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PAPP TIBOR

Gyűrűk, logomandalák

A vizuális költészetben, a konzervatív hiedelmekkel ellentétben, létezik és fontos szerepet játszik a forma. 
Egy művön belüli ismételt rend a vizuális költészetben is akkor válik formává, amikor elkülöníthetően, 
rendszeresen megjelenik. Klasszikus értelemben azokat a szöveges műveket nevezzük versnek, amelyek 
ritmikailag és hangtanilag soronként rendezettek. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy franciául a vers nem 
egy teljes költeményt, hanem egy ritmikailag rendezett sort jelent. A vers a Magyar értelmező szótár 
(ÉrtSz) szerint: „a nyelvi kifejezésnek szabályos, ritmusos, kötött formája”. A költemény pedig, szintén 
az ÉrtSz szerint „rendszeres verses irodalmi mű vagy kitalált költött dolog”, mely definíció véleményem 
szerint helytelen. Közelebb kerülünk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy a költemény nyelvi megformá-
lásában a hétköznapi nyelvhasználatnál többletet adó szöveg.

Ebből kiindulva úgy gondolom, jó lenne a két szó (vers és költemény) értelmezési tartományát elkü-
löníteni, s a különbséget szem előtt tartva tudatosan használni ezeket a szavakat. Ebben a megvilágítás-
ban az egyik oldalon lennének a klasszikus rendezettségű szöveges versek, a másikon pedig a vizuális 
költemények.

Ahhoz, hogy a gyűrűket, logo-mandalákat közelebbről szemügyre vegyük, először próbáljuk meg tisz-
tázni, megközelíteni a vizuális költészet általános rendszerét. Induljunk ki abból, hogy vannak statikus 
és vannak dinamikus vizuális költemények. A statikusra nem kell példát mondanom, a dinamikusra 
kézenfekvők például az írásvetítőre komponált művek (Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Székely Ákos stb.), az 
angol Kenelm Cox szöveges mobiljai, a számítógépen futtatott multimédia-költemények.

Statikus háromdimenziósok Bujdosó Alpár ókort idéző oszlopocskái, Székely Ákos lámpatestjei stb. 
A jelenleg közkézen forgó vizuális költemények zöme statikus és kétdimenziós. 
A 20. század előtti vizuális munkákat, kubusokat, bűvös négyzeteket, rákverseket, telesztichonos, 

mezzostichonos megoldással felépített műveket formailag míves költeményeknek nevezhetjük. Kilián 
István, a téma jeles kutatója és szakembere ugyanezekre vonatkoztatva a Vizuális költészet Magyar-
országon című antológia első kötetének a bevezetőjében mesterkedő költészetről beszél.

Az Óraköltemények című, tavaly megjelent kötetemben egy csokorra valót közöltem ebből a vers-
típusból, melyekből itt egyet teszek közzé:

POÉTIKUS ANGYAL

belépő nélkül cukros
szájüregedben kanalaz

va fürdik a nyelvem fel s alá
mintha fürdőszobában lennénk     visszhangot kavar

közben vörös pontok indulnak az általános némaságba
ahol egérképű boldogtalanság kaparász

böfögnek a sztrájkoló szavak: ah-ah
Eüridiké törülközik     sűrűsödik a pára

az ablakban egy bugyi leng mint a zászló     leng
leng    leng   leng a színtelen fagy

napraforgó mozdulat   költészet nélkül a hálóterem
a halál előszobája

ing és gatya helyett ellep bennünket a rüh
úgy állunk a város falánál mint egy őrbódé

szemünkben a gyerekkor lekopasztott táj
amit messzire elkerül a vadméh

ahol nem gyúródik többé örömgaluska
mert egyre inkább egyedül

vagyunk   egyre inkább emlékeink zúzódnak porrá
mígnem ránk kopogtat a poétikus angyal

A Stéphane Mallarmé Kockadobásával kezdődő 20. századi vizuális irodalmi kibontakozás új érát nyitott 
a költészetben. Mára eljutottunk oda, hogy a vizuális költészet formáiról is van némi fogalmunk. A mai 
avantgárd költő ezekkel a mai magyar irodalomban mondhatni ismeretlen formákkal dolgozik, ezeket 
részesíti előnyben, költői magatartásának ez az egyik pillére. Nem felmelegíti, nem utánozza a korábbi 
avantgárdok által használt formákat, azaz nem neózik, hanem a céljainak legmefelelőbb formát alkal-
mazza éppen készülő művében.

Formailag a legegyszerűbbek, a legkézenfekvőbbek a topo-logikus vizuális költemények, melyekben 
szabályos mondatfoszlányokat, szócafatokat, szótagokat vagy akár magányos betűket helyzeti adottsá-
gaik, grafikai analógiájuk vagy elszigeteltségük szerint kapcsolja egymáshoz a költő. Formailag például 
térversképeim tökéletesen kielégítik ezeket a feltételeket. Egy utcán fekvő szöveg viszi a tekintetet több 
másik utcán fekvő szöveghez, melyek szintaktikailag – akár egy kis csúsztatással is – felveszik a fonalat, 
átveszik a gondolat kibontakozását megvalósító funkciót.

Toposzintaxis a rendező elve azoknak a vizuális költeményeknek, amelyekben a síkba elhelyzett 
nyelvi sallangoktól, kulturális örökségtől, történelmi háttértől és társadalmi vonatkozásoktól megfosz-
tott szavak topológiai közelségük révén villantják fel határtalan jelentéstartományukat.
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A Vendégszövegek (n) című könyvemben a gyűrűk 
cikluscím alatt található műveknek a toposzintaxis a ren-
dező elve. Ezek a vizuális költemények, akárcsak egyéb 
mai vizuális költemények, nem az irodalom és a képzőmű-
vészet mezsgyéjén (nem a kettőt összemosva) helyezked-
nek el, miként azt holmi első felületes benyomás következ-
ményeképpen a vizuális költemények legtöbb mai magyar 
értelmezője feltételezi. Semmi közük a képzőművészet-
hez. Nem határesetek. Semmiképpen nem tartoznak ide is 
meg oda is. Mondjuk ki: csak ide, azaz csak az irodalom-
hoz tartoznak. A gyűrű mint költeményforma-váz igen al-
kalmas arra, hogy érzékelhetővé tegyük ezt az állítást. 
Szöveghordozóként a gyűrű azt a feltételezést helyezi elő-
térbe, hogy forgatásával a gyűrűre körbe írt szöveg olva-
sása hiánytalanul megvalósítható, hogy a szövegkezdet és 
a szövegvég összekapcsolható, de mondhatjuk azt is, hogy 
nincs kezdete és nincs vége a szövegnek, hogy a lejegyzés-
ben a három dimenzió két dimenzióba redukálása nem 
vizuális élvezetet nyújtó esztétikai akadályokat, hanem 
olvasási bökkenőket produkál, melyek nyelvi szinten ad-
nak költői élvezkedni valót.

A gyűrűformával bibelődő költő nem keresi azt, hogy 
képzőművészetileg pertinens legyen a műve, ugyanis ő 
nem képzőművészetileg akar valamin túllépni, valamit 
meghaladni, újabb tökély felé elmozdítani, hanem irodal-
milag. Ehhez persze fel kell tételeznünk, hogy olyan köl-
tőről van szó, aki szerint egy költemény akkor teljesíti hi-
vatását, ha többet, modernebbet, jobbat tud adni elődeinél. 
Irodalmi elődeinél. Azaz az irodalmi művek egymásután-
jában olyan öntörvényű alkotást tud letenni az asztalra, 

amely egy láncszemmel hozzájárul az irodalom kiteljesedéséhez. Látványilag nem foglalkozik azzal, 
hogy amit csinál, az grafikailag szép legyen, hogy képzőművészetileg pertinens legyen, hogy a képző-
művészeti művek vonulatában meghatározó szerepe és helye legyen. 

A Vendégszövegek (n) című könyvemben a gyűrűformával operál a jambusoknak megint ciklus első 
darabja: a hat, gyűrűként forgatott szövegből három dimenzióból kettőre redukálva csak egy-egy értelmes 
szeletecske látszik, melyek az egymás melletiség játéka révén összeolvashatók: ki kinek barátja kinek 
kutyája kinek tiszatája. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a gyűrű nem cizellált ötvösmunkaként 
értelmezendő, amelynek a századok során leheletté finmított grafikai rajzolatai adnák meg az értékét. 
Itt a gyűrű csak egy keret, ugyanolyan, mint a szonettnél a 14 sor.

A robotos emlékmű, a gyűrűk ciklus kilencedik darabja a Vendégszövegek (n)-ben az elsőként ki-
világló szavakkal (deportált…   a só…   napjaid csípnek…   villanydrót…   málenkij robot…) teremti meg 
azt a hangulatot, amit hatvan-hetven év távolságból is az erőszakos borzalomból mind a mai napig érez-
hetnek az érintettek. Gyűrűkbe foglalt vésete ez magyar nyomorunknak, melyről összeszorított fogak-
kal hallgatunk, nem beszélünk róla, hagyjuk az idő mélyén semmibe veszni. A metaforikusan (de csak 
metaforikusan) kéménynek is képzelhető rajzolat az én falumból, Vállajról válogatás nélkül elhurcolt, 
erőszakkal a Szovjetunióba deportált, a falu népe által robotosként emlegetett felnőttek, férfiak, asszo-
nyok, lányok elpusztításának felidézését segíti, melyet az olvasható szövegszeletek is megerősítenek: 
málenkij robot szikrázik   villanydrót lóg a szemedből   deportált napjaid csípnek mint a só. Itt megint 
nem beszélhetünk a képzőművészet és az irodalom határmezsgyéjéről, a képzőművészet és az irodalom 
egymásbacsúszásáról, összemosódásáról. A grafikai alakzat a mélyebb nyelvi elemzést, az elszigetelt 
szövegrészek jelentéstartományának kiszélesítését teremti meg; ez a funkciója, semmi több.

A 14-es gyűrű lényegét az egymásba csúsztatott hengerpalástokra írt szövegszeletek adják. A köl-
temény feszültségét a linearitással hadilábon álló szövegdarabok össszefüggése, azaz összerakhatósá-
guknak látszólagos nehézsége teremti meg: Országtalan indulat tányéraknája lapul a mondatok ho-
mokja alatt.

A 8-as gyűrű a példák alapján immáron költeményformának tekinthető szerkezetet bontja meg. Egy 
elképzelhető gyűrűre tekerhető szavak szalagja a gyűrűn kívülről indul (ez a kívülről indítás többször 
tetten érhető más műveknél is a cikluson belül), tisztán kivehetően kétszer-háromszor körbejárja a for-
mát, majd kicsúszik belőle: Az országalmán barna pötty v.ö. a kertészné cicijével.

Az 5-ös számú gyűrű címet két hurok szerű, formátlan rajzolmány viseli, melyeknek csak a zártsá-
ga utal a címben foglalt tárgyra, azaz a gyűrűre. Az emigyen minden kötöttségtől felszabadított szöveg 
a rajzolattól függetlenül szeli keresztbe az elképzelt tárgyat: A búzatábla közepén két hajó, kalappal, de 
fegyvertelenek. 

A triplázott 17-es gyűrűk szövege az alapadottságoknak köszönhetően az összefüggő szavakból 
a gyűrűkre írható, szokásosnál hosszabb mondatot hoz létre: hasadó füge a combjaid között   cukros a te 
szemérmed gyümölcse és áldott a te gerjedelmed szavaim között.

A másik, a mai magyar irodalomban már nem teljesen ismeretlen, néhány fiatal által is kipróbált 
konkrét költészeti műfaj a logo-mandala. A fogalom elnevezője, keresztatyja a liège-i egyetemhez kapcso-
lódó groupe μ egyik jeles tagja, hajdani szerkesztőtársam, Francis Edeline, aki a kilencvenes évek elején 
bizonyos adottságoknak megfelelő vizális költészeti munkákat gyűjtött össze, mintegy kilencvenet, s azt 
vizsgálta, mi az, ami közösként kiemelhető belőlük. Kutakodása eredményes volt, mert rájött, hogy a leg-
főbb tulajdonsága ezeknek a műveknek az, hogy

1) formájuk kör vagy négyzet alakú, vagy ezekhez kapcsolható geometriai formáció,
2) középpontjuk van,
3) szimmetrikusak,
4) olvasatuk a tengelyek mentén megfordítható,
5) szavaik sokszor visszafelé (rákversként, palidrómaként) is olvashatók.

9-es gyűrű
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1) formájuk kör vagy négyzet alakú, vagy ezekhez kapcsolható geometriai formáció,
2) középpontjuk van,
3) szimmetrikusak,
4) olvasatuk a tengelyek mentén megfordítható,
5) szavaik sokszor visszafelé (rákversként, palidrómaként) is olvashatók.
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Az 1997-ben megjelent Vendégszövegek 5-ben egy könyvre való logo-mandalát közöltem, ahol is az 
előszóban azt írtam, hogy a logo-mandalában a szavak írott képe a több szólamú olvasat szolgálatában 
áll, a látványban rejlő tartalom gazdagsága többnyire csak hosszabb szemlélődés után bontakozik ki. 
A logo-mandala az elmélkedés műfaja.

A logo-mandalákkal kapcsolatban megint elmondható, hogy semmi közük a képzőművészethez, 
azaz nem tartoznak az irodalomhoz is meg a képzőművészethez is; ezeknek a műveknek a pikantéri-
ája a nyelvi játékban leledzik. Egy-egy logo-mandala megalkotása a költő részéről igenis avantgárd 
gesztus, a tudós posztmodern elemzők és kisasszonyok figyelmébe ajánlom, hogy itt nem lehet neózni. 
A logo-mandala nem egy korábbi forma felújított változata, nem felmelegített krumplileves. Kassák ide-
jében ez a forma még nem is létezett. Amikor Kelemen Erzsébet vagy a fiatal költő, Magolcsai Nagy Gábor 
logo-mandala formában fejezi ki magát, akkor azon kívül, hogy alkotásaiknak a vizualitás a mozgató-
rugója, és azon kívül, hogy igazi avantgárd módra költészetileg feltáratlan területre merészkednek, 
logo-mandaláiknak semmi közük a magyar avantgárd 20. század eleji tevékenységéhez. Az avantgárd 
elkötelezettség nem stílusirányzat, hanem magatartásforma.

Kelényi Béla Szókörökben körbeszéd című, az Új Forrásban 2008-ban közzé tett tanulmánya szerint 
a logo-mandala a gondolati versgenerálás eszközeként is felfogható. Álljon itt az LM 91-es logo-mandala 
és egy ebből kihozott, gondolatilag (azaz nem géppel) kreált, generált változata:

elültetem
én is                      minden

szeretnék         kertedben         kezemmel
szőrös                 halandó

a gyertyám

VARIÁCIÓK AZ LM 91-RE

Elültetem szőrös kezemmel a gyertyám. Kertedben
én is szeretnék. Minden szőrös. A gyertyám
halandó. Minden kezemmel elültetem. Halandó
kezemmel a gyertyám. Szőrös kertedben minden.
Halandó. Én is szeretnék. Minden szőrös.
Kezemmel kertedben én is. Minden kertedben
elültetem a gyertyám. Kezemmel. Kertedben.
Elültetem. A gyertyám szőrös. Szeretnék.
Halandó minden. Kertedben halandó. Én is.
Stb.

Az alap logo-mandala zsákjából véletlenszerűen kihúzott szavak új rendben, lineárisan alkotnak egy új 
nyelvi együttest, amelyhez még sok másik hasonlót készíthetünk ugyanezzel a módszerrel. Például kezd-
hetnénk úgy, hogy Minden szőrös. Én is. Kertedben a gyertyám halandó stb. Kelényi felismerése felfedi 
a számítógépes versgenerálás mechanizmusát, a szavak véletlenszerű (de előre feltételezett) összefűzé-
sének a lehetőségét. Egy logo-mandalából kiindulva ezt a fajta versgenerálást akárki űzheti, akárki meg-
győződhet a műveletben rejlő poétikai gazdagságról, akárki egyedi darabokat emelhet ki a sokszorosítás-
ból, emigyen önállósítva egyik-másik változatot. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy ennek megint semmi 
köze a képzőművészethez, nem az irodalom és a képzőművészet határmezsgyéjén fekszik, nem akar 
grafikailag hatni. Erre az alkotásmódra sem mondhatjuk, hogy neózás. Ma ez is egy egyszerű avantgárd 
gesztus, játék az újjal, játék az eddig ismeretlennel.

Más formában a nyelvi játék jól kitapintható a Tandori Dezsőnek ajánlott logo-mandala ikerpáron, 
a Lyuk és a Lik címet viselő mandaláimon. A grafikai megoldás itt csak figyelemkeltő, egyáltalán nem 
arra szolgál, hogy híd legyen a képzőművészet felé.

*

A vizuális költészet ezer arca – mint minden valamilyen rendező elv alapján kreált mű – úgy teljesíti ki 
önmagát, ha valamilyen viszonyt (alkalmazkodót vagy éppen ellenkező irányút, feforgatót vagy támo-
gatót) testesít meg valamelyik irodalmi műcsoporttal. A gyűrűk és logo-mandalák jól elkülöníthető for-
mák – esztétikai értéket nem hordozó grafikai különbözőségük ugyanakkor lehetőséget kínál végtelen 
számú változatra.
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