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Disszertációmban a verbális és vizuális elemeket társító kísérleti költészet fejlődésében 

egy kivételesen gazdag időszak experimentális tendenciáit vizsgálom. A hatvanas-hetvenes 

évek Olaszországának társadalmi és kulturális változásai, a gazdasági fellendülés, majd az 

ólomévek felfokozott, erőszakos cselekményekkel terhelt történelmi eseményei sajátos 

környezetet teremtettek a nyelvi és képi megformáltság lehetőségeit feltáró kísérleteknek. 

Ebben a két évtizedben kiemelkedően széles körben folytak a költészet megnyilvánulási formáit 

érintő költői-nyelvi kutatások, és számos, sajátos elméleti háttérből építkező művészi gyakorlat 

fejlődött ki. Az olasz kulturális közeg más időszakokkal egybevetve is hasonlíthatatlanul 

termékeny korszaka ez, amikor az experimentális költői-formai megoldások mellett a 

tömegkultúra (és a Pop art) erőteljes hatást gyakorolt a költészeti kísérletekre is. Az irodalom 

és a képzőművészet (olykor a performansz vagy a ma többnyire intermédiának nevezett, akkor 

formálódó műfajok) metszéspontján születő tendenciák sokoldalúsága mellett az elterjedésük 

mértéke is meglepő. Milánó, Torinó, Nápoly és Firenze mellett szinte minden nagyobb itáliai 

városban találunk kísérleti kiadványokkal és/vagy az alternatív művészettel foglalkozó 

központot, stúdiót, kiállítóteret.  

Disszertációmban azt vizsgálom, hogy a korszakban párhuzamosan fejlődő költészeti 

kifejezésmódok miképpen hatottak egymásra. Mivel magyarázható az eltérő forrásból eredő és 

különböző hatásokra reagáló irányzatok Olaszországban tapasztalható változatossága? A 

hatvanas-hetvenes évek kivételesen élénk időszakában a verbovizuális kísérletezés terén 

megjelenő tendenciák sem azelőtt, sem később nem érzékelhető gazdagsága sajátos kreatív 

mikroklímát feltételez. Kutatásaim során arra voltam kíváncsi, mi vezetett a két évtizedben 

korábban nem látott (bár avantgárd hagyományokra visszatekintő) költői érdeklődés 

megerősödéséhez?  

Szerteágazó területről van szó, ahol a műfaji kategóriák és a művek definiálhatósága 

gyakran nehézségekbe ütközik, a kutatásaim során vizsgált kifejezésmódok és irányzatok 

sokfélesége arra késztetett, hogy a kísérleti költészet jellemző megnyilatkozási formáit 

egyenrangú fejezetekben vizsgáljam. A tendenciák (fiktív) hierarchiájára épülő, vagy 

kronológiai áttekintés helyett, így láthatóvá válhat az egymást metsző halmazok rendszere is, 

továbbá a megközelítések és művészi attitűdök sokoldalúsága, a művészcsoportok és egyéni 

alkotók közötti interakciók hálózata. 

A téma komplexitása és interdiszciplináris jellege miatt a lineáris, kronológiai felépítés 

nem alkalmazható hatékonyan a párhuzamosan fejlődő és sokrétűen összekapcsolódó 

művészeti praxisokból folyamatosan alakuló experimentális költészetre. A disszertáció formai 
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határai között az interdiszciplináris megfogalmazáson belül meghatározott kifejezésbeli 

sajátosságok elemzésével törekszem az összefüggések áttekinthető bemutatására. A kísérleti 

költészetben markánsan megjelenő hat kulcsfontosságú elem (szó, írás, kép, hang, jel, és 

gesztus) köré csoportosulnak a dolgozat fejezetei, ez a szerkezet elősegíti az egymásra ható 

kísérletek viszonyrendszerének felvázolását.  

Módszertani nézőpontból a műfaji határátlépésekre építő, intermediális irányzatok 

értelmezéséhez az irodalom- és művészetelmélet és kritika eszköztára mellett a szemiotika 

eszközei is hasznosnak bizonyulnak. Negyven-ötven év távlatából a forradalmi hatások még 

erőteljesebben érvényesülnek, miközben a művészettörténeti- és elméleti kutatás is nyitottabbá 

vált az újító műfajok iránt, a kísérletező szemlélet azonban ma is újszerű vizsgálati nézőpontot 

igényel. A hangzó vagy írott szöveges elemeket vizuális hatással társító irányzatok története az 

írással egyidős. Műfajtörténetileg elsősorban az irodalomhoz kötődik, de fejlődése során az 

eltérő kísérleti tendenciák többek közt képzőművészettel és a zenével is interakcióba kerültek. 

A kapcsolódások hálózata a történeti avantgárdban is felfedezhető – a dada és a szürrealizmus 

összefüggéseiben – de az újabb experimentális vonulatok esetében is nyilvánvaló. A konkrét 

költészet a konceptuális művészettel mutat rokonságot a minimalista kifejezésben, bár eltérő 

gyökerekből ered. A hangköltészet a performansz hagyományaihoz kapcsolódik – a futurista 

elődöktől nem függetlenül – a „paroliberismo” vagy a tavole parolibere mind kiforrott esztétikai 

programot jelző nyelvi újítás. Az egyre szaporodó új költői nyelvváltozatok és alternatív 

kifejezések új elnevezést is bevezettek. Így a konkrét költészet ötvenes évekre tehető (közel 

egyidejűleg Brazíliában és Svédországban hasonló elvek alapján megképződő költői gyakorlat) 

megjelenése idején már a műfaji pluralitás mellett számtalan, párhuzamosan használatban lévő 

megnevezés is kialakult.  

Mit értünk „kísérletezésen”? A korszakban kibontakozó irányzatok polifóniája magával 

hozta a terminológiai zavarokat okozó problémát: a fogalmak tisztázása és az elnevezések 

pontos használata ma sem széleskörű a kritikai szövegekben. A hagyományos költészeti 

műfajoktól eltérő kifejezésmódok – nevezzük összefoglalóan kísérleti költészetnek ezt a tágas 

kört – elemzésére irányuló próbálkozások elsődlegesen a tágabb irodalmi környezetben 

helyezik el az efféle irányzatokat. Az így behatárolt értelmezési kereten belül el kell fogadnunk, 

hogy a költészetnek tekintett bármilyen megnyilatkozási forma az irodalmi műfajok területére 

sorolható. Ez a vitatott felfogás különösen az írásbeliség dimenziójából kilépő, hangzó 

elemekkel operáló, fónikus vagy akusztikus költeménynek nevezett hangköltészeti művek, 

illetve a performatív megoldásokkal élő, térbeli és időbeli dimenzióban megjelenő darabok 
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meghatározásában okozhat nehézséget. Az interdiszciplináris területen alkotó művészek ebből 

a szempontból nehezen kategorizálható műveket hoznak létre.  

A konkrét költészet néven (concrete poetry, poesia concreta) megszilárdult költői 

gyakorlatra utaló szakkifejezések használata kevésbé problémás. A nemzetközi 

szakirodalomban általánosan elfogadott elnevezés az ötvenes évektől elsősorban a brazil 

Noigandres csoport, Eugen Gomringer és Öyvind Fahlström tevékenysége által meghatározott, 

radikálisan letisztult, „minimalista” költészeti közlésmódra vonatkozik. Az egymással 

párhuzamosan fejlődő tendenciák sűrűjében a vizuális költészet általánosan elterjedt 

kifejezésként gyakran pontatlanul fordul elő. Bár a szóösszetétel (visual poetry, poesia visiva) 

univerzálisabb tartalmat – képi elemekkel operáló költészeti megnyilvánulást – sejtet, az olasz 

poesia visiva kifejezés a technológiai költészetként is ismert, a Gruppo70 hatvanas-hetvenes 

évekbeli tevékenységét is jelöli (és a nemzetközi szakirodalomban olaszul használatos). A 

tömegmédia vizuális kódjait és a reklámok leegyszerűsített szimbolikáját ironikus kollázsokban 

átértelmező csoport a hetvenes években elsősorban a poesia visiva-ként, majd poesia 

tecnologica –ként meghatározott műfajjal azonosította költői érdeklődését. 

 

Az olasz színtér a futuristák század eleji színrelépése (Marinetti: Manifesto Futurista 

1909) óta ösztönzi az intermedális kísérleteket. A futurista szabadszavas vers a nyelvi 

virtuozitás pontosan meghatározott rendszerébe illeszkedett, a világmegváltó kampány 

részeként a kommunikációs módszerek, eszközök és a művészeti kifejezésmódok teljes 

átformálása céljából jött létre. A tipográfiai találékonyság és a látványos megoldások az 

irodalmi és képzőművészeti munkákat egyaránt jellemezték a futuristáknál. Az olasz 

futuristáktól a konkrét hagyományokhoz átívelő életművek közül Carlo Bellolié az egyik 

legbátrabb. Első kötetével, amihez az öreg Marinetti írt előszót – ez önmagában meggyőző 

belépő az irodalmi életbe – Olaszországban az elsők között a radikálisan letisztult jelművészet 

felé fordult. Belloli életpályája mentén feltérképezhető az a kanyargós út, ami a futurista nyelvi 

kreativitástól a szigorú „konkretizmus” (a brazil eredetű és a német nyelvű variánsoktól 

némiképp eltérő) olasz változatához vezetett. Az ötvenes évektől a nemzetközi színtéren egyre 

több helyen megjelent a konkretista látásmód, a képzőművészetben és később a költészetben is 

jelentős alkotók vallották magukénak az új szemléletet. Eugen Gomringer „találmányával” 

szinte teljesen egyidőben tűnik fel a brazil testvérpár Augusto és Haroldo de Campos (és Décio 

Pignatari), akik szintén a konkrét költészet elvi hátterének megfogalmazásával szilárdították 

meg a műfaj helyét az irodalmi és művészeti köztudatban. Őket is megelőzte azonban a svéd-
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bolíviai Öyvind Fahlströhm, aki már 1953-ban megírta a maga Konkrét költészet kiáltványát 

svédül és egy stencilezett, kis példányszámú lapban kiadta. 

Az olasz kulturális erőtéren belül érdekes vizsgálati szempont, hogy mi tette a bonyolult 

politikai és társadalmi változásokat megélő országot a kísérleti költészeti irányzatok számára 

termékeny területté? A politikai aktivizmus a hetvenes években is jelentős társadalomformáló 

erővel bír, az anni di piombo eseményei, a kibontakozó feminista mozgalmak, valamint a 

terrorizmus és a társadalom viszonyának problematizálása árnyalja a kortárs kultúra helyzetét. 

Disszertációmban arra kerestem a választ, hogyan csapódik le mindez a kísérleti művészeti 

irányzatokban?  

Az intézményrendszer hatalmi struktúrákra építő mechanizmusai mellett az 

undergroundnak tekinthető kulturális kezdeményezések is sokrétűen fejlődtek a korszakban. 

Nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbb a hetvenes évek kutatása, a forradalmi 

művészeti tendenciák és az új látásmódok meghonosodása nem kizárólag a Nyugat-európai 

kulturális erőtér irányzatainak másolatát jelentette Olaszországban. A korábban megszokott és 

bevált művészeti kifejezésmódok és hagyományosan elfogadott megnyilvánulási lehetőségek 

elégtelennek bizonyultak. A szocio-kulturális helyzet változásával a közösség szabályai is 

átalakulnak, idomulva a fennálló állapothoz. De milyen irányba hatnak ezek a fordulatok a 

hatvanas-hetvenes években a boom economico és a fekete és vörös terrorizmus tapasztalata 

nyomán? Mi változik az olaszok világnézetében és hogyan érvényesül mindez a (kísérleti) 

művészetben? 

Az olasz társadalmi-kulturális környezetbe ágyazott, párhuzamosan vagy egymásból 

organikusan kifejlődő experimentális költészeti tendenciák (konkrét költészet, szimbiotikus 

írás, technológiai költészet, asemic writing) vizsgálata közös összefüggésrendszeren belül 

zajlik. A folyamatot tekintem át, amely során művészeti folyóiratok, kísérleti alkotóközpontok 

könyv- és lemezkiadók alakultak az experimentális költészet holdudvarában. Az eltérő 

kifejezésmódok látókörébe került orgánumok sajátos mikrokörnyezetet teremtettek a hangzó- 

és vizuális kísérleteknek. Szerteágazó és egymásra vonatkozó referenciákkal szorosan átszőtt 

művészeti hálózat alakult ki a két évtized alatt Olaszországban. Ez a kreatív hálózat bizonyos 

értelemben önmagában is kollektív műalkotásnak tekinthető, amely összefogja a széttartó, 

eltérő kifejezésmódokat. Az irányzatokat működtető kapcsolatrendszer rajzolja ki a költészet 

fórumainak működését: folyóiratok, művészcsoportok, kiadók közvetlen befolyásukkal vagy 

közvetett iránymutatással járultak hozzá az olasz környezet polifon fejlődéséhez.  
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Az elméleti háttér és a gyakorlati megvalósítás módjainak együttes vizsgálata különösen 

fontos a kialakuló új megnyilvánulásokat motiváló tényezők feltárásakor. A képi és verbális 

költészet úttörői több irányból érkező inspirációkat forrasztottak össze. A francia gyökerű 

lettrizmus hatása, a jel-kultuszra építő, reduktív zeroglifák (Adriano Spatola), a hangzó és 

vizuális tendenciákat párhuzamosan fejlesztő műhelyek (Arrigo Lora-Totino és a Studio di 

Informazione Estetica), vagy a reklámokon és a tömegkommunikáción ironizáló poesia 

tecnologica (Gruppo70) mind eltérő módon nyúltak a költészetben használt verbális és vizuális 

jel újraértelmezéséhez. A korabeli irodalmi valóságot markánsan meghatározta a Gruppo63 

köre és a lineáris költészetben alkotó, de a klasszikus fogalmakhoz képest mégis újító alkotók 

munkássága, mint Nanni Balestrinié.  

A hatvanas-hetvenes években a teljes kulturális kínálaton belül jól érzékelhető 

jelenséggé fejlődtek a korábban (és a következő évtizedekben is) marginalitásra ítélt vonulatok. 

Ebben a láthatóvá válási folyamatban komoly szerepe volt a kísérleti tendenciákat bemutató 

folyóiratoknak. A progresszív irányzatok nem illeszkedtek be a hagyományos 

művészettörténeti vagy irodalomtudományi közeg intézményesült rendszerébe – hiányoztak az 

egyetemi szemináriumokról és a könyvkiadás területén is háttérbe szorultak. A művészeti 

galériák, alkotóműhelyek és kiskiadók környezetében azonban hangsúlyos szerepet kaptak, és 

egy szűkebb műgyűjtői kör érdeklődésének köszönhetően értékes magángyűjtemények jöttek 

létre a kísérleti költészeti művekből. A műfajközi megnyilvánulások a hagyományos kiadói 

struktúrán kívül Olaszország-szerte virágzó esoeditoria fejlődése összekapcsolódik a vizuális 

költészet hatvanas-hetvenes évekbeli térnyerésével. Számos kiskiadó, folyóirat és asszembling-

kiadvány adott teret az experimentális tendenciáknak, és alapozta meg az irányzatok kritikai 

elemzésének lehetőségét. Az Adriano Spatola nevéhez köthető Tam Tam és a Geiger-

kiadványok a hivatalos kulturális közegből kiszoruló verbovizuális kísérletekkel foglalkozó 

alkotók számára biztosítottak megjelenési lehetőséget. Ide sorolható többek között – bár eltérő 

szellemiséget képvisel – Sarenco aktivista folyóirata, a Lotta Poetica is, vagy Ugo Carrega Tool 

című, a szimbiotikus írás teoretikus hátterét is bemutató lapja. A sor hosszan folytatható, 

Genovától Rómán és Firenzén át egészen Nápolyig számos kisebb centrum jött létre, ahol az 

interdiszciplináris alkotás jegyében a konkrét zenétől a vizuális költészetig a kifejezésmódok 

széles skálája jelent meg. A kiadványok mellett a nyilvános megmozdulások, események, 

performanszok és kiállítások fennmaradt dokumentációs anyaga szolgál értékes forrásként a 

kutatásokhoz. Az egyes költészeti irányok és művészi életművek eltérő feldolgozottsága az 
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olasz kutatóhelyek változatos érdeklődésével és a művész-hagyatékok egy részének 

hozzáférhetetlenségével magyarázható.  

Disszertációmmal kutatásaim tanulságaiból építkezve az eltérő megnyilatkozási formák 

elemzésével a változatos irányzatok rendszerezésére teszek kísérletet. Nem törekedtem azonban 

a korszakban megjelenő összes irányzat áttekintésére – ez nem is lenne lehetséges. A 

disszertáció fejezeteiben a költészeti kifejezés formanyelvének sajátos fejlődési 

differenciáltságát mutatom be. A hatvanas-hetvenes években Olaszországban kialakuló 

irányzatokat a kifejezésmód jellemző sajátossága, markáns megnyilvánulási módja alapján 

vizsgálom. A konkrét költészetben a szó átalakuló szerepével; a technológiai költészet a 

tömegkultúra képhasználatával; az 1960-as években megfogalmazott szimbiotikus-, vagy új írás 

az írás teremtő beavatkozásával; az asemic writing területén születő alkotói gyakorlatok a 

konceptuális művészettel; míg a hetvenes években kibontakozó női költészeti gesztusok a 

feminista törekvésekkel kerülnek összefüggésbe.  

A téma nemzetközi feldolgozottsága korántsem teljes, a hazai szakirodalom pedig 

mindezidáig szerény mértékben foglalkozott az olasz kulturális tér e marginális területével. 

Kutatásaim mellett az alapvető olasz nyelvű szakirodalom néhány forrásszövegének magyarra 

fordításával bővíteném az itthon hozzáférhető források körét. 
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Lotta Poetica: A militáns költészeti folyóirat (1971-1987) 

MAGYAR MŰHELY 55: 182 pp. 44-47., (2017) 

  

Visszhangok könyve: Kele Fodor Ákos: Echolália 

ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 68: 7, pp. 99-104. (2017) 

 

Arrigo Lora-Totino, 1928-2016 

MAGYAR MŰHELY 2016/4: 178, pp. 48-49., (2016) 

 

Ugo Carrega 1935–2014 

MAGYAR MŰHELY 53: 171, pp. 24-27., (2015)  

  

Konceptuális költészet? Szöveg és kép összefüggései a hetvenes évek olasz konceptuális 

művészetében 

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 61: 4 pp. 514-520., (2015) 

  

A plakátverstől a gifig - az olasz poesia digitale sajátosságai 

SZKHOLION 13: 2015/2, pp. 79-85. (2015) 

  

Költészet és környéke 1.: A látható törlés - Emilio Isgró munkássága 

LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT XXVIII: 4, pp. 32-39., (2015) 

  

Költészet és környéke 2.: Szöveg és film házassága – kísérleti versvideók 

LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT XXVIII: 5, pp. 96-101., (2015) 

  

Költészet és környéke 3.: Variációk egy témára - kombinatorikus költészet 

LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT XXVIII: 6, pp. 91-99. (2015) 

 

Költészet és környéke 4.: Hang és test – olasz hangköltészeti kísérletek 

LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT XXVIII: 7, pp. 23-30 p. (2015) 

https://m2.mtmt.hu/api/publication/3377528
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30695867
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3377519
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3341381
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3267036
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https://m2.mtmt.hu/api/publication/2937024


 

8 
 

  

Költészet és környéke 5.: Újrahasznosított költészet: a kollázs 

LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT XXVIII: 8, pp. 80-87. (2015) 

 

Konkretizmus és vizualitás: A Magyar Műhely köréhez tartozó kísérleti tendenciák 

PALÓCFÖLD 60: 2014/5 pp. 53-63. (2014) 

  

Csontváz görkorcsolyával. A hetvenes évek olasz művészete 
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In: Szkárosi, Endre; Szirmai, Anna; Mátyus, Norbert; Szakál, Kata (szerk.) Dai margini a 

dentro, da dentro ai margini: Mappe dei cambiamenti letterari e culturali, Firenze, 

Olaszország: Franco Cesati Editore, (2018) pp. 61-70. 
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Magyarország: Istituto Italiano della Cultura (2015) pp. 211-217. 

 

Strutture ed elementi classici nella poesia visiva di Eugenio Miccini 

In: Sárközy, Péter (szerk.) L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento 

dalle Avanguardie al Postmoderno 

Róma, Olaszország: Sapienza Università Editrice, (2015) pp. 326-330.  
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https://m2.mtmt.hu/api/publication/2907422
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