
Az irodalom új műfajai 
Nagy Pál (1934) művész, a párizsi Magyar Műhely folyóirat alapító 

szerkesztője A „posztmodern" eklektikától az elektro-vizuális képszövegig 
címmel 1994-ben előadássorozatot tartott Budapesten. 

A z akkor elhangzottak képezik alap
ját annak a vaskos kötetnek, amely 
440 illusztrációval felvértezve a je

lenkori művészet egyik legidőszerűbb je
lenségkörét célozza meg. Nevezetesen: 
hogyan módosul az irodalomnak mint 
nyelvközpontú esztétikai kommunikáció
nak az eszköztára és fogalomköre az elekt
ronikai forradalom egyre kíméletlenebb 
ütemgyorsulása közepette; vajon veszé
lyezteti-e az írás- és nyomtatáskultúra létét 
a komputerek rohamos terjedése; megőriz
heti-e különállóságát az irodalom, avagy 
az elektronikus médiumok szintézisterem
tő diktátumának engedelmeskedve netán a 
műfaji keretek vizenyősödésének leszünk 
szemtanúi? 

A szerző Moholy-Nagynak abból a tézi
séből indul ki, miszerint a technika nem 
cél, hanem eszköz a világ teljesebb meg
élését célzó emberi igyekezet kiteljesedé
sében. A technológia utolsó sikolyainak 
művészeti hasznosítása így hát önmagában 
nem minőségszavatoló tényező. Mégis, bi
zalommal kell közelíteni hozzájuk, anél
kül, hogy túlbecsülnénk az alkotásban ki
aknázható képességeiket. Nem téveszthető 
ugyanis szem elől, hogy a még kellően ki 
nem fejlesztett elektronikai eszközök az 
emberi kultúra egészét új fényben világít
ják meg: egyrészt magyarázatot adnak a 
múlt számos rejtélyére, másrészt egy hipo
tetikus jövőképet vetnek fel, amelyben a 
művészetnek bizonyítania kell rátermett
ségét és túlélési képességét. 

De melyik művészetnek? - merül fel a 
jogos kérdés. Vajon annak az esztétikai je
lenségkörnek-e, amit ma értünk művésze
ten, avagy annak a művészetnek, amivé 
majdan válik az esztétikai kommunikáció? 
Az idő múlásával párhuzamosan ugyanis 
mindig változott a művészet fogalma is. 
így ma már nem(csak) azt tekintjük művé
szetnek, amit háromszáz éve tekintettek 

annak. Ugyanez áll a jövőre vonatkoztatva 
is, sőt, hatványozottan érvényes, azt véve 
tekintetbe, hogy a földi élet entrópiája egy
re kíméletlenebb ütemet vesz fel. 

A művészet és ezen belül az irodalom 
fogalmi és stiláris változásainak egyik 
döntő kieszközlője az elektronikus appará
tus lehetőségeiben benne rejlő felgyorsu
lás, aminek problematikájával többek kö
zött Paul Virilio foglalkozott behatóan. 
Pont ez a radikális ütemváltás teszi vi
szonylagossá a könyv klasszikus szerep
körének mindeddig szilárd pozícióját. 

A globális kultúra vizualizációjának 
kezdeti időszakát éljük át. Amikor a hatva
nas években Marshall McLuhan, a Ma
gyarországon máig is kiadatlan professzor 
azt állította, hogy az elektronikus eszkö
zöknek köszönhetően a Föld belátható 
időn belül faluvá fog zsugorodni, ahol 
mindenki mindenkiről mindent tudhat, va
lószínűleg nem gondolta, hogy ennek a le
hetőségét szavatoló technológiai feltételek 
néhány röpke évtized elteltével megterem
tődnek. Pedig az elektronikus posta és a 
CD-ROM-ok megjelenése nem más, mint 
a mcluhani elektronikus világkép megva
lósulásának a kezdete. A technikai feltéte
lek tehát adottak, a többi pedig csupán 
pénz és idény kérdése. Mert ne feledjük: 
az elektronika fejlődésének gátlástalan ro
hamai közepette a gazdagok és a szegé
nyek világa közötti szakadék még inkább 
elmélyül. 

Nagy Pál ugyan nem tér ki a téma szocio
lógiai vizsgálatára, a könyvében elmondottak 
azonban természetszerűen vernek fel egy 
csomó égető kérdést a világ megosztottságát 
illetően. A nyelvek és kultúrák ütközésének 
előképe mögött ugyanis számtalan egyéb té
nyező munkál, melyeknek egyike a fizikai és 
a szellemi alultápláltság dramatikus méretei
ben ölt alakot. Népességünk nem csekély há
nyada ez eddig a könyv médiumának a teljes 



megismeréséig sem jutott el, a tehetős ki
sebbség pedig már azon töpreng, milyen kor
szerűbbnél korszerűbb eszközökkel vigye 
végbe a papírtömb helyettesítését. A Nagy 
Pál által felvetett problematikának így hát -
akarva, nem akarva - van egy adag utópiszti
kus vonzata is, amelynek részleteibe azért 
nem bocsátkozik, mert elsősorban művész
ként, íróként közelít hozzájuk. Az alkotó pe
dig, tudvalevő, minden új eszközt érdeklő
déssel üdvözöl és lehetőség szerint ki is pró
bál műhelyének alkímikus légkörében. 

Nézzük azonban, mit is ért Nagy Pál az 
irodalom új műfajain? 

Kötete a hangköltészet történeti fejlődé
sének szemlézésével indul, a vizuális költé
szet műfaji feldaraboltságának taglalásával 
folytatódik, s a művészkönyv, a happening, 
a performance, a költői akció, a kommuni
kációs művészet, az irodalmi indíttatású vi
deózás meglehetősen lazán körülhatárolha
tó tartományain át eljut a számítógépen ge
nerált szöveges alkotásokig, valamint a vir
tuális világ esztétikai körvonalazásáig. Már 
ez a nem teljes felsorolás is hitelesen érzé
kelteti, hogy lényegében a századunk mo
dernista hagyományát kultiváló művészeti 
törekvések azok, amelyek kíváncsisággal 
és komolyabb fenntartások nélkül merültek 
bele az új technológiai lehetőségek kiakná
zásának izgalmas kalandjába. 

Az más kérdés, hogy a szerző miért ne
vezi az irodalom új műfajainak azon kife
jezőeszközök produkciós formáit, melyek
nek nyelvi-esztétikai kötelékében szöveg
részek is találhatók, ám lényegüket tekint
ve közel sem szöveg- vagy irodalomköz
pontúak. Való igaz, hogy a harmadik kiter
jedést látszólag érzékeltető vizuális költé
szet, az íráselemeket vizualizáló művész
könyv vagy a számos esetben irodalmi in
díttatású, de alapjában véve az irodalmi 
felolvasás lehetőségeit kerülő művészi 
performance nyíltan hangsúlyozza irodal
mi késztetését, azonban nyilvánvaló, hogy 
ezeknek a tartalmaknak inkább az elvonat
koztatásán, látvánnyá, illetve cselekvéssé 
való átfordításán munkálkodik, pont azért, 
hogy az irodalmat kizökkentse megszokott 
kerékvágásából. így az irodalmi forma 
eszközbeli (nyelvi) minőségéből átcsúszik 

az okság szintjére, mitológiai forrássá és 
mozgatórugóvá válik, a közlés végső arti-
kulálását pedig már nem kizárólag saját 
eszközeivel valósítja meg, hanem a többi -
alapvetően nem irodalmi - beszédmóddal 
összecsengésben, az esztétikai kinyilat
koztatásnak csupán egyik összetevőjeként. 

Megállapítható továbbá, hogy a perfor
mance műfaján belül is létezik úgyneve
zett irodalmi vagy költészeti vonulat, 
amely inkább a klasszikus színházhoz fű
ződő kötelékeit tartja fontosnak, mintsem 
azokat, amelyek a művészi performance 
sajátosságai. A művészi performance alap
vető tulajdonsága tudniillik az, hogy a sze
mantikai aurát meghatározó tartalmi is
mérveket a tautológiái világ nyelvére for
dítja át, s ez az új „tájszólás" mindenek
előtt fogalmi vonzatokkal operál, a nyelv 
utalásos, metaforikus, metonímiai jellem
vonásait domborítja ki, miközben háttérbe 
szorítja a leíró és elbeszélő mozzanatokat. 

A performance műfaján belüli megosz
tottság szinte valamennyi modernista mű
fajra jellemző. Nehéz meghúzni azt a ha
tárt, amelynek mentén a műfajok szigorú
an elválnak egymástól, hiszen a cél nem a 
különvalóság, hanem az együvétartozás, 
az eszközbeli összhatás, a szintézis. A mű
vészkönyv műfaján belüli áramlatok is fő
ként aszerint oszlanak el, hogy a szerző az 
irodalom vagy a képzőművészet felől kö
zelít-e hozzájuk; az irodalmi szöveget kí
vánja-e vizualizálni, esetleg a képi világot 
óhajtja szövegileg determinálni. 

Tény, hogy a századunk második felé
ben jelentkező megannyi modernista tö
rekvés - izmus és art - inkább a nyitottsá
got, az átfedést, az átjárhatóságot eszmé
nyíti, mintsem a tiszta formák kötöttségeit. 
Ezért az irodalmi szöveg beszivároghat 
azokba a nyelvi tartományokba is, ame
lyekben azelőtt nem volt honos, s ellenke
zőleg, más képzőeszközökkel elegyülve 
marginalizálhatja önnön eredeti funkcióját, 
az írásbeliséget. Ami, hadd tegyem hozzá, 
semmi esetre sem egyenlő a degradációval. 

Nagy Pál kötete ennek a bonyolult kér
déskörnek a természetrajzát vázolja fel. 
Megannyi adattal, hasznos művészettörté
neti tudnivalóval szolgál, s avatott aktivis-



taként göngyölíti fel a vonatkozó művésze
ti törekvések helyi és nemzetközi történetét. 

Az irodalom új műfajairól beszél, holott 
kerüli az irodalom újszerű fogalmi megha
tározását, mivel tudatában van a felmerülő 
dilemmák egyértelmű tisztázásának lehe
tetlenségével, így hát kénytelen leszögezni, 
hogy „a bemutatott új műfajok némelyike 
irodalminak is tekinthető műfaj csupán". 
E z valóban így van, 
mert ha a happenin-
get, a performance-
szot vagy az elektro-
grafikát az irodalom 
fogalomkörébe iktat
juk, egyrészt szinkre-
tizációt, utólagos ki
sajátítást követünk 
e l , másrészt nem 
mondunk igazat. De 
h a azt állítjuk, hogy 
ezekben az irányza
tokban meghatározó 
érvénnyel, vagy je
lentős mértékben 
vannak jelen bizo
nyos irodalmi for
mák, illetve törekvé
sek, valamelyest kö
zelebb kerülünk a va
lósághoz. Hiszen ne 
feledjük, hogy a mo
dernista irányzatok 
egyik központi jel
lemvonása az össz-
művészeti hajlandó
ságok kidomborítása, 
illetve a vagylagos 
műfaji szituáció feltételeinek kiérlelési 
szándéka. 

Az esztétikai kommunikációnak az 
írásbeliség mércéihez igazodó törvény
szerűségeit tartva szem előtt, mindenkép
pen kikövetkeztethető, hogy az elektroni
kus eszközök kínálatában egyedül a szá
mítógépen készült szöveges alkotásokat 
iktathatjuk fenntartások nélkül az új iro
dalmi műfajok családjába. Bár a számító
gépes programok úgyszintén a korunkban 
eszményített „nagy szintézis" szellemisé
gének megvalósítását szolgálják, a kom-
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putereken az elektronikus írás médiuma 
egy ujjmozdulattal leválasztható és elkü
löníthető. A szöveg és annak grafovizuá-
lis értékei oly módon variálhatók és per
mutálhatok, hogy attól még nem veszítik 
el alapvető irodalmi jellegüket. Másrészt 
az sem hanyagolható el, hogy a számító
gépek a már meglevő, mindeddig nyom
tatott formában tárolt irodalmi-költészeti 

művek tárolására is 
alkalmasak, vagyis 
helyettesíthető álta
luk a könyv anyagi-
ságában véges médi
uma. 

Nagy Pál könyve 
minden bizonnyal 
egy kicsit felborzol
ja az irodalomtörté
nészek idegeit . A 
számítógépes iroda
lomra vonatkozó hi
potézisei új fényben 
világítják meg egy 
szilárdnak vélt rend
szer fogalomkörét. 
Hogy tézisei közül 
mi tekinthető túlzás
nak és mi nem, eb
ben a pi l lanatban 
nem tudhatjuk. Az 
azonban biztos, 
hogy merész meglá
tások nélkül művé
szetben, tudomány
ban nincs előrelé-
pés, nincs haladás. 

A szerző is ezt tar
totta szem előtt, amikor egy még élő, ható
képes és ezért folytonosan változó esztéti
kai jelenségkörnek az alapproblémáit he
lyezte górcső alá - az elektronikus civili
záció első stádiumában. 
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