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MÜLLER PÉTER SZIÁMI

Tézisek a kultúráról

A kultúra nem bagatell.

A kultúra az anyatej.

A kultúra nem legyező.

A kultúra a levegő.

A kultúra nem ráadás,

a kultúra a lázadás. 

A kultúra nem parallel.

A kultúrának haza kell.

A kultúra nem kaloda,

nem mosoda, nem szaroda.

A kultúra nem teremőr.

A kultúra a rezonőr.
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A kultúra nem szakadék,

a kultúra nem maradék,

a kultúra a haladék,

míg mondhatod a magadét.

A kultúra a Szent Szabadság.

A kultúra, hogy legyen nagy szád!

A kultúra a végveszély.

Ha szájon vágnak, még beszélj!

A kultúra nem temető,

nem pár semmibe meredő

taknyos önkényes szövege,

a kultúra a közepe

mindannak, amit szívesen

szívunk be föntit idelenn.

A kultúra, mint Ararát,

adja a létünk talaját.

A kultúra nem óvoda,

és nem is a „Ki kicsoda?”

A kultúra nem gumicsont,

a kultúra a horizont.

A kultúra nem mesehab.

Ha nincs kultúra – te se vagy…

A kultúra a menedék,

kinyalhatod a fenekét.

SZKÁROSI ENDRE

Újra a közösségi költészet felé

A költészet orális eredete a modern irodalom- és művészetfelfogás két elkülönült entitását kapcsolja szét-
választhatatlanul egybe: az utóbbi évszázadokban a zene birodalmába utalt vokalitásét és az emberi be-
szédét. Az ének által megjelenített zenei vokalitás és az ember hangi kommunikációja között korábban 
nem tételeztek fel lényegi átjárást, bár a dalkultúra évszázadai szorosan egymás mellé rendelték a hang-
szeres zenét és az énekszót (lásd például a 19. században a románc műfajának elképesztően mindennapi 
jelenlétét az emberek társadalmi éltetében). Ma azonban már világos, hogy az emberi hang dimenziója 
a zene, a költészet, a színház és egyéb kommunikációs formák igazából szétválaszthatatlan alapját képezi.

A 20. század folyamán azonban mind a zene belső fejlődésében, mind az írott nyelv fogságából egyre 
jobban kiemelt költészetben megtörténik az emberi hang és a zenei-környezeti hang különbségének tuda-
tosítása: Ton, sound, son versus Stimme, voice, voix kettőssége hozzájárul a hangi kultúra újra dime ni-
zonálásához. A 20. század második felében mindehhez hozzáadódik még a hangrögzítés tömeges lehető-
ségének megjelenése, a hangmanipulálás egysze szofisztikáltabb lehetősége a stúdiókban, mely utóbbi 
azt is lehetővé teszi, hogy az eredendően vokális hangot a szonikus, zenei hang regiszterébe utalja (vokó-
der). Mindehhez hozzájárul még az emberi környezet zörejtartományának zenei-költészeti funkcionálása, 
amit a futuristák kezdtek el, ám azután bontakozott ki ellenállhatatlanul, hogy a „komoly” zene, illetve 
a progresszív populáris zene noise-ként kanonizálta és irányzatosította.

Mindez az ötvenes–hatvanas években formálja át a kultúrát és a róla való gondolkodást: a populáris 
kultúra művészi emancipálásával a zene egyetemes művészetként és kommunikációs tartományként 
funkcionál tovább, amelyhez mindenkinek köze lehet, és amely nem szükségképpen tételez fel a társa-
dalom kanonizált intézményei által szentesített előképzettséget.

A költői alkotófolyamatot nemcsak a történeti avantgárd irányzatok, hanem az azok hatását is mutató 
orális költői forradalom alakította át: a beat-költészet a jazz és a reading társításával egyrészt egy régebbi 
keletű, a magaskultúrán korábban kívül eső, főként a fekete és az indián tradícióban létező műfaji hagyo-
mányt vitt és fejlesztett tovább, másrészt felszabadította az „írást” mint alkotótevékenységet az előzetes 
lejegyzés kötelme alól. Harmadrészt pedig a zenei-vokális improvizáció elvét ávitte az irodalmi alkotó-
folyamat mechanizmusai közé.


