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Megnyitó szavak a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Avantgárd alkotó a művészetében igenis legyen agresszív!
A taplótapintatú világban, ahol a kulturálatlan tömegek, az agyonpolitizált médiumok párna alá 

szorítva igyekeznek megfojtani minden művészeti újítást, minden formai előretörést, minden nekiru-
gaszkodást, minden művészi felfedezést, minden nyitást, minden szellemi szabadságot. 

Tessék nyitott füllel, nyitott szemmel mozogni az emberek és az intézmények között, tessék kritikus 
szemmel felmérni az irodalom tudományosnak titulált intézményeit, vagy elemezni a legmagasabb szin-
tűnek kikiáltott egyetemi oktatás milyenségét, de ne tessék megkérdezni az egyetemi oktatótól, hogy ki 
volt Mösch Lukács vagy Sülyepüspöki József, mert ha őprofesszorsága nemcsak konzervatív, hanem még 
műveletlen is, amennyiben nem ismeri ezeket a 18. századi alkotókat, a magyar vizuális költészet úttörőit, 
akkor csak védekezésre hangolt lenézés párologhat ki belőle – vagy gyorsan érő bosszú. Azért igyekeznek 
párna alá szorítani az avantgárd fejét, hogy az új művészet haláltusája hangtalan legyen. Ezt kivédendő, 
igenis: az avantgárd költő legyen agresszív, a túlélésre nincs jobb recept.

A költészet kiteljesedéséhez szükség van minden olyan – az avantgárddal nem ellenségeskedő – meg-
nyilvánulásra, tevékenységre, mint amilyet az Ekszpanzió csoport űz – idestova 25 éve. Ez alatt a negyed-
század alatt a rövidnadrágos fiúkból meglett performerek, költők, irodalmárok lettek – nyitott szemű 
olvasók, irodalomfogyasztók. Közülük sokan, ha eredetiben nem is hallották azt, amit a 70-es éveiben 
járó Kassák Lajos osztott meg Párizsban, 1964-ben a Boulevard St. Germain egyik kávéházában a három 
megszeppent Magyar Műhelyessel, Nagy Pállal, Pátkai Ervinnel és velem: legyenek merészebbek! Ösztö-
nösen igykeztek és igyekeznek ma is eleget tenni ennek a felszólításnak.

Számítván arra, hogy igazi, nyitott közönséggel állok szemben, ennek folyamányaként kihasználni 
merészelem az alkalmat egy poétikailag fölöttébb jelentős esemény bejelentésére. A konkrét költészet 
atyja, Eugen Gomringer 2013. október 18-án, 18 órai kezdettel az A22-es Galériában (Akácfa utca 22.) Ingo 
Glassszal és Mengyán Andrással közös kiállításuk megnyitóján mond bevezetőt.

Eugen Gomringer 1925-ben Bolíviában született, anyja bolíviai, apja pedig svájci származású volt. 
1954 és 1958 között Max Bill titkáraként találkozik Decio Pignatarival, aki Alberto és Haroldo de Campos 
mellett egyik szerkesztője volt a Noigandres című braziliai folyóiratnak.

1953-ban, Bernben a Spiral Press kiadónál jelent meg Gomringer Konstellationen című könyve, amely 
alapköve és elindítója lett a konkrét költészetnek. E könyvben a nyelv legradikálisabb egyszerűsítésére 

támaszkodva, a verbális költészet legegyszerűbb vizuális modelljét formálja meg a költő. Az új (konkrét) 
költeménnyel a létező nyelvészeti strukurákat igyekezett befolyásolni.

Eme rövidke kitérő után a kísérletező kedvű alkotók egyik kikötője, árulerakodója, üzemanyag-véte-
lező helye a Duna-kanyar, az Ipoly-mente kies vidékén hol itt, hol ott, szellemi sátrat verő Ekszpanzió,  
a Nemzetközi Kortárs Művészeti mozgalom által rendezett összejövetel. A beharangozott előadásokból 
ítélve az ekszpanziósok is igyekeznek keménynek és merésznek lenni; Kassákkal indítanak, behatolnak 
a világ labirintusába, s megvizsgálják a performanszokat a tény és a valóság szintjén.

A mai nemzetközi avantgárddal szinkronban a művészetre összpontosítanak az E(x)kszpanzióban 
is. Erre a magatartásra nagy szükség van politikával és hirdetésekkel, reklámokkal telepiszkított vilá-
gunkban. Micsoda világban élünk: vers helyett a műsorok közötti szünetben gumibugyi-hirdetést nyom-
nak az orrunk alá.

A világosság nyúlványa vagyok, a magányos, a bekeríthetetlen, de lehetnék boldog bolond is. 
Cinóber cafka caplat mögöttem és belép a hold sárga kalappal. Nappal. A néppel. Elgurulva menten, 

mint küllő a kerékben, náddal a kezében.
Szárazat reccsen, aki tövisbe lép. Az egész életet fájlalja azt is, aki nemrég mocsár-hangon veze-

kelt, mint a láp szélén zokogó zsombék.
A homlokzat csipkéje nem ismeri időnk tengelyét, a torony szemöldökét, a madonnaarcú életet, 

az ollóval szabott gerincek hiábavalóságát, asszonyok serpenyőjét.
Ó, szalmás szomorú szem. Lakkozott cipő gránitkeményen. Hír-éhes napraforgó-mozdulat. Egy 

pohárka fény, mely úgy viszonyul a cipőhöz, mint csikó a vizicsikóhoz, mint kő a ködhöz.
Fiatalságod ott rostokol házad előtt, miként a csigabigák. Fürdőruhában. Narancsligetek narancs-

csengetyűje, aranyhártyás buborékja, pici lámpása nem kell senkinek. A szorongás fája kivirágzik, 
gyorsított előélet után borotvált fejek, hánytorgó türelem, csontfalak, ellenfelek. Ötven zsák éretlen 
legenda. Aprított kenyér a beharangozott éjszakán, a kövér szögek szögek szögek súlyosak, az örömöt 
ujjaid kulcsa nem nyitja már, huzat mozgatja hálóinged függönyét, amit leeresztettél a földig. Hosszú 
hallgatás után hátráló férfitestek illatában bronz-kútból ömlik síkvidékre harangok húsvéti éneké-
ből a feltámadás.

Budapest, 2013. szeptember 5.
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