
Kiteljesedő korszaklátás 

Az alábbiakban két, a közelmúltban megjelent művészeti könyvről kívánok 
szólni. Közös jellemzőjük, hogy — a maga módján és műfaji orientációjában — 
mindkettő az avantgárd egy-egy korszakának a problematikáját boncolgatja, a tá-
vol-, illetve közelmúlt távlatából építve ki rálátásának szöghelyzetét a lezajlott ese-
mények ma is időszerű és releváns szellemi értékeinek viszonylatában. 

* 

Perneczky Géza A korszak mint műalkotás (Corvina, 1988) című kötete egy 
hosszabb esszét és két tanulmányt tartalmaz. A fiatal művészettörténész, akinek 
neve Tanulmányút a pávakertbe című kötetével vált ismertté képzőművészeti szak-
körökben, 1970 óta Kölnben él, ahol gimnáziumi tanár és aktív művész. Az 1970-es 
esztendő nemcsak egzisztenciális értelemben hoz számára fordulópontot. Egy évvel 
korábban egy NSZK-beli tanulmányút során megismerkedik a konceptuális mű-
vészet nemzetközi reprezentánsainak munkáival, s ez az ismerkedés — máig is úgy 
tűnik — egy életre meghatározza művészeti tájékozódását. Ugyancsak 1970-ben — 
de még Budapesten — születnek .meg konceptuális szellemiséget képviselő első mű-
vészkönyv alkotásai, amelyek aztán a műfaj első magyarországi kezdeményeinek 
bizonyulnak. 

A pálya alapkövei tehát adottak, s az elkövetkező időszak alkotói keresései 
mintegy a prezentáció szintjén is kibotakoztatják Perneczky attitűdjét: egyre ott-
honosabban mozog a különféle kifejezőeszközök, leképzőanyagok — úgymint a 
fotó, a montázs, a művészpecsét, az akcionizmus, s nem utolsósorban az elmélet-
írás, a kritikai vizsgálódás — berkeiben. Munkásságának nemzetközi kifutása nyo-
mán jelentős külföldi tárlatokra hívják meg, műveit fontos antológiákba veszik 
fel, s többek között bekerülnek a New York-i Modern Művészetek Múzeumának 
gyűjteményébe. A magyarországi közönség az elmúlt időszakban az 1987-es Szép-
művészeti Múzeum-beli Bélyegképek című tárlat katalógusában olvashatta Művész-
bélyegek elnevezésű tanulmányát, majd a Mozgó Világ idei 6. füzetében ismerked-
hetett meg a művészkönyv európai kirajzását vázoló dolgozatával. Jelenleg az új 
művészeti gyakorlat egy másik fontos artikulációs és kommunikációs formájának 
felmérésére készül, tudniillik a „piccola stampa", a kis példányú művészi folyó-
iratkiadás nemzetközi panorámáját kívánja megalkotni egy nagyobb méretű tárlat 
keretében. 

Szépirodalmi és életfilozófiai ambícióit bizonyítandó írta meg a hetvenes évek 
közepén A klorofil kora című kisregényét, az útirajz és az antropológiai miszté-
riumjáték egy sajátos műfaji elegyét teremtve meg általa, majd nem sokkal később, 
1977-ben egy szicíliai utazás emlékeként németül vetette papírra Bestiarium című 
regényét. 1977—78-ban levéldokumentumok és rádiós cikkek felhasználásával Az 
imaginárius muskátli címmel, az esszé és a napló eszközeit alkalmazva alkotta meg 
önéletrajzi kollázsát. Emellett a próza rövidebb változatával, elbeszéléssel is pró-
bálkozott (Tíz nap Szilifke). 

A kéziratban maradt szépirodalmi törekvésekkel párhuzamosan születtek meg 
azok a képzőművészeti tanulmányok, melyeket a szerző 1983-ban magánkiadásban 
bocsátott közkézre, kis példányban, úgymond a bennfenteseknek. A Hogy van avant-
garde ha nincsen — vagy fordítva című kétkötetes füzettömb kétszer 140 oldalnyi 
terjedelmben A/4-es szabványpapíron közli többek közt azt a három dolgozatot, 
melyeket a Corvonia-féle A korszak mint műalkotás is magába foglal, mintegy ki-
vonatként. Ez a három szöveg a Csipkebokorgyújtogatók című hosszabb esszé, vala-
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mint A korszak mint műalkotás — a kötet címadó tanulmánya — és A Fekete 
négyzettől a Pszeudo-kockáig elnevezésű két stúdium. Ez a három kézirat mintegy 
egyharmada a Hogy van avantgarde ha nincsen — vagy fordítva című magánkiadás-
nak. Mielőtt azonban mérlegre tennénk a válogatást, megemlítjük, hogy a Hogy van 
avantgarde ha nincsen — vagy fordítva című szerzői kiadásnak a Tanulmányok 
mellett Regiszter megjelöléssel második kötete is létezik, amelyben Perneczky köz-
vetlen egyszerűséggel ad számot 1970-től datálódó művészeti tevékenységéről, szá-
mos képi illusztrációval érzékeltetve a kortárs alkotó önkeresésének felismerésekkel 
teli szellemi kalandjait. 

De most nézzük a Corvina-kiadványt. A Csipkebokor gyújtogatok (1979) című 
esszé alcíme: „Üj hiba-tan". Perneczky, igencsak találóan, a »hiba« terminusát ru-
házza fel azzal a metaforikus szerepkörrel, amellyel bizonyos értelemben — néző-
pont kérdése — lefedhető a kánonoktól eltérő, a társadalmi normákat csakúgy, 
mint a művészeti konvenciókat semmibe vevő alkotói kísérlet fogalma. „Egyes tár-
sadalmak mereven ellenzik a hibákat és eltökélten ragaszkodnak a normálishoz. 
Ezeket az utókor rendszerint mint beteg kisiskolásokat szokta elítélni. Jobb bizo-
nyítványt kapnak azok a társadalmi formák, amelyek nagylelkűen megengedik az 
abnormálisai és a hibásat, és csak arra vigyáznak, hogy az ilyen dolgok kívül ma-
radjanak a hatalom, a jog, a tudomány és a technika berkein. Az érdekes hibákról 
hajlandók elismerni, hogy csodák, és az ilyen csodák számára kis rezervátumokat 
tartanak fenn a vallás és a művészetek ágazataiban", szögezi le. A »hiba« tehát 
csak a józan, racionális világ szemszögéből minősül azzá, s mivel bizonyos, hogy 
csodák nincsenek, „a csodák póltására bevezetett szándékos hibák" előidézőjévé és 
kieszközlőjévé az avantgárd művészet válik. S mivel a szerző maga is avantgárd 
művész, a bennfentes teljes felelősségű iróniájával és szarkazmusával fordul tulaj-
don tevékenységi területe felé. Mindenekelőtt szkeptikus. Szkeptikus a művészet 
csodateremtő erejét és az avantgárd forradalmiságát illetően, s azzal kapcsolatban 
is, hogy magunk teremtette csodák útján új, másmilyen világ konstruálható, a me-
nekvés egyik lehetőségeként. Megtévesztésig azonos felismerésre jut Perneczky 
A klorofil kora című kisregényében, s mivel ez a mű korábbi a Csipkebokorgyújto-
gatóknál, valószínű, hogy a szerző tudományos rálátását az előző, szépirodalmi ta-
pasztalat jelentősen befolyásolta: „A fikció sodró árama egy másik világba rántott 
át, de minél messzebb hatoltam be ebbe a »másik« világba, annál meglepőbben 
kezdett hasonlítani az eredetire, amelyet éppen elhagytam. Sőt, még egy törvény-
szerűséget fedeztem fel, s ezt később már tudatosan is alkalmaztam: ha az ember 
forszírozza az idegen világ bizarrságait, a végeredmény csak még valószínűbb, még 
hihetőbb lesz. Nyilván működik bennünk valami gravitáció, ami nem ereszt el min-
ket. Minél messzebbre rugaszkodunk, annál nagyobb gyorsulással zuhanunk vissza 
a Földre. A fikció egy kráterbe torkollik, s ezt a krátert a magunk tehetetlen súlya 
vágja a Földre való visszatéréskor." 

Vajon »hibát« követ-e el az, aki megkísérli a kitörést az irracionális, álomszerű 
világba? Talán nem az ideális, egységes világ képét sírja-e vissza, azét a világét, 
amelyben a művészet még az élet szerves része volt és nem kényszerült rezervá-
tumba, mert igazodott a szabályokhoz? A korszak mint műalkotás című tanulmány 
a »hiba« problematikáját immár a szakszerűbb, úgymond tudományosabb fogalma-
zás szférájába viszi át. Ebből a nézőpontból pedig az első kérdésre nyújtandó vá-
lasz egyértelműen a következő: a kitörés, a kánonok felrúgása csakis a »hibás« világ 
eszközeivel valósítható meg. Egyes jelenkori fomalista tanok ugyanolyan makacsul 
ragaszkodnak a »hibákhoz«, mint a régi világban ragaszkodtak a törvényekhez, ma-
gából a »hibából« kreálva új kánont. „Másképpen áll a dolog, ha a hiba hangsú-
lyozása a normatív gondolkodás általános tagadását jelenti. Az ilyen esetekben a 
hiba nem kötelező rítus, nem norma. [ . . . ] A hiba ilyenkor anarchia, vagy leg-
alábbis az állandó bomlás katalizátora. Csak addig igazán hatásos, amíg formátlan 
marad, ameddig megfogalmazhatatlanul munkálkodik. Mihelyt kikristályosodik, hogy 
miről is van szó, amint megismételhető eljárássá formálódik, már normává válik, s 
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ezzel együtt hatástalanná", . konstatálja Perneczky, ügyes metaforaalkalmazással, 
araszról araszra jutva el az ellenművészet ars poeticájáig, terebélyes belvilágáig, 
folytonos megújhodásra képes komplex halmazáig. 

Az impresszionizmus és a konceptuális művészet poétikája közti hierarchikus 
fesztávon mozogva Perneczky, nem is annyira analizáló, mint inkább jellemzéses 
kritikai leírást alkalmazva, a stilizálás alapvető eszközeit veszi lajstromba, s vala-
mennyi irányzat esetében kihámozza a kérdéses poétikák öntelt korszakteremtő 
szándékát leleplező stílusfogások destruktív mechanizmusait. Roppant időszerű kér-
dést vet fel azáltal is, hogy az avantgárd korszakmegjelölő, társadalom- és törté-
nelembefolyásoló szándékának kudarcát teszi vizsgálata tárgyává. Mint köztudott, 
szinte valamennyi korai és kései avantgárd poétika — egyik kifejezettebben, másik 
mérsékeltebben — megpróbálkozott a társadalomformálás esztétikai-etikai lehető-
ségeivel, vagy ha azokkal nem is, legalább megfogalmazta alapvető pozícióját a 
külső világ dolgaival szemben. Az is köztudott, hogy végül is egyiknek sem sikerült 
a világot a maga képére formálnia. Az utóbbi évtizedek avantgárd művészetében 
mégis gyökeres változás ment végbe, mivelhogy az avantgárd taktikát változtatott: 
a küldeményművészet és egyéb peremművészeti jelenségek által, valamint az alter-
natív művészeti diaszpórák összekötése révén egy nemzetközi népművészeti trend 
alakult ki, a „kvázi-művészek" „kvázi-társadalma". Az avantgárd tehát, fittyet 
hányva a reális — számára külsőnek tekinthető — világra, megteremtette „a maga 
meta-világát, meta-művészetekkel, meta-publikációkkal, s a korszakok és törekvé-
sek meta-evolúciójával". A régi megkerülésével új tömegkultúra jött létre, amely 
— szociális küldetésének prioritását tartva szem előtt — a művek esztétikai kívánal-
mait is másodrangú kérdésként kezeli. Perneczky ennek az általa is művelt és meg-
tapasztalt művészeti gyakorlatnak a hiányosságaira és pozitívumaira egyaránt rá-
mutat; sajnálja ugyan az egységes világkép leáldozott, igazinak vélt korszakát, de 
érezni, hogy elkötelezettség tekintetében emellett az új minőségű „society" mellett 
van, amelyet „négy kontinens fiatalsága tekint korszakos jelentőségű varázsszernek 
a megbukott igazi korszak pótlására". Mert valószínű, hogy Perneczky is tudja — 
érzékeli —, hogy ez az új tömegművészeti korszak visszamentett valamit abból a 
néhai eszményi időből, ez pedig nem más, mint az életnek és a művészetnek az a 
fajta közelsége, gyakori egybeesése, amely manapság az alternatív művészek maga-
tartásformáiban ismerhető fel. 

A Fekete négyzettől a Pszeudo-kockáig című záró tanulmány legnagyobb érde-
meinek egyike, hogy a kelet-európai avantgárd tipológiájának vázlatozása mentén 
nemcsak szimpla párhuzamokat keres a korai avantgárd konstruktivista ikonográ-
fiája és az elmúlt tíz-tizenöt esztendő geometrikus tendenciái között, hanem egy-
szersmind felfedi a mélyebb szellemi indítékokat, az egybeeső magatartásformák kö-
zös forrásait, az azonos poétikai eredőket. Sőt, az sem túlzás, ha azt mondom, hogy 
a szerző a kelet-európai avantgárd művész lelkületét kísérli meg nem kevés siker-
rel definiálni. 

Vizsgálódásának kiindulópontja Kazimir Malevics Fekete négyzet fehér alapon 
című korszaknyitó opusa, az az emblematikus modelláció, amely az évtizedek eltel-
tével téziserejűvé vált, és nemzedékek útirányát, szellemi-alkotói tájékozódását be-
folyásolta. Leginkább a hatvanas-hetvenes évek idea-művészetének úttörő gyakor-
latában kibontakozó nemzedékre volt döntő hatással. Ezt támasztják alá nemcsak a 
Perneczky által a kötetben felvonultatott kortárs példák — konkrét művek —, ha-
nem e generáció elméletírással is foglalkozó tagjainak szaporodó tanulmányai, friss 
vallomásai. 

Malevics tehát megkerülhetetlen, örökös dilemmája és próbaköve napjaink 
eszmélő művészének. S a kelet-európai avantgárd sorsa sokban hasonlít a kívül-
rekesztett, elhallgattatott Malevics hányattatásaival. A helyzet, persze, ma már vala-
melyest jobb és elviselhetőbb, de tény, hogy a szubkultúrát választó entellektüell 
eszmerendszere természetes automatizmussal fogadja be a valamikori téziserejű 
üzenetet, még akkor is, ha ez „a morális-intellektuális magatartás ma szubkultúra-
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modell és nem forradalmi energia". A szubkultúrának azonban, amely kívül áll 
a hatalom szféráján, egy-egy morális-absztrakt örökség nemcsak a kívülállás ismer-
tetőjeleként funkcionál, s nem is valamely konkrét társadalmi akció meglendíté-
séhez kell, hanem csupán annak az illúziónak az élesztegetéséhez szükséges, hogy az 
új tézis igenis lehetséges — a forradalom ideája nem halt ki véglegesen. Hiszen 
a malevicsi Fekete négyzet sem más bizonyos értelemben, mint az elveszett, vere-
séget szenvedett forradalom nosztalgiájának az emlékműve, a kudarcot követő ab-
szolút semmi, de az a semmi is egyidejűleg, amiben — ha szenzibiláljuk — min-
dent megtalálhatunk. A forradalmi-háborús sebekből lábadozó Kelet-Európa nagy 
esélye annak a felismerése, hogy e szenzibilitás megszerzése és feloldása mégiscsak 
lehetséges. Ügy vélem, hogy Kelet-Európa avantgárd művészeit ez a részben spiri-
tuális felismerés teszi élet- és fejlődésképessé, s hogy a szellem szférájában még 
hatalmas lehetőségeket szunnyasztanak a lassacskán felszakadozó korlátok. Per-
neczky, úgy tűnik, szkeptikusabb, mert kevésbé hisz az új tézis megfogalmazásának 
lehetőségében. De ez már utópiafelfogás, s valamelyest hit kérdése is. 

A kötet strukturációját mérlegelve végül is sajnálhatjuk, hogy nem került bele 
több tanulmány a Hogy van avantgarde ha nincs — vagy fordítva című kéziratgyűj-
teményből. A Tejút című esszé például nagyszerűen illett volna a szubkultúra kér-
déskörét is érintő A korszak mint műalkotáshoz. A kassáki képarchitektúra proble-
matikája köré szerveződő A boldog sziget című értekezés viszont, már csak utólag 
konstatálható, mintha hiányozna az ELTE által ebben az évben kiadott Kassák La-
jos-emlékkönyv kaleidoszkopikus anyagából. 

Mindezen túl az is nyilvánvaló, hogy Perneczky Géza művészeti tevékenységé-
nek komplex felméréséhez majdan a Regiszterre támaszkodó olyan szerzői kötetre 
lenne szükség, amely végigkíséri alkotói munkásságának lényegesebb momentumait. 
Az alkotói én pályájának egy-egy konkrét, kézzelfogható — de mindenekelőtt érték-
álló — tapasztalata ugyanis alkalomadtán tanulságosabb, találóbb példa, mint a 
művészettörténet néhány ismert epizódja ugyanannak a szerzőnek a tolmácsolásá-
ban. Perneczky értekező munkásságát pedig épp az teszi külön is vonzóvá, hogy 
kreatív művész — tehát alkotói értelemben szenzibilis —; a problémákat belülről 
látja, s a bennfentes érdeklődésével és stratégiájával is viszonyul hozzájuk. így hát 
szkepticizmusa vagy iróniája nem a kívülről szemlélődő és okoskodó oly gyakran 
tapasztalható tehetetlenségéből, nagyzolásából fakad, hanem abból az örökös ké-
telyből, amely minden alkotóban benne munkál, s folytonos újraértékelésre ösztönzi. 

* 

Aczél Géza Termő avantgard (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988) című tanulmány-
kötete túlsúlyban a korai avantgárd irodalomnak Kassák Lajos és Tamkó Sirató 
Károly vonatkozó munkássága által behatárolt területére összpontosít, de kitér Bar-
ta Sándor és Komját Aladár avantgardista korszakaira is. Az utóbbi esztendők fel-
fokozott Kassák-kutatásai mellett így, ha lassan is, de egyre tisztábban bontakozik 
ki előttünk a hőskorszak progresszív irodalmi-művészeti törekvéseit képviselő,-mind-
eddig mellék- vagy epizódszerepre kárhoztatott teremtő egyéniségeinek munkássága. 

Tamkó Sirató Károly személyében látja napjaink vizuális költészetének előfutá-
rát folyóiratunk idei 4. füzetében Petőcz András, s ugyancsak a sokoldalú alkotó 
(vallomása szerint a dimenzionista aktivizmus életművének mindössze egyhetedét 
teszi ki!) glogoista és dimenzionista áttörései képezik Aczél Géza fejtegetéseinek tár-
gyát, mintegy utólag mentve a kilátástalanság helyzetét, és a meg nem értésnek azt 
a veszélyeztetettségét, amely Tamkó Sirató Fáj, fáj nagyon című 1972-es önéletrajzi 
vonatkozású költeményében* nyer kifejezést: 

Hogy senki sem tudja Magyarországon 
hogy mit is akartam én a művészet-világban! 
És hogy megmagyarázzam 
arra már nincs remény 
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nincs remény 
nincs remény! 
Akik tudták Párizsban 

réges régen halottak 
de azok is csak mind 
egy kis részét ismerték terveimnek 
az egészet — en bloque 
ott se — s enk i! 
Nem beszéltem róla senkinek 
gondoltam: majd megvalósítom 
s az idő kiszaladt alólam. 

Célom ezúttal nem Aczél kötetének teljes igényű ismertetése, sőt nem is a 
Tamkó Siratóról szóló tanulmány elemzése. Mindössze annak egy tézisét, megálla-
pítását ragadnám ki egy polémiának nem is nevezhető, ám roppant lényeges észre-
vétel erejéig. Idézem Aczélt: „Már az elmondottakból is nyilvánvaló, hogy Sirató 
dimenzionizmusa jellegében némileg eltér a korábbról ismert irányzatoktól. Ugyan-
akkor vitáznunk kell azzal az általánosan elterjedt véleménnyel, miszerint »nem 
helyezhető az izmusok fejlődéstörténeti kereteibe, nem mozgalom, hanem tudato-
sító folyamat volt, melynek kiáltványa szintetizálta az azonos elvre épülő európai 
művészeti törekvéseket«". Aczél a következőképp folytatja elmélkedését: „A dimen-
zionizmus jellegzetesen késő avantgarde teória, melynek gyökerei a konstruktiviz-
mushoz vezetnek." Az idézet első része A konkrét költészet útjai című ismeretter-
jesztő dolgozatomnak A síkverstől a dimenzionizmusig elnevezésű fejezetében leírtak 
tömény kivonata. 1973—74-ben, amikor a Híd folyóirat számára interjút készítettem 
Tamkó Sirató Károllyal, kezdetben abba a hibába estem, hogy a dimenzionizmust 
autonóm művészeti irányzatként értelmeztem, olyannak tételezve fel, amely hierar-
chikus rendben besorolható az izmusok — a szürrealizmus, a dadaizmus, a konst-
ruktivizmus stb. — fejlődéstörténeti ívébe. Miután az interjú szövegét autorizációra 
küldtem az interjúalanynak, Tamkó Siratótól feddés és határozott intervenció ér-
kezett. Íme néhány foszlány 1974. június 27-én keltezett leveléből: „A 8 oldalnyi 
szöveg általában megfelelően van írva. Kisebb eltérések az én álláspontjaimtól, il-
letve tényeimtől szóra sem érdemesek. A 9. oldal, illetve az utolsó 10 sora a szö-
vegnek, abszolút »közölhetetlen« részemről. [ . . . ] Csupán az ön tájékoztatása céljá-
ból rávilágítok a teljesen hibás beállításra: a dimenzionizmus nem irányzat volt, ha-
nem egy elv. A Manifesztum egy fejlődési törvény megfogalmazása volt. Tudatosítás, 
mint ön hivatkozik is szövegemre. Ez a törvény 100 évre megszabja (ha nem többre) 
a művészetek fejlődési vonalát. 1936-tól 1966-ig ez a fejlődésvonal beigazolódott, 
mint az A dimenzionizmus első albuma című 300 illusztrációt tartalmazó könyvem-
ben napnál fényesebb igazolást nyer. Nem volt még a világon ilyen egységes és 
általános művészetfejlődés. [ . . . ] A dimenzionizmus tehát világméretű győzelmet 
aratott az első 30 évben, törvényének megfogalmazása után. Csak magának a név-
nek, a dimenzionizmus szónak nincs nyoma a művészettörténetben! Ez azonban — a 
szó, a név, az elnevezés — nem azonos a törvény lényegével." 

A fenti levéltöredékek — mint tapasztalható — egytől-egyig alátámasztják az 
Aczél által tőlem vett idézetet. Egyszerűen: így fest a helyes rálátás. Mindamellett 
a Tamkó Sirató-i definíciónak nem mond ellent az az aczéli megállapítás, hogy egy 
teóriáról van szó, hiszen mindegyik elv valamilyen elméletre támaszkodik, és vice 
versa. A dimenzionizmus szintetizáló erejét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy olyan eltérő poétikájú alkotók vallották magukénak, mint Arp, Delaunay, 
Duchamp, Picabia, Moholy-Nagy vagy Calder — hogy csak a nevesebbeknél marad-

* Az itt közölt versidézetek és -töredékek Tamkó Sirató Károly közvetlen ha-
gyatékából valók. 

83 



junk —, „akiknek munkásságában a dimenzionizmus elve burkoltan vagy nyíltan 
már korábban is adva volt, de nem volt tudatosan, programszerűen megfogalmazva" 
[idézet tőlem]. Vagy ahogy Sirató és Bryen közös fogalmazványában áll: „A Mani-
fesztum maga úgy értendő, mint egy általános t u d a t o s u l á s , mely részben az 
egyes avantgardista művészek műveiből sugárzódott ki, részben pedig a kétdimenziós 
irodalom, a planizmus elméletében felfedezett gondolatok általánosításából keletke-
zett." 

Űgy vélem, Aczél hasznos vizsgálódása megérdemel ennyi kiegészítést, hiszen 
a dimenzionizmus talán leglényegesebb karakterisztikuma forog kockán; s Tamkó 
Siratónak, annak az alkotónak is tartozunk a precíz fogalmazással és értelmezései, 
aki Életrajz-ciklusának egyik 1974-es darabjában a következő módon summázza sa-
ját pályaképét: 

9 éves koromban a múlt kultúrák alapjaiból 
csak öt lerágott csonthalmazra leltem 

14 évesen a futurizmusért küzdöttem 
18 évesen eljutottam a XX. század irodalmi holtpontjára 
s megkezdtem a síkvers konstrukciókat 
20 évesen már az öt-érzékszerv-művészet partitúráin 

dolgoztam és elválasztottam az eüklidészi művészeteket 
a nem-eüklidészi kontinenstől, egy új világtól, amelyért 
Bolyai is küzdött 

s 30 évesen Párizsban — 56 soros manifesztum-
törvényemhez csatlakoztak az új művészet legnagyobbjai... 

ma pedig kétségtelen, hogy a fejlődés mindenben igazolt... 

Perneczky és Aczél kötete egyaránt fontos dolgokat mond el a képzőművészeti 
és irodalmi avantgárd nemegyszer interdiszciplinaritásba átfolyó jelenségeiről. 
A korai és a kései avantgárd összefüggésrendszerét exponálva Aczél például Kas-
sákon és Tamkó Siratón keresztül eljut a közelmúlt és napjaink vizuális költésze-
tének sokágú poétikai rendszeréig, külön értékelve a párizsi Magyar Műhely kép-
viselte szövegművészeti magatartásforma aktualitását, hangsúlyozva, hogy a „leg-
újabb formabontó törekvések megítélése a század eleji izmusok megnyugtató föl-
mérése nélkül aligha elképzelhető". Mindkét szerzőt dicséri, hogy felméréseik által 
fokozatosan kiteljesednek a haladó művészet korszakaira való kitekintések. Külö-
nösen biztató, hogy az elemzések tengelyében immár nemcsak a távolmúlt, a már 
beigazolódott történelem, hanem a jelenkor friss vívmányai is egyenrangúan fog-
lalnak helyet. 

SZOMBATHY BÁLINT 

„Szavaink elmentek legelészni" 

PETŐCZ ANDRÁS : A JELENTÉS NÉLKÜLI HANGSOR 

Petőcz András újabb állomáshoz érkezett saját „költői hagyatékának feldolgozá-
sában": megjelent harmadik önálló kötete. A „költői hagyaték" fikciója már isme-
retes a korábbi kötetekből (fejezet- és alcímek: „— válogatás a költő hagyatékából 
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