
az új médium által hordozott és általa létrehozott 
műveket”. Ezek ugyanis „az irodalomelméleti 
kérdéseken túl fi lozófi ai-ontológiai síkra terelik 
az értelmező-elemző gondolkodást: az emberi lét 
teljességét, a létnek az elmúlás után új dimenzióba 
kerülését aposztrofálják”.

A Papp Tibor logomandaláit elemző fejezet új 
megvilágításba helyezi a vizuális költészet – régtől 
s minden kultúrában honos – változatait. A térbeli 
költészet – hangsúlyozza a szerző – semlegesíti a 
szöveg időbeliségét; a kronoszintakszist (lineáris 
mondattan) felváltja a toposzintakszis (topoló-
giai kapcsolatokat létesítvén a nyelvi jelek elemei, 
a betűk, szótagok, szavak, mondatok között). Ter-
mészetesen ez utóbbi kapcsolódási forma lazább, 
variálhatóbb; alapvetően a szimmetriára, kontra-
verzióra épül, domináns alakzatai geometriku-
sak (kör, négyzet, téglalap, csillag, rombusz stb.). 
Többnyire van egy szilárd középpontjuk (mag-
juk), amely lehet akár üres is; e középpont körül 
az egész ábra megfordítható. A görög logosz és a 
szanszkrit mandala szavak összevonásával Francis 
Edeline nevezte el logomandalának a térbeli ver-
sek e szuggesztív csoportját, megkülönböztetve 
őket a meditációs objektumként ismert manda-
lától. A mandala – F. Edeline meghatározásában 
– egy erősen szemiotizált tér, amelyben – szavak 
nélkül! – különféle jelek kapcsolatot teremtenek az 
anthroposz és a kozmosz között (a kör, a négyesség 
alakzatai, a kör négyszögesítése, kereszt, rózsa, 
kerék, kubusok stb.). A logomandalában a szavak 
játszanak hangsúlyos szerepet (az értelmezői tudat 
a szavak egymáshoz való viszonyán, különböző 
konstellációin töpreng, a szó a szövegösszefüggés-
ben kapja meg értelmét). A mandalák, logomanda-
lák rendezettsége jótékony hatással van a psziché-
re, segít rendezni a mélytudat kaotikus kavargását, 
szimbolikus tartalmával visszahat a tudattalanra 
(a vallásos ikonokhoz, alkímiai jelképrendszerek-
hez hasonlóan).

Bár voltak már ilyen irányú kezdemények a 
XX. századi magyar vizuális költészetben, a lo-
gomandala tudatos hazai meghonosítója még-
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is Papp Tibor – hangsúlyozza Kelemen Erzsébet 
(Vendégszövegek 5 c. kötete „szókörei”, tengelyük 
mentén megfordítható négyzetei stb.). Érdeke-
sen, a laikusok számára is érthetően elemzi a kö-
tet logomandaláit, Jungra hivatkozva, aki szerint 
a mandala alapvető eleme a középpont: „a lélek 
mélyén rejtőző szakrális hely megsejtése”, a min-
dent elrendező energiaforrás. E vonatkozásban ki-
emeli Papp Lyukas mandaláját, amelynek szervező 
középpontja egy fekete kör; e köré – mint negatív 
Nap köré – rendeződnek sugarasan a szavak, szó-
kapcsolatok. A sötét középponton áthaladva ezek 
számtalan variációs lehetőséget alkotnak egy-
mással; így tehát a szintagmák korlátozott száma 
miatti „végesség”-be a „végtelenség”, a Teljesség 
is kódolva van.

A modern költészet műfaji változatosságát 
a Küldemény-művészet c. fejezet is bizonyítja. Az 
’50/60-as években a Fluxus-mozgalomban felvi-
rágzó műfaj nálunk különösen a ’70/80-as évek-
ben terjedt, főként az underground művészetben. 
Ismert magyar képviselői (Erdély Dániel, Donáth 
Péter, Fazekas György, Fenyvesi Tóth Árpád, Ga-
lántai György, Haris László, Joseph Kádár, Ladik 
Katalin, Lengyel András, Tandori Dezső, Tolvaly 
Ernő, Tót Endre, Tóth Gábor, Szkárosi Endre, 
Szombathy Bálint, Vass Tibor, Zsuffa András stb.) 
mellett Papp Tibor is jelentőset alkotott e műfaj-
ban. Bélyegek c. sorozata (Vendégszövegek 2, 3; 1984) 
a nyelvi és képi kettősségre épül (pornográf szö-
vegrészei gyakran éles politikai felhanggal provo-
kálnak – akárcsak Esterházy Péter Kis magyar por-
nográfi ája). Ugyanakkor az egész egy szeretkezés 
leírásaként is olvasható. A bélyeg Pappnál egyedi 
műtárggyá válik („a látványból plakátot készí-
tek”); ugyanakkor a sorozat darabjai szorosan il-
leszkednek egymáshoz, meghatározva az olvasási 
sorrendet (csakis ilyen egymásutánban van a szö-
vegnek értelme).

Papp Tibor vizuális költészetének egyik csúcs-
teljesítménye Kelemen Erzsébet olvasatában a 
Vendégszövegek (n) c. kötetet záró Pátkay, Pilinszky 
és a Pincér (1985-2002) c. vizuális metaoratórium, 
amely a költő valamennyi kép- és szövegíró eljá-
rását szintetizálja. A mű az antik görög tragédiák-
hoz hasonlóan dialógikus, sőt, trialógikus részek-
ből, kardalokból épül fel; ugyanakkor az abszurd 
drámákra is emlékeztet: a szereplők mondatai mo-
nológ-szerűen futnak el egymás mellett, nincs kö-
zöttük valódi párbeszéd. Felfoghatjuk úgy is, hogy 
a lírai én a szereplő-hármasba vetíti bele önmaga 
– kételyekkel teli – benső vitáját Isten létéről/nem-
létéről. Pátkai lelkéért folyik a küzdelem Pilinsz-

ky (a Szent) és a Pincér (a gonosz, rontó szellem 
között). A műtermi gázrobbanás következtében 
súlyosan megégett Pátkai Istent káromolja, a Pin-
cér ezt helyesli, erősíti, sőt a kórus is. A belső hang 
(Pilinszky szólama) viszont megtérésre és alázat-
ra inti a haldoklót („Isten lelke a fényre fogékony 
/ ős-szeretet, ő megszabadíthat”). De hogy Pátkai 
hogyan dönt végül, nem tud/hat/juk meg, ez min-
den ember legszemélyesebb, magányos döntése 
a halál pillanatában. A kórusból kiváló férfi -hang 
mindvégig narrátori szerepet tölt be (mintha ez 
lenne a költő személyes hangja): elbeszél, összegez, 
de nem ítélkezik. A kórust emberi szájak, a szerep-
lőket számítógéppel átkonstruált fényképek jelölik. 
Pilinszky arcára mintha Papp Tibor vonásai vetí-
tődnének rá elmosódottan, talán ezzel érzékelteti, 
hogy vele azonosul a drámán belül.

Kelemen Erzsébet magas szintű teoretikus felké-
szültséggel, probléma-érzékenységgel, a modern 
technikai eszközök (médiumok) biztos ismereté-
ben s a „dekonstrukciós” szövegelemzési eljárások 
természetes felhasználásával közelít az experimen-
tális költészethez. Elemzéseivel sikerül közel hoz-
nia az olvasóhoz azokat a metanyelvi struktúrá-
kat és poétikai alapfogalmakat, amelyek ismerete 
híján gyakorlatlanabb irodalmárok az avantgárd 
költészetet „érthetetlennek” szokták minősíteni. 
Nagyon fontos /lenne/, hogy a művészet iránt ér-
deklődők szélesebb tábora megismerkedjen a „vir-
tuális irodalom” szövegértési mechanizmusaival, 
s a párhuzamos költői világok megfejtésére erőt 
és fi gyelmet fordítson. Az iskolai oktatásban kelle-
ne/lehetne a szintézis-teremtés képességét fejlesz-
teni, hiszen mind a tradicionális, mind az avant-
gárd művek rólunk és értünk szólnak, mi leszünk 
gazdagabbak általuk (vagy szegényebbek, ha nem 
értjük őket!). Sajnos, a „képernyő-kultúrán” (vagy 
inkább: kulturálatlanságon) felnőtt nemzedékek 
már nemigen értik se a hagyományos, se a mo-
dern művészet nyelvét. Pedig „költészet nélkül” 
– mint tudjuk József Attilától – „elgörbülne a világ 
gyémánttengelye”. Jelenkorunk máris az „elgör-
bültség” stádiumában vergődik; keresve, de nem 
találva a valódi értékeket. S maguk az írók sem 
elég nyitottak egymás költői világa, alkotásmódja 
irányában. Holott ha nem értjük egymás (művészi) 
világképét, nyelvezetét, nem csoda, hogy a Köl-
tészet Csarnoka („Szentegyháza”) ádáz, egymást 
kizárni-megsemmisíteni akaró vitáktól hangos…

(Kelemen Erzsébet: 7 színkép. Tanulmányok, kriti-
kák, Ráció Kiadó, 2010)


