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koncz istván 

pantomim 
Ladik Katalinnak ajánlom 

Veszélytelen kitér ő  a mese... 

Bagoly formálja az embert; —
semmi kétértetm űség: csak toll, 

fül és 
szem, 

a képzelet, talán lát még valamit 
s betetörődik a néző, tudja, 
hogy semmi sem mozdul már többé. 

Fő-mutatvány a test; —
(kinagyítva a fontos felületek), 
itt a végtagok lejtése épp a mozgást 
fogalmazza meg eltúlzott beszédességgel. 
És a test követi a ritmust 
helyes haladási irányban. 
Sok mindenre alkalmas a test; —
lehet: égetni, ütni, táplálni, 

függőleges és vízszintes helyzetben, 
csókolni, tapintani, tetoválni, 

lehet: ábrázolni és tud megszűnni 
egyedül és csoportosan... 
Csalhatatlan mérték a test. 
Titok úgy is, kár titkolni gnóm-urak, 
áru úgy is .. . 
Csak követni kell a helyes haladási irányt 

Visszatérés a Bagolyhoz; — 
semmi kétértelm űség: csak toll, 

fül és 
szem. 

(Egyetlen jelkép, a színen le-fel sétáló 
feredzsés hárem őr.) 
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bányai János 

elősz® 
Ujabb költészetünk , Tolnai Ottó néhány évvel 

ezelőtt megjelent kötetével (AGYONVER'i' 
CSIPKE , 1969), majd Koncz István könyvével 
(ÁTÉRTÉKELÉS , 1969), a szintézis igényét hir-
dette meg, egy sajátos szándékú és távlatú ösz-
szegezését . Mindkét kötet címét e törekvés jel-
képes, metaforikus jelzésének is tekinthetjük; az 
„agyonvert csipke " egy költői nemzedéknek a 
költészethez va.ó viszonyát közli , a nega ćív vi-
szonyulás metaforája , az „átértékelés" pedig az 
a folyamat , ami a szintézisig vezetett , és magát 
a szintézist is lényegében meghatározza . Az azó-
ta kiadott köteteket (Domonkos István : ÁТI (Ј -
ZOTT VERSEK, 1971 ; Fehér Kálmán: FÜRJ-
VADÁSZAT, 1971; Brasnyó István: KONNYtJ-
ATLÉTIKA , 1971 ; Ladik Kata ►in: ELINDUL-
TAK A KIS BULLDOZEREK , 1971 ; Deák Fe-
renc: HONFOGLALÁS , 1971 ) mind ennek az 
összegezésnek a szempontjából kell megítélni. 
Annál is inkább , mert Domonkos István egész 
költői gondolkodását definiálja új kötetével, 
melynek címe az „agyonvert csipke " vonalát 
folytatja , az „átértékelést " pedig maximálisan 
radikalizálja , Fehér Kálmán kötete pedig a 
„verskeresés" újabb távlatait és területeit fedezi 
fel éppen e szintézis számára , miközben a költői 
nyelv hajlékonyságát és hajlíthatóságát kutatja. 

Az összegezés igényét tartva szem el ő tt, 
újabb költészetünket a kritika eddigi viszonyu-
lásától eltérő  módon közelítheti csak meg, egy-
részt , mert a szintézis igénye támpontokat ad 
a kritikai tájékozódásnak , másrészt , mert min-
den újabb kötet — bármit is tartunk értéké-
ről — bizonyos szempontból a jelzett törekvés 
egy-egy megvalósulása vagy sikertelensége. A 
kritikai megközelítésnek az eddigit ől való elté-
rését sürgeti, hogy ŰJABB KđLTÉSZETÜNK, 
a szintézis igényének meghirdetéséig , KIALA-
KÍTOTT EGY SAJÁTOS POÉTIKÁT, ÉS VI-
LÁGNÉZETÉT IS RENDSZERBE LEHET MÁR 
FOGNI ; nagyrészt felszámolta mindazt , ami ed-
digi pályáján spontán és ösztönös volt; a költ ő i 
hivatást pedig a világban való létezés egyetlen 
lehetőségeként ismerte fel : újabb költőink szá-
mára a költészeten kívül már nincs más kiút; 
megérezte a modern költészet újabb törekvé-
seivel való találkozás , egybehangzás egyénisé-
get és költői ént befolyásoló hatását : otthonra 
talált egy nehezen körülírható szellemiség kö-
rében . Mindezek az eredmények és felismeré-
sek alapvető  önvizsgálatra kényszerítik újabb  

brasnyó istván 

répaföld 
A folyóról indul reggel a nap, 

de a répa még lángol a földben. 
Igy akarták, 

s ássák most a lángoló termést 
a hő től kancsalítva egész nap. 
Ó, tövisek t űzbe szórt magva., 

ki ejt majd igét a hamu felett, 
s ha fényükben megtörnek az ezüst levelek, 

kimondod-e a szót, melyet majd szó követ — 
szóra szó, míg a hátán elfekv ő  ég 

verejtéke a szemekbe pereg. 

téli fények 

Álmodban, alvó, merre jársz? 
Ez már az este, füst ül a havon — 

népes lesz az éjszaka. 
De aztán, ha füttyögve elhaladnak, 

a f ény egy ujabb nap felé fordul, 
hol lámpák Zengenek a ködben, magasan. 

Fehér és üres sugárzás: 
miféle visszfény dereng a fák homlokán 

s old egybe sötétet, világost; 
csillagok fakó képe — láthatatlan út 

a köd felett hullámzó mellkason. 

kolostorkert 
Az erd őkb ől, lentről, majd bejönnek 
a vadak egy délután, s elmerengnek 

a templomhajó hosszán, 
vagy megnyalják a kertész ásóját. 

A díszcserjét letördelik — 
felriadnak a varjak, magasra 

szöknek velük a fák. 
Minden elrepül vagy belefagy 

a szürke állományba, lent, fönt, 
ahogy az ég fordul, 

míg az est puskalövései apró lyukakat 



domonkos istván 

944 pritvor boinica 
11001 belgrád 

minden éjjel mama 
mama mit tegyünk? 
édes mama nagyon 
értesz mama? 
mama ha te tényleg 
de nem ugye mama? 
ugye nem mama? 
nekem nagyon furcsa 
hogy ilyesmit írok mama 
ez az első  esetem 
bezártak mama 

minden éjjel mama 
elloptam egy sz őlőpermetez ő t 
meg egy levente pisztolyt mama 
a pisztoly olyan kicsi volt 
nagyon kicsi volt mama 
megfogtak és elvették t őlem 
ezért vagyok itt bezárva 
nekem olyan furcsa 
hogy ilyesmit írok 
ez az els ő  esetem 
bezártak mama 

minden éjjel mama 
ez van és ezt írom mama 
hallottam hogy te is itt vagy 
csak az ötödik emeleten mama 
én a negyedik emeleten vagyok mama 
azt mondják hogy te is ebben az épületben vagy 
igaz ez mama? 
a lépcsőket nézem mama 
fehér kövekb ől vannak 
Ott  fenn ajtó van mama 
az ajtón meg három lakat 
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költészetünket . Az önértékek felismerése és a 
szintézis mint önvizsgálat kötelezi a kritikát ko-
rábbi viszonyulásától való eltérésre : ennek a 
költészetnek a megítélése már elképzelhetetlen 
a jugoszláviai magyar költészet korábbi szaka-
szaihoz mérve , mert azzal ma már a tagadás 
szintjén sem vállal közösséget , ami természete-
sen nem zárja ki a folytonosságot , hanem át-
teszi a hangsúlyt az ugrás, a törés körülmé-
nyeire ; nem arról van már szó, hogy hol foly-
tatódik vagy hol nem folytatódik a korábbi ju-
goszláviai magyar költészet újabb költészetünk-
ben, hanem arról , hogy itt egy lényeges törés 
történt , és egy még fontosabb ugrás következett. 
A kritikának most az a feladata , hogy a szin-
tézis meghirdetett igényének megfelel ően LE-
YRJA a törés és az ugrás körülményeit , vagyis 
hogy számbavegye mindazokat a feltételeket és 
akadályokat , amelyeket újabb költészetünk ön-
nön körein belül termelt ki. 

Hogy pontosan láthassuk az összegezés igé-
nyét , meg kell figyelnünk azt a poétikai alapot 
és azt az esztétikai standardot , amelyre épül és 
amelyre számít. 

Mindaz , ami ezt az alapot meghatározza, szem-
beötlően NEGATYV . A negatív fogalma és a 
körébe tartozó más fogalmak nem értékel ők. 
hanem a KRITIKAI LEÍRAS eszközei . Egyek nél-
kül az eszközök nélkül ma elképzelhetetlen 
újabb költészetünk poétikai alapjának és eszté-
tikai standardjának megközelítése . Ezek az esz-
közök teszik számunkra lehet ővé, hogy kitapint-
suk újabb költészetünk érverését és azokat a 
pontokat is, amelyeken a modern költészettel, a 
modern költői irányokkal és kutatásokkal érint-
kezik . De talán, néhány esetben , a negatív ka-
tegóriák a kritikai leírás, az interpretáció szint-
jéről átcsaphatnak a kritikai megítélés szintjére 
is, mégpedig abban az esetben , ha egy költő i 
törekvés értékstruktúrájának a leírására kerül 
a sor, és akkor is , ha a kritikai fogalmak kö-
rében ezek a kategóriák stabil helyet foglalnak 
el, illetőleg ha a kritikai gondolkodás rendsze-
rében felváltják a szokásos „pozitív kategóriá-
kat". Mert ha a rímeket például pozitív kategó-
riának vesszük, akkor a rím hiányát negatív-
nak kell tekintenünk. Mégpedig olyan értelem-
ben, hogy az ún. „kötött" vers egyik alapvető  
szervező  elemét, a rímet , az ún. „szabad" vers-
ben, melyből legtöbbször hiányzik , nem tekint-
jük egyszerűen hiányzónak, nem-létez đnek, ha-
nem a vers-szervezet struktúrájában negatív ka-
tegóriának vesszük, tehét nem RYMr őI, hanem 
-RYMrői beszélünk . Ugyanígy a metrumról, s őt 
a metaforáról és a szépr ő l  is...  A negatív ka- 

szaggatnak a ködbe. 
A faltól vissza tél, akadozó hangok 

a toronyból, ahogy a karmok megcsúsznak 
a harangok jeges páncélján. 

a part 
Itt mást gondol az erdő : 

a parton visszafordul, belegázol 
a sötétbe. 

Elő tte leng a csillag, 
a szél hamut sodor, 

szürkébbet, az éjszakánál szürkébbet, 
amíg te virrasztasz. 

De tüzek a parton, távolabb, 
az erdősáv tüzei 

hangtalanul fekszenek a vízre, 
falják a zöld fövenyt, 

a szunnyadó szót 
ajkadon. 

egy kéz integet 

A szélt ől hajtva mindenki elvonul. 
Hangok zakatolnak, viharok, 

hó szakad az útra. 
A nyomokban elfekszik a lélek, 

víztükör sikolt — 
fagy tépi széjjel a csöndet. 

De te a dombon magasra szöksz fel, 
szív. 

S majd ha a fények megremegnek, 
este, s az ablakból egy kéz integet 

át az időn, 
te nem integetsz, mész, nyár sietve, 

amerre a többiek 
az éjszaka szélesed ő  körmenetében. 



minden éjjel mama 
mint  mikor pléhhordót gurítanak 
hallom a hangodat 
semmire sem vagyok képes 
semmire mama 
mama hallom a hangodat 
de rosszul fújnak téged mama! 
mama téged nagyon hamisan fújnak! 
ki fúj téged mama? 
mama rajtad fejből játszanak! 

minden éjjel mama 
s mintha kályhacs őbe csinálnád 
megafonba mama 
amikor nem használnak hol tartanak? 
ó mama áruld el nekem hol tartanak? 
mama te is félsz a hangfogótól? 

semmire sem vagyok képes mama 
minden éjszaka 
itt gubbasztok a negyediken mama 
és hallgatom 
valaki csúnyán bánik veled mama 
valaki fúj-fúj minden éjszaka 

tegóriák így lesznek a modern költészet egy 
konkrét szituációja leírásának koherens kritikai 
eszközei. 

Újabb költészetünk legfőbb ihletője az indu-
lás pilianatától a szintézis igényének meghirde-
téséig a tagadás, a szembefordulás volt, és ez 
határozza meg azt a poétikai alapot, amelyre 
egész költői építménye nehezedik. A tagadás és 
a szembefordulás els ősorban a költőre, a költői 
magatartásformára vonatkozott. Az indulás id ő-
szakában ezt Tolnai Ottó és Domonkos István 
emlékezetes, korai ars poeticái (a DOREEN 2 
és a rá válaszoló KONTRAPUNKT) fogalmazták 
meg és prezentálták is a legpontosabban. Az 
ironikus hangvétel, mely végigvonul ezeken a 
verseken: a sorok számolgatása a költészet fenn-
költ feladatainak vállalása helyett, a fiziológiai 
realitások, a rút affirmálása a szép, a költ ői 
szép légies-tünékeny eszméivel szemben, a hem-
zsegő  nem-költői szavak s fogalmak, a szokásos 
stilisztikai eszközök helyett a vers karesúsítá-
sának igénye, a félelem a verst ől az alkotás 
szokványos örömei helyett, az elvágyódás és 
kikivánkozás a helyi színek szűknek látott (és 
valóban szűken értelmezett) világából — mind 
egy-egy része és részlete annak a hangosan 
meghirdetett de pontosan (kritikailag) köriid nem 
írt kötői programnak, amelyet az ars poeticák 
jeleztek, és amelyet egy egész nemzedék költ ői 
alkalmaztak. Elsősorban az életérzés és egy-
fajta érzelmi magatartás formája volt az így 
megmutatkozó spontán tagadás és szembefor-
dulás. 

Ennek a spontán és emotív magatartásnak a 
hatása, a szellemi környezetben és a stabilnak vélt 
költői tudatban kiváltott hatása, kivételes mé-
retűvé növekedett. Akkor még zavartan és tájé-
kozatlanul figyelhették a kezd ődő  hatvanas évek 
elsőkötetesei ezt .a majdnem föléjük növeked ő  
és őket majdnem eltipró hatást, ma már nyil-
vánvaló, hogy mi volt a táptalaja. Egy korábbi 
költői és poétikai standard ingott meg, egy 
megállapodott értékrendszerben keletkezett za-
var. Még az is megingott és ott is zavarok áll-
tak be, ahol ez nem volt várható. Egy, az álta-
lánostól, a köztudatban él ő  állapotoktól eltérő , 
de csak látszatra eltér ő, vagy eredménytelenül 
eltérni igyekvő  költői tudatvilágban. Ennek az 
eltérésnek látszat-voltára és eredménytelensé-
gére döbbentett rá sokakat ez a feltartóztatha-
tatlan spontaneitás. Itt kell megjegyezni, hiszen 
szorosan ehhez a problémához, a spontán és 
emotív fellépés hatásához, hatásának érzékelé-
séhez kötődik, bár hosszabb és alaposabb tag-
lalást igényelne, hogy a jugoszláviai magyar 

vendég 
Vendég érkezik gyújtogatva 

az üres éjszaka havát, 
homloka a képek tükrén villog 

és kívül a falra vetül. 

De soha karcsúbb lángolás 
tetők z űrzavara felett, 

csillagtengerben olvadás, 
a szélben víztükör zörög. 

Vendég, ha érkezik, kései, 
kžhúnyt lámpák során, 

az ajtót jégcsap zörgetž 
a rég kihűlt lakomán. 
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der springt nosh auf! 

nos költészet egyedül maradtunk 
sem ezt akartuk 
a napon ülünk és egymásra vicsorítunk 
számítók voltunk mindketten 
kžpécéztél mert szükséged volt rám. 
élned kellett 
üstökön ragadtalak 
jármű  kellett 
mert azt hittem valahol várnak rám 
konyhakéssé váltál kezemben 
embereket žgértél s most 
köveket zúdítasz felém 
koponyám egyetlen kék csomó 
az idegágak lassan 
leszakadoznak bennem 
éretlen termésük 
a céltalan gyűlölet nyálkájába taposva 
vadszamár voltam 
ždžóta lótetű  
elindultunk s azt mondtad: 
íre a barackfa: szép 
erőszakold meg 
tedd magadévá 
nyomj be neki 
és én megtettem költészet 
jajgattam közben 
s te azt mondtad: ez a gyönyör! 
azt mondtad: íme a búzatábla 
nyomj be neki is 
mert szebb mint a tenger: táplál 
porzott a határ 
a levegő  hasábokra szakadt fölöttem 
nyöszorögtem 
s te azt mondtad: ez a gyönyör! 
azt mondtad: íme az ürgelyuk 
szebb a kútnál mert életet rejteget 
tágžts egyet rajta! 
s mikor félájultan hasra feküdtem 
azt kiáltottad: avanti, avanti! 
nicht-hžnaus-lehnen! 
ecco la dolce vita! 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: íme a csatorna az akác 
a távoli házak (megtettem úgy a távolból) 
a villanykarók a sínpár a kövek 
vakondtúrások hangyabolyok 
nyulak verebek 
még altkor sem kezdtem el kétkednž benned 
amikor egy vörösparókás 
holtan maradt a kezemben 
feléd fordultam könnyes szemekkel 
de te azt kiáltottad: ecco la dolce vita! 
igen költészet 

költészet újabb fejezetében , vagyis a hatvanas 
évektől kezdődő  időszakban , a korábbi költ ői 
értékek „lerombolásában ", a stabilnak hitt köl-
től normák megkérdőjelezésében , a hangzatos, 
de lényegében semmitmondó költ ői hitvallások 
élea bírálatában jóval nagyobb szerepe volt a 
költészetnek , a spontán költői szó erős vissz-
hangjának , mint a kritikának . NEM A KRITI-
KA, HANEM A KÖLTÉSZET , az ösztönös és 
érzelmes, sőt sok helyütt naiv , önellentmondó 
költői szó megnyilvánulása VOLT AZ OLY SO-
KAT EMLEGETETT KALAPÁCS. A kritika el-
sősorban ennek a költői fellépésnek negatív, ta-
gadó , romboló hangjára visszhangozva nézett és 
nézhetett szembe a jugoszláviai magyar köl-
tészet valóságos helyzetével , poétikai és emberi 
értékeivel. S mondhatta ki azóta sem megfel-
lebbezett ítéleteit. Tehát itt fordított folyamat 
játszódott le, mint néhány évvel el őbb a szerb 
költészetben . Ott a költői szó felszabadulását, 
a költői kutatások új irányait , a kereséseket és 
kalandokat az erőteljesen megszólaló , új érté-
keket és nézeteket revelálo kritika , mégpedig 
elsősorban az újságkritika , amely könnyen és 
gyorsan reagálhatott a jelenségekre , az feltéte-
lezte , mintegy előhívta. 

Kétségtelen , hogy ebben a spontán és emotív 
„megnyilatkozásban" volt egy még kifejletlen, 
de rendkívül életképes mag, amely a tagadás és 
a szembefordulás irányát kijelölte: ŰJABS 
KÖLTÉSZETÜNK A VERS ÉS VELE EGYÜTT 
A LÍRA DEMISZTIFIKÁLÁSÁNAK POZÍC1O-
JÁRŐL INDULT . A korai versek egész sora, 
az els ő  kötetek a legf őbb bizonyíték e tény alá-
támasztására . S legteljesebben Domonkos Ist-
ván VERS című  költeménye fejezi ki. A vers 
a „mondják", a „mint mondják ", a „mondva 
modják", az „azt mondják " talpfáin rohan vé-
gig mindazokon az állomásokon , amelyeken egy-
egy hagyományos vagy megszokott , törvénnyé 
növesztett költészet - és vers-szemlélet a for-
galmista. Illetőleg, számbaveszi mindazokat a 
gondokat , gondolatokat és ellenállásokat, ame-
lyekkel a korábbi költészet , vagy általában a 
kötészet vívott meg . A vers, MÁSOK SZERINT, 
azok szerint, akik „mondják": a húrok gyereke" 
és „szélben peng", „villámokkal gyújt alá fecs-
kéknek , verebeknek", „tíz élő  kereszt" „bolyong 
körülötte", „öli a csecsemősejteket", „hóna 
alá enged két vak egeret " ... A vers tehát a me-
taforák és szimbólumok sorozata , „anyagtalan". 
... S „beszélik róla": 

podolszki József 

Hányszor mondtam már neked 
ne járj ősszel avarágyon 
ne hálj soha avarágyon 

hányszor mondtam már neked 

Nem mondhattad elégszer 
arra jártam reáléptem 

arra jártál reáléptél 
nem mondhattad elégszer 

háztetőről háztetőre 
száll a veréb 

de a fecske 
erdőkön és hegyeken át 
hegységeken tengereken 

tovarepül 

veréb vagyok 
csak a nótám fecskenóta 

tengert suhog 
mormol tengert 

háztetőmön 
háztetődön 

hegy n ő tt ki a f öld ráncából 
erdő  állt a hegy lábához 

az erdőben patak bújt meg 
vize tiszta csacska fürge 

kavicsot mos sodor egyre 
magával 

de a kavics állni akar 
vizet bolygat lassít torlaszt 

és a patak erdőmélyen feljajdul 
és az erdő  nem rejtheti ölébe 

hiába áll a hegylábon 
s föld ráncából az a hegy  is  

hiába nő tt 
hiába 

jaj mi lesz itt 
hova leszünk 



az éjszakának is nekirugaszkodtál 
a gomolygó párafellegeknek 
fényfoltoknak költészet 
s most mit tettél elébem? 
két kiló rozsdás szöget 
egy kalapácsot és egy üres tyúkketrecet 
lényemmel etettelek költészet 
s girhesebb vagy a kiszácsi lónál 
llwlyet bámulva egyszer 
egy pillanatra elfeledtelek 
koncentráttal foglak etetni költészet 
kilakoltatlak magamból 
a puha vérdíványokról a ketrecbe 
meghizlallak költészet 
látod ez lett a vége 
pedig te vagy a megmondhatója 
hogy még a tyúkszarban is csak téged láttalak 
a gyomromban lesz a sírod költészet 
csúnyán elbántunk egymással 
az elmúlt tíz év alatt 
te szögesdrót vagy 
én meg az üres telek 
konzervdobozok másznak felém 
lyukas lábasok használt kötszerek 
s mikor esténként magamba pislantok 
az elmeszesedett erek mentén látom: 
gilisztáim menekülnek! 
szidoloztalak költészet 
rovarirtó szerekkel védtelek 
permeteztelek 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: anya 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: lány 
azt mondtad: apa 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: testvér, család, otthon, leves 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: hitves gyerek 
azt mondtad: haza 
emlékszel költészet? 
azt mondtad: haladás, tudás kozmosz 
azt mondtad: barát 
emlékszel költészet 
HALT! költészet 
(s mindezek után jöttét a gombost űvel!) 
HALT! költészet HALT! 

(Der springt noch auf!) 

(Magyar Szó, 1972. VII. 2.) 

Megkegyelmezett a széknek, az ágynak, 
alig van két gyökere, fájnak, 
s már megdőlt, papírja a tér, 
s már teleírta deltás ceruzája. 

Az a költészet, amelyről beszélnek, a mások 
szerinti költészet betöltötte már a teret, „tele-
írta deltás ceruzája", nincs szabad hely azonkí-
vül, amit mondanak a költészetről. Azt várnánk, 
ez után a felismerés után a szép metaforákkal 
és szimbólumokkal leírt költészet, az anyagta-
lan elvetése a költ ő  természetes lépése, viszont 
első  kötete, a RATKA (1963) mást mutat: Do-
monkos István első  kötete legtöbb versében még 
tartja magát mindahhoz, amit a versr ől mon-
danak, amit mesélnek róla. Olyan szigorú tör-
vényekkel, a hagyományos stilisztikai és vers-
szervező  szabályok alkalmazásával azóta sem 
írt verset újabb költ ő-nemzedékünk! Domonkos 
első  kötete jó néhány versében betartja a má-
sok által hirdetett elveket és eszméket, de nem 
affirmálja őket, nem azokon belül keresi az új 
lehetőségeket a még kimondatlan közlésére, ha-
nem próbára teszi őket. Ezért, a próbatétel miatt 
fordul elő  oly sűrűn, s rendszerint a vers szö-
vegének magjában, a költemény, a vers, aszó 
fogalma. Domonkos alkalmazza a hagyományos 
költészet szabályait és törvényeit, de nem mint 
a vers egyetlen lehet őségét, hanem mint a köl-
tészet „megkérdezésének" legbiztosabb módsze-
rét. A rím, a ritmus ezekben a versekben mind 
kérdés a költészet lényegér ől. Tégy készíti elő  
Domonkos István költészetét a demisztifikálás-
ra: a KONTRAPUNKT már a próbatétel utáni 
tapasztalat verse, a demisztifikálásé. Tolnai Ot-
tó ugyanerre a pontra, a spontán és emotív 
magatartás tudatos magjáig, mer őben más irány-
ból jut el. O a „tanultabb" költő , ő  már tud-
ja, hogy mindazzal, amit a versr ől mondanak, 
semmit sem lehet kezdeni. Meg sem kísérli te-
hát azt, amire Domonkos még kísérletet tett. 
Mégis találkoznak, mégpedig a költészet „meg-
kérdezésének" a szintjén. Tolnai Ottó els ő  kö-
tetében (HOMORŰ  VERSEK, 1963) is sűrűn elő -
forduló fogalmak a vers, a szó, de mindig 
kötetben külön lapra, közvetlenül az ars poetica, 
a DOREEN 2 előtti lapra nyomtatott Szab® L ő -
rinc-idézet jegyében: „Utálom a verset..." En-
nek a költészetszemléletnek a jegyében indul 
Tolnai Ottó, és ezzel dobja át magát a demisz-
tifikálás szintjére. ls már itt, a DOREEN 2-ben 
megjelenik Tolnai Ottó és általában e nemzedék 
költészetének egyik dönt ően fontos vonása, még-
pedig az, hogy a költészetet, a versírást nem 
tartja örömnek, a szellem és a lélek örömének 

kavicsokkal patakokkal 
jaj hova 

csillag szóró csillagszóróm 
kinek adjam 

éjszaka ki játszik 
ki bízik éjszaka 

csillagszó ró-csillagokban 
sžstergőkben gyúladókban 

elomlókban 
elhalókban 

te sem nagyon 
én sem igen 

neked nem kell 
nekem minek 
hova vigyem 
kinek adjam 

csillagjátszó csillagomat 
szžkrajáték sok szavamat 

elmúlóban 
kihalóban 

Párnádon feküdtem 
párnámon feküdtél 

párnánkon f ektünkben 
egyszer felijedtél 

éjszaka volt akkor 
és nincs többé hajnal 

sötétben maradtál 
fekete ruhádban 

hiába keresnek 
már meg nem találnak 
már meg nem talállak 

kereslek 
hiába 

Tarka virág van a réten. 
Lányka lépdel, hajlik érte, 

leszakítja, megszagolja, 
hajbatűzž s továbblépdel. 
Tarka virág volt a réten. 



ro 
O  w 
tolnai Ottó 

költemény 
els ő  rész 

(legyek) 

1. 

mert bevehetetlen vár a torta (írtam) 
e1 is esett dicsőn? azóta 
némaf žlmeken üti így össze pincér bokáját valamely 

idióta 
és repül repül ajtónak ablaknak karamellizálódó 

legyekkel 
a puha és kerek költemény 
égitest édességb ől 
mint ahogy a sirius béta égžtestek között a szemétdomb 

a késlcipát 
szeretjük akár a katonatükröt: hátulján tank 

szívkeretben 
még ostyaemeleteket menthet ékalakban 

ne nyald a habot 
csontig tiszta ujjad 
gyereket ezzel ha édességet 
gyümölcslé ereidben gyermekeid ha ennivalók 

f. a pálmák között meztelen 
lesi a kis cukrászgyereket 

görög édességek 
már elérhetetlen. sós istenek 
istállónk nagy sókristályai 
csillagok szamárbőrmennybolton 
már elérhetetlen sós vizek 

hajótörött-karžkatúra 
lány-lám mire fanyalodtál 

félmandula- és vaníliarudak citromreszelék 
narancscikkek és áttört forró gesztenyék 

sem, hanem szenvedésnek , a félelem forrásá-
nak: 

félek a vers szélét ől 
félek a vers végét ő l 
félek a vers szélét ől 
félek a vers végét ől 
félek 

—• mondja ars poeticájában . A félelemnek és a 
szenvedésnek ezzel a tudatával lépi át Tolnai 
OttG ée. vele együtt a nemzedék legjobbjainak 
költészete az abbahagyás , az elvonulás szakadé-
kát. Az írást , amíg örömet nyújt és örömet sze-
rez, abba lehet hagyni , az örömmel be lehet tel-
ni, a szenvedés és a félelem teszi valagiba : kény-
szerrú az írást . A, demisztifikálással . együtt a 
költői hivatás alapjának , lényegének felismerése. 

Ezután. Domonkos István , Tolnai Otto , és álta-
lában az újabb jugoszláviai magyar költészet 
eredményeir ől radikálisan eltűnik minden olyan 
elem, poétikaá és stilisztikai eszköz , ami még 
jellemezte az amúgy is felszabadultabb hangvé-
telű  és formájú jugoszláviai magyar verset. A 
rím és a metrum szörnyeteg e költészet távla-
tábбl, a ritmus szaggatottan zakatol az egyenle-
tet visszatérés hullámzása helyett , a szakaszok 
semmiféle tematikai vagy formai zártságot nem 
mutatnak . Fehér Kálmán els ő  kötetében (AK-
VARIUM , 1961), de különösen a $ZАZ PANABZ-
ban (1966 ), az ún. ut®versekben , alaksejtelmek 
formájában még felhangzik néha a magyaros 
ritmizálás , a tagolt verssor , jelezve, hogy a ki-
tűzött elemek , a megvetett poétikai és stiliszti-
kai eszközöknek , ha pusztán az ellenpontozás 
szerepkörében , mégis van valamiféle funkciója. 
A pont , a vessző , a nagybetű  is szinte prog-
ramszerűen tűnik el . A mondatok , ha egyálta-
lán ki lehet őket választani a szavak egymást 
követő  folytonosságából , kuszáltak és ellen őriz-
hetetlenek , következésképpen a líra és a vers 
ilyen formájú , radikális demisztifikálást ellen-
őrz ő  irodalmi tudatvilágunkban újabb költésze-
űzött elemek , a megvetett poétikai és stiliszti-
gyartalanságok iskolai páldatárát növelte, mint-
sem a költői nyelv szabatosságát példázta vol-
na. Pedig ez az utóbbi volt a szándéka. A még 
ki nem üresedett metaforák és szimbólumok is 
csak ironikus formát és hangzást öltve fértek 
meg a versben . A szavak , különösképpen a jel-
zők és a jelzős szerkezetek jelentésmezeje, a ha-
gyományos költői értelmező  szótárhaz viszonyít-
va, rendszerint negatív el ő jelűvé vált . Az első  
versek legtöbbjéb ől hiányzik minden , ami ha-
gyományosan vagy törvényszerűen egy szóegyüt-
test , a szavaknak egy meghatározott rendjét 

Szél fúj be az ablakomon 
szél jár be az ablakodon 

mért álljak hát ablakodhoz 
ha te nem jössz ablakomhoz 

nyitva maradt mert itt álltál 
nyitva maradt mert itt vártál 

nyitva hagytad 
nyitva hagytam 

a szél pedig csak fúj csak jár 
ablakodból ablakomba 

Tölgyfa áli az erdőszélen 
vándor ül a fa tövében 
a kezében furulya van 

s búsulás a furulyában 

Ha neon lenne a búsulás 
minek volna szép furulyám 

s ha nem lenne szép furulyám 
erdőszélen ez a tölgyfa minek állna. 

Ketten járnak a tó partján, 
ketten állnak a tó partján, 

ketten ülnek tó partjára, 
ketten d űlnek tó partjára. 

Ringj, tó, ringj 
senki sincs vizednél. 

Ringj csak, ringj, 
senki sincs partodon. 

És akkor felülnek, felállnak, elmennek — 
ketten két irányba. 

Ringj, tó, ringj, 
vizedet se lássam, 

partodat se lássam 
soha, soha többet. 

málnát szedtél 
meglestelek 
málnát ettél 
míg lestelek 



legyek 
szelek minden irányból krémporokkal és porcukorral 
édes istenem 
vérhaséj 

harmatlégy 
csupaszemlégy  mint  amikor még mondtad: 
„préselt papírtálcán XX gyertyacsonkkal 
látni vélem a történelmž kontinenst" 
majd: 
„nem látok semmit 
de csak azt nézem 
mint kirakatüveget ha nyaltunk" 

AGY: vagy-vagy: vaj —

alja 

szétszórt sárga irónok szalmáján 
újságtölcsér 

habja 

legyek 

még néhány töltött bonbon 
és pont 

a túlvilág ízetlenségei 

édespusztád szélét is gyorsan elérted 

légy 

2. 

hatalmas fekete rajztömbbel hóna alatt szállt 
a tömött villamosra magakészítette dísszel a nyakán 
a lány 
még csak egy zongora hiányzik szólt valaki 
s a papirosok között valóban volt egy zongora is: 

eladtuk 
feltoltuk a dombra 

verssé vagy költőivé tesz és tehet . Illetőleg mindez 
megvan , adva van , hiszen a demisztifikált vers 
sem lehet más, mint maximálisan megszervezett 
és funkcionált szóegyüttes , csakhogy itt mindaz, 
ami Pozitívan szerepelt a hagyományos vers-
ben, negatív kategória lesz, és mint ilyen vál-
lal szerepet a versszöveg megszervezésében és 
funkcionálásában . Mindaddig, amíg a vers a 
nyelvnek egy fajtája , alapvető  kritériuma a 
megszervezettség és 'a funkcionáltság. Azzal 
természetesen , hogy többszörös és rétegezett 
szervezet a vers, több szerves struktúrát tartal-
maz, lényegében annyit , ahány kritikai olvasata 
van vagy képzelhető  el. Az, hogy a negatív ka-
tegóriák hogyan szervezik többszörös szervezet-
té a versszöveget , alapvető  kérdése minden 
olyan kritikai megközelítésnek , amely választ ke-
res az új jugoszláviai magyar költészet kérdé-
seire . Konkrét elemzések sorával kellene kimu-
tatni ezt a módot . Ennek az írásnak most nem 
ez acélja . Elsősorban azt a feladatot vállalja, 
hogy a demisztifikálás folyamatát kövesse nyo-
mon, és hogy rámutasson azokra a következ-
ményekre , amelyek ebb ől a folyamatból ered-
nek. Időközben , nyilván, részleges választ ad a 
fenti alapvető  kérdésre is. 

A hallgatásig távolodott el ez a költészet 
mindattól , .ami a verset hagyományosan megha-
tározta , mindentől, ami a költészet tényez ői, ele-
mei között a biztonságot , a stabilitást , a tájé-
kozódási pontot jelölhette . Paradoxális helyzet-
be került tehát : kilépett a deltás ceruzával te-
leírt térből , de ez a lépés nem hozott nyugal-
mat, megelégedést : a költői tapasztalásnak a 
senkiföldjére érkezett az új jugoszláviai magyar 
költészet , arra a vidékre , ahol a költészet ke-
mény munka , veszélyekkel és félelmekkel teli. 
Innen nem vezet út az idilli örömökhöz. 

Ezt hozta a demisztifikálás a Poétika és a 
stilisztika körében . A negatív kategóriák a 
„senkiföld" költészetének meghatározói . De nem-
csak ezek fontosak. Újabb költészetünk a líra 
demisztifikálását a kor kihívásaira , az idő  kér-
déseire és jelzéseire végezte el . Minden vala-
mirevaló irodalmi program az „igazi " valóság 
meghódításának a jegyében lép fel . Mindig a 
valóság az , amit kutat , amit felfedez . Kilép a 
már konstituált , de elégtelennek bizonyult való-
ság-ismeret köreib ől , egy új valóság - igényt fo-
galmaz meg , s ezt mindig az eltérés , a más je-
gyében teszi . Egyetlen irodalmi programnak 
sem az a szándéka , hogy a valóságtól minél tá-
volabbra kerüljön , ellenkezőleg , szándéka az, 
hogy a valóságat minél közelebbr ől , minél mé-
lyebben ismerje és ismertesse meg. Ez volt újabb 

málnád lennék 
málnám lennél 
én kedvesem 
jaj kedvesem 

zsombék rejts el 
nádas nyelj el 
folyó vigy e1 
bánat lep el 

s bánat ha elleptél 
folyó kivetettél 

nádas felszabdaltál 
zsombék rám szakadtál 

tudom már 
tudom már 

zsandár sasem voltam 
betyár nem lehettem 

Nyúl bújik az erdőmélyen 
vadász jár az erdőszélen 

csend van csend 
nagy mély csend 

Fia a vadász gondol egyet 
s erdőszélről erdőmélybe 

elindul nem lesz csend 
nagy mély csend 

Levél rezzen bokor reccsen 
avar ropog ág letörik 

és a nyúl megijed elszalad 
erdőmélyb ől erdőszélre 

Kocsi áll az udvarunkban 
kocsin á11 a szép Katica 

két kezében kukorica. 
Rakja, dobja, szedi gyorsan 

Katica a kukoržcát. 
Ez is sárga, ez is sárga, 

hol a piros, 
hol a király, 

hova tűnt el, merre bujkál? 
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ro 
ro 
0'  

forgó fekete széken 

lecsavarom nem érek jel 
ha f elérek ha leérek 
nem érem el 

mind messzebb 
háttal már: 
jelcsavarom nem érek le 

HATRAPILLANT0DRA TÚLVILAG G ŐZE CSAP 
SEHOL VIDÉKED KARFIOL- 
NAPJAI 
BIKACSÖKTORMAK CSAK 
SEHOL ID ŐD EJTŐERNY ŐS 
MAGJAI 
A MAKDARALÓ CSAL 

rég elhatároztuk tán még a dombról lejövet 
halat eszünk ha kifizetik 
halat és marcipánt 

a váz hegyeit tán nekünk köszörülték 

díszes hajót húztunk torkunkon a puha palackba 
leadtuk a pontos döféseket 

mi minden élt 

a piros sárga zöld apróságok utolsó rángásai 
még egy-egy csöpp édes váladék 

felhangoltak 
lehangolódtál 
s most vékony csontt űkön játszol 
ha játszol 

„eljátszom mi játék: életem." 

fenn a dombon pásztor 
hóna alatt bárány 

gyereksereg fut a pokla után 
legyek kapaszkodtak motorrá bennünk 

csengő  jelzi a végállomást 

üveghangon énekli a farkas a halált 

költészetünk irodalmi programjának az alapjai-
ban is. Azzal a lényeges meghatározóval, hogy 
az itt korábban konstituált irodalmi valóság-
kategóriákkal szemben egy egészen másikat, egy 
másfajta rendszert kellett kialakítani . Egy olyan 
rendszert , melytől minden , ami a helyi színek 
elméletének és irodalmának körébe tartozik, 
idegen , egy olyan rendszert , melyet a szökés 
motorja működtet . Egészen természetes volt ez a 
fellépés. Ujabb költészetünk még nem ismerte 
fel a maga valóság-rendszerét , de a korábbit 
nem fogadta el, és ezért a szökést választotta; 
a felfedezett poétikai és stilisztikai negatív ka-
tegóriák is erre késztették . Kilépni és elmenni. 
Az első  pillanatban már nyilvánvaló volt, hogy 
a szökés nem végleges , a szökés csak egy fá-
zisa a valóság felfedezésének. Lehetőség egy is-
meretlen és lényegében idegen irodalmi való-
ság-rendszer felismerésére, alkalom a tapaszta-
latszerzésre. S nem véletlen , hogy ennek a fel-
ismerésnek és tapasztalatnak legközvetlenebbül 
a próza adott formát . A szökést magatartás-
formának vállaló Tolnai Ottó ismerte fel, hogy 
AMOTT „látszik rajta, hogy nem őslakó", és 
Domonkos István fogalmazta meg, jóval kés őbb, 
kiváló regényében (A KITđMđTT MADÁR, 
1969 ) a szökés lehetetlenségét , jelezve, hogy a 
más vidék , a más ismeretkör, a nagy távolság 
az elhagyott igazi és teljes ffelfedezésre ad alkal-
mat. Pontosabban , a megbélyegzett „nem- ős-
lakó" és a tengeren a síkságot felismer ő  iroda-
lom távlatából a szökés valójában visszatalálás, 
nem más, mint az igazi valóság, a keresett való-
ság felismerésének lehet ősége. Végig kellett jár-
ni ezt az utat , hogy felismerhet ővé váljon az, 
amiért egy egész irodalmi program , ha spontá-
nul és ösztönösen is, de megfogalmazódott. Ez 
a tanulság annál mélyebb és intenzívebb, mert 
nemcsak a lélek , a szellem halandját mutatja; a 
szökést és a szökés körülményeit , a visszatérést 
és a visszatalálást a legreálisabban , a saját bő -
rén ismerte meg újabb költészetünk . Meg kel-
lett tennie , gyakorlatilag is, egy elvezet ő  utat, 
hogy az útnak a végén visszatalálhasson. Űjabb 
költőink prózája közli ezt a legteljesebben, de 
nyomai felismerhetők a versekben is. A költé-
szet a próza tapasztalata után egy más szintr ől 
indulhat , más alapokat ismert fel . Bizonyos, 
hogy az irodalmi program meghirdetésében, a 
fellépés pillanatában , a költészet demisztifikálá-
sának a folyamatában a valóságnak ez a telje-
sebb igénye volt bels ő  hajtóereje újabb költé-
szetünknek , ez ösztökélte, és mindent meg kel-
lett tennie , hogy valóságfeltárása eredményes 
legyen . Amikor az újabb költ ői eredmények a 

Jaj, csak megleljelek, 
el se eresztelek, 

szobámba vezetlek, 
csókommal itatlak, 
csókommal etetlek, 

karommal ölellek 
ágyamba rejtelek 

testembe burkollak 
kukorica, piros 
kukoricakirály. 

És rakja, csak rakja 
dobja szaporán 

a szép Katica 
a kukoricát. 
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3. 

fekete tányérok a tisza felett 
Leonardo a főpincér az utolsó vacsorán 
hosszú t űvel döfi a marcipánt 
a kanyarban judás: örvény. 
vadászünnepségeken keresztbetet  t  fegyverek sortüze 
legyek derékszögben 

ahol a sírok voltak mert voltak nagyobb sörétek is 
meggyfák 
túl makkos 
zöld mez ő: istenem. 
és hasonló sorok 
a fenékre állhattok mint óriás elsüllyesztett szobor 

Iгajszálvékonyan sípoló pénisztik 
a tükörben szeretkeztünk mi is 
sörétmérő  edénykék 
oxigéngyöngyök gurulnak f e1 f elé 
nyakadról letépték a magad készítette díszt 

legyek 
sehol egy nagyobb falat 
rajtan kívül ki már belül vagyok 
nagyon: jónas. 
s ha jövök majd a rectum hajóablakán 

f arkaslegyek 

a ps-majom háttal fordul a rácsnak 
s vár 
dél felé a hattyú mindig arra jár 

tiszta ujj toalettpapíros vágott dohány 

N 
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szintézis , az összefoglalás igényét is meghirdet-
ték, már az is bizonyos , hogy újabb költészetünk 
poétikai és esztétikai standardját a felismert 
é konstituált valóságszemlélet határozza meg. 

A valóság nyilván valami egészen más, mint 
amivé a poétika és a stilisztika teszi , bár egészen 
bizonyos , hogy poétika és stilisztika nélkül, az 
új jugoszláviai magyar költészet esetében a ne-
gativ kategóriák nélkül , z költészetben semmi-

59  o3~ч~ e1 uxau soleА  aía; 
kritikai leírás céljainak megfelel ően , egymástól 
függetlenül is lehet tárgyalni a két kérdést, 
ami azonban nem zárja , nem zárhatja ki szer-
ves összefüggésüket . Szorosan kötődik egymás-
hoz a stilisztika és a poétikai igény , valamint 
az irodalmi program valóság -eszménye. Annak 
az elméletileg nem kérdéses elvnek a megvaló-
sulása ez , amit teljes koherenciának tekinthe-
tünk . A teljes szigorúsággal megszervezett vers-
szöveg, melynek minden kis része , a nini nyel-
viek, a verssorok hasszúsága , a szavak között 
hagyott üres tér is, a struktúra m űködését fel-
tételezi , minden réetgben , mindig meghatáro-
zott valóság -részeket , valóság-elemeket kon-
stituál . IIllető .eg, ha azt állítjuk , s Lalán jogo-
san állíthatjuk , hogy a vers esztétikai hírértéke 
egyenes arányban növekszik a vers funkcionált-
ságának, megszervezettségének szigorúságával és 
következetességével , akkor azt is alítottuk, hogy 
az esztétikai hírértékkel párhuzamosan , vele tel-
jes összhangban mutatkozik meg a vers valóság-
tartalma . Мinél tökéletesebb organizáció a vers, 
minél teljesebb nyelvi (stilisztikai és lingviszti-
kai) szervezet , valóság - tartalma annáP. releván-
sabb , annál eredményesebb . Egészen természe-
tes folyamat ez, melyhez nem férhet kétség. Egy 
ízben , újabb prózánkról szólva , a stílust tar-
tottam a vidékiesség leküzdése eszközének, alap-
vető  eszközének ; ezzel az elvvel teljes összhang-
ban állíthatom most, hogy újabb költészetünk 
valóság - tartalma , és e tartalom fontossága, tár-
sadalmi relevanciája , egyenes arányban függ e 
költészet stilisztikai és poétikai sikerét ől. A de-
misztifikált vers tárja és tárhatja fel újabb köl-
tészetünkben legteljesebben a valóság rétegeit. 

A demisztifikálásnak egy lényeges vonását 
kell itt külön kiemelni. Űjabb költészetünk, bár 
a verset az „azt mondják" távlatábál közelítette 
meg, a poklot mégsem másokban látta . Tehát a 
demisztifikálás folyamatában a verset és a köl-
tészetet nem kívül kérd őjelezte meg, hanem be-
lül, önmagában . Ezért kell a kritikának, külö-
nösképpen ma, ezt a költészetet belsíí viszonyla-
taiban teljesnek látnia. Újabb költészetünk 
ugyanis, önmagában látta meg és ismerte fel  

danyi magdolna 

a gyermekkor 
veszélyes 
játékairól 

1971/72,  tél. 

О . 

S hogy vá11a1om-e, azt kérded, vá11a1om-e 
a gyereksírást, az egyetlen igazi, egyedül 

emberi hangot. S ha nem vállalom is, tudom, 
a legközelebb akkor voltam az Igazsághoz. 

Süppedhetek már derékig forró homokba, 
hátam mögé hullott a kés — micsoda esztelen 

késdobálás —, talált volna el — hordoznám, 
hullott volna elém a homokba — követném. 

A Semmir ől beszélek. Fegyelmezetten —
Ezeregy éjszaka kincsét váltom aprópénzre — 

I. 

Egy gyöngyháznyel ő  lcés és csillogó 
üveggolyó minden örökségük. Homokban 

kés és golyó csillog gurul éjjel 
nappal f átyoltalan — 

Ég áldja óvja a nyugtalanul alvót! 
Kincses idejére gondol előbb-utóbb 

homokban gyöngyháznyel ő  kést 
csillogó üveggolyót talál elrejti 

s nem alhat — 

Hét világot f alatna fel kincseivel 
gyermekkora miatt nem figyel eléggé 

az ölelésre s embert is öl játékból. 
Ég óvja áldja a nyugtalanul élő t! 

Álmából csend születne — 
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botlégy 
kalodalyuk az ig 

vagyok hegyes — 
vagyok derék —
vagyok tompa — 

vagyok 

légy 

4. 

A POKOL dús remek  forma  (koncz) 
mint uccello szép CACCIA-ja. 

üldöző  ó üldözött ó üldöz ő  
egzakt összevisszasága a bársonyon 

az a hat őz tán nem is kellene 

nehéz rács helye 
fák 
e pákás kis pocsolya nekünk 

az a hat őz tán nem is kellene 

25 agár 
hajszálvékony fehér gerellyel 12 hajtó 
finom kis kezükkel mint sartre ha el őad 
16  fonott farkú lovas: a pokol az 	 

az a hat őz tán mégse kellene 

sintér tartja a glóriát a szent felett 

a pokol az a költészet 
minden más az a pokol 
vagy ahogy jancsó mondaná koreográfia 
gobelinéj visszája 

hajnal pacsirta és bitd 
dél 

mindazt a lehetőséget , amit már nem számít-
hatott a költői lehetőségek sorába . Ha nem így 
történik, törekvése sohasem lehetett volna iga-
zán eredményes . Újabb költészetünk önmagában 
építette le azt a költ őit , amivé az adott körül-
mények és feltételek között lehetett volna; a sa-
ját versét rombolta le, azt a verset , amit szen-
vedések és félelmek nélkül írhatott volna. Mert 
az eltérés , a más elemei mellett jelen voltak 
költői fellépésének pillanatában , s az utóbbi év-
tized időszakában , mindazok a lehet őségek is, 
amelyek semmivé tehették volna alapvet ő  iro-
dalmi programját . Ha ironizált ez a költészet, 
akkor önmagával ironizált , ,azokkal az erőkkel, 
amelyek benne , belülről működtek és zsákutcá-
ba vihették volna . Mert az a költői realitás, 
amiben élhetett volna, nem a demisztifikálás út-
ján a negatív költ ői kategóriákkal feltárt költ ő i 
tapasztalat senkiföldje .  volt, hanem egy nagyon 
reális és sokféle vonzer ővel rendelkező  költői 
mindennapiság . Itt könnyen meglelhette volna 

idillikus , örömteli helyét és sikereit . A konfor-
mizálódás lehet ősége adva volt és elemei meg-
voltak , reálisan és kitapinthatóan , újabb költé-
szetünkben is. A_ konformizmus reális, biztos 
keretet , még biztosabb feltételeket nyújthatott 
volna e költészetnek , kiutat és lelkesedést. A 
konformizmus azonban nem a külvilág, nem a 
rajtunk kívüli problémája , hanem belső  kérdés, 
az egyéni vállalkozás kérdése . Csak belülről, 
vállalva/elvetve lehet megküzdeni vele. Еppen 
ezért kellett újabb költészetünknek els ősorban ön-
magában , belülről szembenéznie a költészettel, a 
költészet dolgaival . A költői szabadságot nem a 
kívül -levővel , a kintivel , másokkal szemben kell 
védelmezni , hanem az elvesztésére , a feladására 
való belsј  hajlandósággal szemben . TTjabb köl-
tészetünk önmagával egyenlítette ki a szám-
láit , és ezért léphetett fel radikális szigorúság-
gal a költészet és a nyelv körében. 

A demisztifikálás id őszaka majd tíz évre 
nyúlt . Nemcsak azért nyúlt ily hosszúra ez az 
időszak , mert újabb költészetünknek le kellett 
számolnia egy önmaga középszer űségébe feled-
kezett és önelégültségébe burkolódzott közvet-
len költői magatartásformával, és nemcsak azért, 
mert e leszámolás közben az egyetemes magyar 
költészetszemlélet nemzeti , romantikus költői tu-
datvilágával is szemben állt , hanem elsősorban 
azért, mert önmagával kellett megvívnia, azok-
kal a lehetőségekkel , amelyek fenyegették, de 
amelyeket vállalni nem tudott . A legstabilabb 
ellenfele önmaga volt . S részben önmagával 
szemben alakította ki, termelte ki a negatív 

II. 

Valahol hull a hó és a gyerekek 
igazi-nagy szánok után kötik szánkóikat. 

B őrsapkás emberek ülnek a szánon 
állig subába burkolózva. Szájukban pipa 

virágzik. Szemük világít üveges úton 
kisbaltát hullató időben ostorral lovaikat 

vessz őzik — indulat nélkül — kis üvegb ől 
meleget hörpintenek. Mögöttük imbolyog 

meg-megcsúszik üveges úton — kés élén — 
a spárgával lopva odakötött kis szánkó. 

Hátra nem néznek, — szólni ne kelljen. 

Hallani pedig a torokba szorut kuncogást is. 

Jégvirágos a szemük a boldogságtól. 

Еpp a háztetőre kapaszkodott fel, sütkérezni 
akart biztosan a napon, s oly engedelmesen 

lezuhant, hogy megl ő ttük parittyával, szinte 
kedvünk vette, egy lapos k ővel vertük a fejét, 

belé se rezzent, száraz föld kemény lett. 
Vére sem folyt, egészen hiába volt az egész. 

Ki is fáradtunk, meg is éheztünk közben. 

Anyánk a szomszédokra gyanakodott átkozta 
őket 

hetekig kerestük kedvéért pincében padláson. 

Még sírtunk is, vigasztalhatatlanok voltunk. 

IV. 

Gonosz gonosz kisgyerek 
magára gyújtotta a házat. 

Ujjaiból csiholt szikrát 
két kezében őrizte a tüzet 

hamuvá hű teni nem engedte. 



az a hat őz tán mégse kellene 

Persze van még néhány szép meghatározás: 
„pokol is csak pokolban van" (holan) 
„ott a pokol ahol vagyunk" (marlowe) 
van még néhány nagy kép 
de az ő  látószöge (oh anima mia) 
már örökre akár a vaké 

szavak helye 
szavak helyén 

kis b őrzsákból karmin 
mínium hártyapakolásban 
bogárkátrány citromszín lepkevér 

szélvéd őnkön mint fekete nap egy csupaszemlégy 

az a hat őz az a hat őz 

második rész 

(karfiol-tanulmányok) 

OLÁH SÁNDOR emlékének 

1. 

olykor 
(ha új nevét keresném OLY-KORnak nevezném e 

főzelékfélét) 

olykor te is mint ő  
münchenb ől érkezett az állomástól fiákeron 
a hang gipszként folyt belé: megsüketült. 
a föld angyali daganata felé kapsz 
már-már mondanád is: megvan. 

elhessinted a kést 
gyermekeid lábaskéit 

hagyd még az asztalon 

szénnel vonalazod a felt űzött papirost 
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költői látásmód, beszéd és módszer gazdag spekt-
rumát. Ennek a sajátos látásmódnak a legtöbb 
értékét Domonkos István „áthúzott versei" mu-
tathatják fel, els ősorban a nagy infinitivum-
vers, a KORMÁNYELTÖRÉSBEN, de a legújab-
ban közölt DER SPRINGT NOCH AUF című  is. 
Ezekben a versekben figyelhet ő  meg legjobban 
a negatív költészet-kategóriák versszervez ő  
funkciója. A negatív poétikai és stilisztikai ka-
tegóriákhoz kapcsolódik itt egy sajátos, nega-
tív grammatika is, és a vers szervezetét, fel-
építését mindez oly szigorúvá teszi, hogy zárt-
ságát, kötöttségét a szonettével lehet merni. Min-
den elhagyott poétikai és stiliszikai eszköz, min-
den „kifelejett" nyelvtani szabály úgy szervezi 
ezt a verset, mint a szonettet a kötelez ő  jam-
bus, a törvényszer ű  sorszám vagy a rímek. De 
ugyanennek a negatív költ ői látásmódnak a 
perspektívájából vizsgálható Tolnai Ottó versei-
nek „reizmusa", Fehér Kálmán újabb verseinek 
nyelvi mutatványa, vagy Ladik Katalin lát-
vány-verseinek egyszerűsége. 

A meghirdetett szintézis valójában a negatív 
költői látásmód jegyében vezet kimagasló köl-
tői eredményekhez. Vagyis, a negatív költ ői lá-
tásmód eszközeivel, a rombolással, a kételke-
déssel és a demisztifikákissal feltárt költ ői ta-
pasztalás senkiföldjén, a betöltetlen térben fe-
dezte fel újabb költészetünk, hosszú és terhes 
évek múltán, igazi otthonát és ezzel egyid őben 
a modern költészetet is, azt, amit a viiág más 
tájain írnak, és amellyel a hasonló s párhuza-
mos emberi s költői tapasztalás útján kapcso-
latot teremthetett és tarthatott fenn. Somlyó 
György, az új francia költészetet ismertetve, 
állapította meg: „Az utóbbi két évtized francia 
költészete a költészet kérdésessé válásának je-
gyében ttirténik." De nemcsak a francia költé-
szet. Az új költészet egyre távolabb kerül a 
szótól, a csönd esztétikájának a jegyében alkot. 
A megnevezhető  helyét a megnevezhetetlen töl-
ti be, a Formáét a formátlan, a rációét az irra-
cionális, a világosét a homályos; az arisztote-
lészi esztétika helyére a nem-arisztotelészi ke-
rül. Az a folyamat, amit a jugoszláviai magyar 
költészet legújabb fejezetében .figyelhetünk meg, 
sárosan ugyan és sokszor kifulladva, ugyaneze-
ket a jegyeket viseli magán. A ROMBOLÁS, A 
DEMISZTIFIKÁLÁS, A NEGATÍV LÁTÁSMOD 
A KÖLTÉSZET VÉGSŐ  KÉRDÉSEIT AKTUA-
LIZÁLJA, és így önmagával mint költészettel, 
mint költői lehetőségekkel áll szemben, illet őleg 
létezését, mert felvetette a végs ő  kérdéseket, 
önmagával szemben kell megvédenie. Mert „a 
költő  KÖLTŐKÉNT, magában a költészetben vá-
lik a költészet kritikusává." (Somlyó György) 

Csupasz tenyérrel áll most 
kc t világ között szoba földjén 
eloltom-ha-akarom szemmel. 

Már a kis ruhája is lángol 
már a haja is lángol 

minden játéka lángol. 
Sebesedik száján a félelem. 

 

Mint a kisgyerek, 
akit örök játékra ítélteit, 

s belefárad, a kis istenadta. 

Földre veti magát, s magától fölkel, 
ha észreveszi, hogy egyedül maradt. 

Már újra játszžk a sarokban, 
egészen úgy,  mint  aki végképp elfordult 

a szobától, s megérkezett valahová. 

Zuhogó körf űrész —
Mit vétettem ellened? 

 

Te lennél a ház ahol lakom — 
Te lennél a város ahol élek — 

Te lennél a f öld amit taposok — 

Egy ház egy város egy föld — 

Táskában egy napi élelem 
egy váltás ruha fehérnem ű  

néhány színes ceruza. 

Sértetlen ahogy elindult 
gyakorlat nélkülž ötéves 

zsebmetsz ő  éppen elaludtál. 

Egy ház egy város egy föld. 
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kockás terítđ  
pucolt cszr~ék: soutžne még nem volt divat. 
rezmozsar: másoltad ve[asquezt. 
a І zsaesz каП  i ettesze[t hagyma: könnyezel. 

egyik kezedbe ecsetcsokrot 
musikba zegycsap б t 
a [egyek is varJaI' már 
f őžezékként csorranó napunk 

még zsúfolt 
min  ina meg zsúfoltnak látnád 
szemeid kinyomja a gipsz 

minden ott van 
semmi sem történt 
csak most ürességnek nevezed 
a vonalazatlan részt 
a keretet 
a hátteret 
nem látod: sírsz. az  ablakot az ecetfát 
pedig te vágtad le róla a lányt 
most elhatárolod 
még bejelölöd a bárdot 
körút fixálsz is mindent 

a szavak tiszta üvegén nézed 

ott van 
rámutatsz 
kimondod ahogy megeszed 
„karfiol volt ebédre" 

ősz legyek 

most sžkerült összegy űrnöd a gyűröttet: abszolút. 
magadhoz szorítod 
mintha csak fényképezkednél vele 

lefejtesz minden feleslegest 
akárha rákot törsz nikkelfogóval 
letördösöd a koponyacsontokat 

a hab most 
gipszagy 
valami vaskos bels ő  halotti maszk 

A költői tapasztalás senkiföldjén otthonos újabb 
költészetünk — ihletének negatív töltését pél-
dázva — itt, ebben a vállalt és felismert fel-
adatban találta meg egyik alapvet ő  meghatáro-
z©ját , azt, ami a szintézist , az összegezést defi-
niálja : CSAK BIRALVA LЕTEZHET. Ennek a 
felismerésnek kettős értelme van, a megfogal-
mazás is mutatja : újabb költészetünk mindig a 
kritika kihívása volt , létezését a kritikában el-
lenőrizte , létezését a kritikai megközelítések 
alapján képzelte el, de a felismerés ugyanak-
kor arra is rámutat , hogy a költészetben min-
dig mindent felül kell bírálni , mert csak így 
lehet a költészetet „megmenteni", és ebben sen-
ki s semmi sem illetékesebb a költőnél, a köl-
teszec..eќ. szert torténnet a modern költészet 
valóban a költészet kérdésessé válásának a je-
gyében . Nem a „külső" kényszeríti rá, nem a 
„zord idő", hanem a „belső", önmagának ön-
maga előtti kérdésessége . A helyzet tehat, bár 
nyilván szociolmgiai szempontból is vizsgálható, 
elsúsorban költői ; ha ezeket a jegyeket vállal-
ja, akkor van a vers igazán a költészet terü-
letén. 

S itt egy fontosnak látszó kitér őt kell ten-
ni. A költészet megkérdőjelezése , az állandó és 
intenzív bírálva s bíráltan létezés nemcsak köl-
tői (poétikai és lingvisztikai ) meghatározója 
újabb és legújabb költészetünknek , hanem ma-
gatartásának és világlátásának általánosítható 
jegye is. Ha a költészetben , az irodalmi tények 
és az írás világában szó lehet elkötelezettségr ől, 
akkor az nyilván ebben mutatkozik meg. Nem 
bővül és nem szűkül , nem gazdagodik és nem 
szegényedik, hanem egyszerűen az értelmiségi 
feladatköréhez kapcsolódik a költő  feladata; az 
értelmiségi és a költ ő  azonos módon és azonos 
értelemben vállal szerepet , a nyelv határain 
belül , a világban , a korban, amelyben él. Űjabb 
költészetünk ezt mindig következetesen és hang-
súlyozottan emeli ki; „sáros " modernségét pél-
dázza ezzel . Ennek az újabb költészetünkben 
megmutatkozó társadalmi elkötelezettségnek van 
egy egészen fontos következménye . Arra mu-
tat, hogyan válhat a költészet , a költői szó az 
elméleti gondolkodás eszközévé . Űjabb költésze-
tünk, nem lépve ki a költői feladatkörből, a 
teoretikus gondolkodás јegyében alkot. Különös-
képpen jellemzi ez a szintézis időszakát. Vagy-
is, ezen a ponton szűnhet meg, ennek a felisme-
résnek a perspektívájából számolható fel a kez-
deti spontaneitás , ösztönösség , naivság . Amikor 
a vers és a költészet egy intellektuális prog-
ramnak is a része , akkor meghatározói között 
a tudatosság nagyobb súllyal esik latba, mint 

 

Már néha azt gondolom, gyerekek, 
varázslat ez, hogy köztetek vagyok, 

kavicsokat dobálhatok a vízbe, 
egész nap szép lapos kavicsokat, 

egész nap itt a parton a homokban, 
a hajunk biztosan fűvel van teli. 

Este hazatérünk — 
Bárkžt ől enni kérünk — 

Poharunk eltörhet — 
A házban egerek — 

Itt minden létezhet — 
Bólintunk — 

 

Állok szemben a sötéttel számolatlan. 
Állok testvéri cinkosságban őrizetlen. 

đгökké-részeg emberekre gondolok, 
ők pihennek meg ilyen eszméletlenül 
zúzmarától f ényes útme П tž árokban. 

Aludni akarok. Alázatos szivárvány 
szemmel nézek körül. Nem hord kést 

inge alatt az ember, ha alszik. 

Ablakom repedt téglás udvarra néz. 
Két sovány kutya jár fel s alá. Nyüszít. 

Hány hiába-mondatot engedett már kibontani 
hajából ez az éjszaka is — 

Reggel — anyám ha érkezel —így találsz 
majd engem az ablak elő tt, s mohón, mint aki 

sose evett, ragadom ki kezedb ől a kenyeret. 



tudni akartad 
(tudod?) 
mit gy űrsz majd utolsó falatként magadba 
ahogy az a halálraítélt is pontosan tudta 
utolsó kívánságát 

bécsiszeletet és zöld salátát kért 

2. 

tovább már nem tágíthatod 
a dalból vízbe ugró béka körei 
elhalnak az éj bársonytonnái alatt 
pontosan tudod meddig ért 
hol halt el tán szép gy űrűzésed 

ujjaid hegyében gyökérfžiggönyös partok omlanak 
tovább már nem sz űkítheted 
alulról puha rovar forogtál gombostűhegyen 

állj itt 
lábaid ha gyengék 
dolgozz ülve 
a halált egykor kútfalra festették 

mit is jelent neked a munka 
mi égett e1 maradéktalanul ma is a hajnal 

hamuhegyeiben 
mi volt éjfelen 
mit csendéletedbe helyeztél 
az angyali fehér daganat 
jelhabzott magában mint délben a k ő  
ha a nap mérőónja rámutat 
ini volt éj f elen papirosodnál fehérebb 
mi volt az a f ehér labda 
átütötte áuvéktájt ólomkötényedet 
mitől ütődött vissza éj f elen fejed 

megint elaludtál az asztalnál 
legyek retusálják homlokod zsírlenyomatát 

itt volt 
ott van csendéleteden 

tiszta-e még szavaid üveg f ala 
(BÁRSONYTONNÁK és HAMUHEGYEK) 

az ösztönösség. Űjabb költészetünknek ezt a fej-
lődési irányát egyel őre eredményesnek és sike-
resnel : tekinthetjük , bár nyilvá ,nvalóan egy sa-
játos válság-tünetet is tartalmaz . Ha az el-
méleti gondolkodás szerepkörét és funkcióját a 
költészet , a vers igyekszik átvenni , akkor ez 
voltaképpen egy válságtünet kialakulására mu-
tat, egy olyan válságra , amelynek messzemenő  
következményei lehetnek . Nem hiszem ugyanis, 
hogy ha egy vers bele is tartozik egy é гtelmi-
ségi programba, ha megnyilvánulási tere is egy 
elkötelezettségi tendenciának , akkor ez , a prog-
ram és a tendencia, dönt ően befolyásolná vers-
voltát ; e'lenkező leg , úgy tartom , engedmény len-
ne es költészeten kívüli funkcióknak. Kétségte-
len, hogy a vers az értelmiségi és az elkötele-
zettség programjában is akkor teljesíti igazi fel-
adatát , ha megőrzi integrális vers-mivoltát, ha 
valóban vers marad a költészet bármilyen el ő -
jelű , pozitív vagy negatív , rendszerében. 

Ezzel a még teljesen nem tisztázott válság-
tünettel együtt és egyid őben a demisztifikáció 
más válságokat is életre hívott . Hosszú évek 
teltek el , aránylag gazdag verstermeléssel, míg-
nem újabb költészetünk lényeges ellentmondá-
sokat fedezett fel törekvésében és programjá-
ban. Ezek a válságok a szintézis igényét is prob-
lematikussá tehetik. 

Az intenzíven és szinte egyetlen lehet őségként 
megélt demisztifikáció , a gerilla -szellemiség, a 
káromkodó szókimondás , a „rövid emlékezés" 
példatárát növelte : újabb költészetünk jól tájé-
kozódott a jelen költészet irányai között , távoli 
költők és idegen nyelvek költői eredményeivel 
rezonált , könnyen szívta fel az új keresések 
eredményeit , szinkronban volt mindennel, ami 
új, vagy az újnak a látszatát kelti . Viszont, 
mindezzel egyidőben , különös mód és szinte vá-
ratlanul kialakultak a kötetlenség , a szabad 
repülés, a kívül -érzés szimptómái . Ennek a 
szimptómának az okozója a hagyományon kívü-
liség volt . A jelenben otthonos és jól tájékozódó 
költők emlékezete volt rövid, a hagyománynak 
a vonásai hiányoztak alapvet ő  költői törekvé-
seikbő l . A legelső  időszakban egyedül Kincs 
István kötődött rendkívül szorosan a magyar 
.költői hagyományhoz , elsősorban Ady költésze-
téhez , Adyban fedezve fel azt a költ ő -őst, aki-
nek világában , vagy aki ellen kiépíthette a 
maga, alapvetően egyéni költői világképét. Do-
monkos István is verset irt József Attiláról, de 
nem a költői hagyományt ismerte fel benne, 
hanem egyfajta sorsközösséget . Sorsközösséget 
viszont nem föltétlenül fontos az irodalmi örök-
ségen belül vállalni . Különös és meglepő  tény 

mondatok feilini bohócairól 

Bognár Antalnak ajánlom 

 

Fellini bohócai szárazföldi patkányok a kapi-
tány égő  hajóján esőért kiáltoznak. 

 

Fellini bohócai bolondokházából szöknek visz-
sza meghalni a kifeszített ponyva alatt. 

 

A Fellini bohócainak bőrére égett ponyva ol-
dalában megállás nélkül zörögnek a vaskarikák 

 

Fellini bohócai a bebarangolt feketére égetett 
tájalt után nap mint nap feszesre 

húzzák köteleiket a vásártereken. 

 

Fellini picsogó bohócai a zárt ajtók mögül is 
visszaszöknek a ponyva alá meghalni. 

Е . 

Fellini bohócai bojtos sipkával fejükön leveli-
béka zöld rózsákkal arcukon állnak 

a körben ćs kiöltik rózsaszín nyelvüket. 

7. 

Fellini bohócai azonnal észreveszik a sorok 
között azt a sápadt kép ű  alakot 

aki kivetk őzteti őket rongyaikból megfosztja 
őket bojtos sipkáiktól 

és nem nevet az istenért sem nevet mint aki 
tud valamit róluk. 

N 
Ф  
0 



s. 

Fellini bohócai Fellini szemébe nézve mind-
addig kitartóan bohóckodnak míg arcat el nem 
f ordítja. 
míg szünetet sem várva ki nem oson a cir- 

9. 

Fellini elázott bohócai a kocsmában várják az 
öreg vak citerás asztalánál megvirradjon 

vörösbort isznak és f ő tt rákot esznek. 

N 
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összegyűrted 
azt 1wted összegyűrheted abszolút 
a f ehéren izzó lényeget 

megzavartad szép zsúfolódását 

bezúztad a csontfalat 

kiütötted koponyád szájából a f öldet 

3. 

az akadémia lépcsőin lefutva 
nyakadat törhetted volna mint mindig tavasszal 
berúgtál egy gipszlovat 
új szénvessz őket rendeltél 
még münchenben történt 

a hárs tövében koszos ládáját ölében tartva 
tengerimalackéit etette a lány 

karfiolt morzsolt nekik 

meglátott és gyorsan előkapta bilétáit 
a szénvessz ők árát leszórtad 

éppen úgy harapták a bilétákat 
mint a karfiolt 

miféle gumó ez 
bökött táblámra bakelitpálcájával a tanár 

miféle gumó 
MIFÉLE GUMI ez 

kibuggyant 
modellünk fejébe nyomta hatalmas sérvét 

miféle gumd 
MIFÉLE GUMI ez 

4. 

tán ki sem jutunk többé 
mit is kerestünk idebenn 

a rövid emlékezet , hiszen az egész értelmiségi 
nemzedékkel egyidőben olvasták az újabb köl-
tészet művelői T. S. Eliot tradíció -elméletét, 
melynek hatášа  az újabb európai köitészetben 
mindmáig jelen van. S nemegyszer hivatkoztak 
is rá . Költészetében a maguk hangjára találtak. 
Űgy látszik , a demisztifikálás a hagyomány kö-
rére is kihatott . Pedig mindannyian , több és ke-
vesebb szorgalommal , hallgatták Sinkó Ervin 
nem-szokványos irodalomtörténeti el őadásait ... 
Adva voltak tehát az els ő  időszakban már a 
hagyomány felfedezésének elemei , megvolt a le-
hetőség arra , hogy újabb költészetünk tájéko-
zódjon a magyar költészet múltjában , újraolvas-
sa és újraértékelje a múlt irodalmi és költ ői ter-
mékeit . A hagyomány feltárásában és felisme-
résében zavaró körülmény volt az is , hogy min-
dig és minduntalan a jugoszláviai magyar iro-
dalom autentikusságát , önértékeit hangoztatta 
ez a költészet , miközben semmiképpen sem tá-
maszkodhatott ennek a költészetnek a múltjára, 
mindenben , ami erre a múltra emlékeztette, 
ellenfelet látott . Illetőleg, a jugoszláviai magyar 
irodalom autentikusságának elve olyan kérdés-
ben tette lehet ővé újabb költészetünk számára 
a választást, amiben választani nem leheL. A vá-
lasztó ;+ kérdése a hagyományban nem lehet őség 
és nem előny, hanem hátrány. Űjabb költésze-
tünk , első  időszakában , nem is választott, mert 
nem választhatott . S így kívülrekedt egy termé-
szetes közegen . Innen a kötetlenség , a kívül-ér-
zés válság - jegyei. Viszont költői kutatásai, köl-
tői eredményei rádöbbentették , hogy hagyomán' 
nélkül, illetőleg a hagyomány látható ismerete 
és meghatározó jelenléte nélkii a kötői szó, bár-
mennyire is természetes és jogos meghatározója 
a radikális hagyományellenesség, ihletét bár-
mennyire is a negatív kategóriák töltik fel, vaj 
lójában légüres térben hangzik , kívül egy sűrű  
és népes világon , amit a múltnak a jelenben is 
visszhangzó értékei töltenek fel. TORTÉNELMI 
TUDAT NÉLKÜL A JELENBEN NEM LEHET 
OTTHON LENNI ÉS NEM LEHET VERSET 
iRNI . Ennek a felismerésnek a kialakulásához 
nagyban hozzájárult Bori Imrének a magyar 
irodalmi avantgarde -ot feltáró irodalomtörténeti 
munkássága , melynek első  közlésére is újabb 
költészetünk folyóirata vállalkozott . A magyar 
irodalmi avantgarde az a hagyomány, amely 
először is megismertette ezt a költészetet a múlt 
értékeivel , majd megindítva, ezzel egy sajátos 
érlelődési folyamatot , visszavezette újabb költé-
szetünk tudatát a magyar irodalmi örökség ér-
tékei felé . Kialakított már ez a költészet egy 

sajátos poétikai. és stilisztikai rendszert, meg- 



akár mérget patikamérlegen 
mérheted nyelveden a pelyhet 

vagy bombák hullnak 
a künnrekedtek alagutakat fúrnak 
mit is kerestek odakünn 

hiába vágsz zsebtükrödön is lékeket 
levegőd rég elpipáltad 
nem vetettél bel őle kenyérszín vályogot 
márvány alatt féreg morzsa 
poharadból kocka hull 

mit kezdjünk magunkkal 
nincs feladója e váratlan ajándékcsomagnak 

kit lelkesít az unalom és a patkány bajvívásán 

kis virág a japán ecset megfagyott 

dörzsöljük egymást mint két farudat  
döf ködjük a lehelet jégszarvaival 

fehér vakondtúrással tele már 
padló mennyezet 

lepedőn lepedőn lepedőn 
ősz csecsem ők 

holtak vitorláznak fagyott szárnyakon 
tavasszal majd lecsöpögnek 

ismeretlen hullát találsz zöld partodon 

5. 

morzsolódás/elmorzsolódás 
nehéz tömbje alatt 
papirosnál vékonyabban 
vízjegynél áttetsz őbben 

a gyerek néha átöleli a ház sarkát 
kirántja a lekvárból 
tanácstalanul forog vele 
feldobja 

fogalmazott néhány vitathatatlan költ ői értéket 
is. Tehát megteremtette azt az alapot , amely-
ről sajátos módon olvashatja a múlt értékeit, 
ezeknek az értékeknek azokat a struktúráit fe-
dezheti fel , amelyek számára sokatmondók és 
irányadók . Ebbe a körbe tartoznak Fehér Kál-
mán Petőfi -olvasatai , de ezt jelzi a KORMANY-
ELTÖRÉSBEN Balassi -mottója is , vagy Toг-
nai Ottó újabb verseiben meghúzódó olvasmány-
reminiszcenciák. És erre utalhat Ladik Katalin 
népmese-változatainak sorozata , valamint Po-
dolszki József újabb verseinek népdalos hang-
vétele . A rövid emlékezet válság - tüneteinek túl-
haladását láthatjuk meg ezekben a kísérletek-
ben. A meghirdetett szintézis egyik meghatározó 
poétikai és stilisztikai feltétele a történelmi tu-
dat, a költői hagyomány felismerése . Ez a tény 
egy kivételesen fontos paradoxonra figyelmez-
tet: jellemzője és sajátossága a jugoszláviai ma-
gyar költészet újabb fejezetének , de talán álta-
lában is a modern költészetnek , hogy igazi ha-
gyományát , költő i örökségét a hagyományon be-
lüli rombolással , a vers és a költészet demiszti-
fikálásával párhuzamosan találja meg és ismeri 
fel, illetőleg akkor , amikor a válság , a kötetlen-
ség és a kívül - érzés válsága már a torkát szo-
rítja. 

További meghatározója újabb költészetünk-
nek egy másik válságtünet. A felkínált lehet ő -
ségekkel leszámolva , a kényszerít ő  költői érték-
rendszert szigorúan ellen őrizve és elutas-ítva 
újabb költészetünk egy új olvasóközönségre szá-
mított . Arra a rétegre , amely beletanulva a köl-
tészet olvasásába , maga is szembehelyezkedett 
azzal , amit líra néven kínáltak fel neki, egy 
olyan rétegre , amely az olvasás útján járta meg 
a költői tapasztalás útjait . Csakhogy ez, úgy 
látszik , téves számítás volt . Mert a költészet 
demisztifikálása egy „másfajta " költői nyelv ki-
alakításával jár együtt , és ez a nyelv inkább 
taszítja , mintsem vonzza az olvasót , nem teszi 
befogadhatóbbá a költészetet , még azok szá-
mára sem , akik hajlandók elfogadni kalandjait. 
Mert : „A modern költő  magánjelrendszerként 
alkalmazza a szavakat , s ez egyre kevésbé hoz-
záférhet ő  az átlagolvasó számára ." (George Stei-
ner) A demisztifikált költészet éppen a nyelv-
ben, melyről kiderült már, hogy nemcsak esz-
köze, hanem anyaga , „mindensége" a költészet-
nek, ismerte fel igazi költ ői meghatározóit, 
másrészről pedig éppen a nyelv , a negatív köl-
tői látásmód , vitte messzire az olvasótól. Ha 
végigtekintünk az elmúlt egy évtized új költé-
szetén, akkor azt láthatjuk, hogy azok a kalan-
dok, amelyeket ez a költészet megélt, azok a  

utasi Csaba 

rozsdán túl 

s ha voltak is 
voltjuk a semmi 

Иr 
krisztus keresztje csupán 

melyen poklokra távoznak 

vörös percek 

vörös percek közt 
matatva némán 

lefolytok a sámlik szélein 
és senki se kérdi meg t őletek 

aztán megerednek-e 

csak börtön világít messzž ől 

hajnali vadászok 
nyomán 

zsírunktól súlyos csizmátokra 
föl-fölhorkannak a vadak 

s f ű  alá görnyed 
minden harangvirág 

éjlucskosak a ti mezeitek 

rák-maraton 
csak úgy mezítláb 
ködöket vonszolón 

csíborherélésre 
gyökérszaggatásra 

minél lejjebb 
minél tovább 

a kanyaron túl 
újabb kanyar 
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fut a létrával 
csukott eserny ővel ugrik 

szétszóródás egy pontba morzsolódás 

angyal mér bennünket 
súlytalanság feneketlen serpeny őjében. 

be-bekap egy-egy falatot 
karfiolon éltek mindig is az. angyalok 

 

nézed a kezed 
már rezeg 
víz gy űrődžk néha így 
ha felkelnél tán ott is hagynád 
nem te tépted tollát 

légy érintése tesz hús-vérré valamit 
hullává azonnyomban 

csak a hulla artikulálja tisztán: LI GY. 

ha majd mákként takarnak 
a fehér robbanásként átüt 

köveznek a selyemszárnyak 

ki ragaszkodik még így hozzád 
ki futkos torkodon 
kering benn a töpörtyűnyi szív leörül 

csak a légy artikulálja tisztán: KARFIOL. 

 

meszet oltanak 
meg is vakulsz 

krétán fordul a szögescsizma 

szépen mosott zacskóban lóg a mák 
folysz 

felismerések és felfedezések , amelyek sajátjai 
lettek , valójában mind a nyelvben történtek, a 
nyelvnek azokat a vonzásait aknázták ki, ame-
lyek alkalmat adtak a költői törekvés realizálá-
sára . Egy más szempontú kritikai megközelítés, 
mely ennek a költészetnek a nyelvét és gram-
matikáját vizsgálná , ébredhetne rá, tárhatná fel 
újabb költészetünk igazi autentikusságát. Most 
nem ez a feladatunk . Arra figyelmeztetiink, ami 
ezen a törekvésen belül negatív következmé-
nyekkel járt . Újabb költészetünk a nyelven be-
lül kitermelt egy sajátos költ ői nyelvet, egy 
olyan nyelvet , amely ma inkább magánjelrend-
szer, mintsem a megértés és megközelítés kö-
zösségi eszköze , tehát az elért és kiváló poéti-
kai a lingvisztikai eredmények ellenére mind 
távolabb került az olvasótól . Hosszú évekig vá-
dolták újabb költészetünket érthetetlenséggel. 
Valójában ' megszokott hasonlatol . és szimbó-
lumok , poétikai és stilisztikai eszközök hiányát 
vetették a szemére. Elítélték , mert másmilyen 
volt , mert eltért . S ennek az ítéletnek a legfőbb 
érve, koronatanúja . a ún. érthetetlenség volt. 
A vád és az ítélet nem maradt nyomtalanul az 
újabb versekben sem: 

de ideje már irányt adnom versemnek, 
ideje elkomolyítanom, 
hogy versre hasonlítson , melyet mindenki 

ismer s megszokott, 
ideje magamtól is eltávolítanom, 
mé€• néhány hasonlat, 
zene ritmus, jó dikció 

(Domonkos. István: KONTRAPUNKT) 

Látszólag elfogadja az ars poetica a vádasko-
dók és az ítélkez ők érveit, „ideje már" — mond-
ja, hogy a mindenki által ismert és megszokotí 
világ és tér felé fordítsa a vers irányát, s hoz-
zászövi a maga nézetét is: „ideje már magamtól 
is eltávolítanom ", mert felismerte , hogy a vers, 
a korszerű  költő  verse semmiben sem lehet azo-
nos a magammal: AZ ÉN-кđZPONTÚSAGOT 
A VERS-KÖZPONTÚSAG VÁLTJA FEL. A 
vádak és az ítéletek érveinek , valamint a saját 
szemléletének szembesítése , a megfelelés kere-
sése azonban nem vezet messzire : Domonkos 
pontokba foglalva kísérli meg az alkalmazko-
dást , de közben meg kell őriznie azt is, amire 
saját ítélőszéke előtt esküdött fel, és ezért a 
harmadik pont már a hallgatást , az ellentmon-
dásból kivezet ő  csöndet revelálja , mégpedig az-
zal, hogy a harmadik pont prózai hangvétel ű  
mondata , a leleményes „stb." a mondat végén 
nem a vers felé, hanem a verst ől vesz irányt: 

vörösmart 1970 
az éjszaka éppoly lustán 
kígyózik át a papszeren 

s a kutyák is oktalan 
nyírvak a sírok között 

éppoly oktalan 

de ne siránkozz 

aszfaltra bombáznak ma már 
fogyatkozó lovaink 

bi%liothekában 
rnžközben Іneg-fnegfújom 

kartonruhád olcsó szirmait 
pipaccsá válnak 
itt balra tőink 

a nagy szovjet encžklopédžák 

akár a táj is 
ugye Julisom 

valahol odaát 
szabadszállás alatt 

tátogó sugárkardosok 
sivatagszáraz már az óperencia 

s az üveghegyek is lám 
rendre síkságumkba rogytak 

tátogó sugárkardosok vagyunk 
fezünk felett tótágast áll a nap 

félelem 
iszapja mélység 

félelem a víz is 

áііі  hasztalan ölné meg magát 
nem adnak kezébe t őrt 

a csillagok 



fogysz 
te 
is 

veteményeskert a világ teteje 

nagy-nagydolgukat végzik ott az angyalok 
pusztába szórt drágakő  a karfiol 

néz a hal a hold halott 
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A kertek iszapjából nemsokára kiássák 
a tavasz aranyharangjait. 
A lányokról , virágokról nemsokára lefejtik 
a jégnek szivárványos és zenél ő  rétegeit. 
Belátható időn belül , hiszem , nem lesz 
szükségem a tavaszra stb. 

(Domonkos István: KONTRAPUNKT) 

A csöndet revelálva az érthetetlenség vádja nem 
talált célba , csak elterelte a figyelmet a költ ői 
nyelvnek azon vonásairól , amelyeket újabb köl-
tészetünk húzott meg. Nem találhatott célba, 
mert újabb költészetünk a demisztifikálás nagy-
részt spontán útjait járva , az ismeretlenek, a 
megnevezetlenek, a hamányosak egész sorá-
val találkozott , ezeknek adott nyelvi formát, s 
egyetlen alkalommal sem kísérelhette meg, hogy 
visszavezesse őket a közismert , a megnevezett, 
a világos , a „néhány hasonlat , zene , ritmus, jó 
dikció" szintjére ; mert ezzel egész vállalkozását 
adta volna fel, elvesztette volna a költészetnek 
azt a vidékét , amire hosszas keresés után talált 
rá. Nem találhatott célba a vád sem, mert újabb 
költőinket vállalkozásukban a korszer ű  költészet 
ősei és a kortárs költ ői nagy része , műveikkel 
és nyilatkozataikkal is, támogatták . Baudelaire-
re hivatkozhatott újabb költészetünk , aki a di-
csőség nyomait ismerte fel abban , hogy nem 
értik meg , Gottfried Bennre , aki a költészet lé-
nyegét abban látta , hogy a döntő  fontosságú 
dolgokat a nyelv érthetetlenségéig emeli fel, de 
idézhette volna Montalét is, aki szerint senki 
sem írna verset , ha a költészet problémája any-
nyiból állna , hogy érthető  legyen . Az érthető -
ség és az érthetetlenség nem kritikai fogalmak 
már, ezekkel még csak leírni , jelezni sem lehet 
az újabb költői törekvéseket, hát még ítéletet 
mondani felettük . Az új költészet nyelve nem 
veti fel ezt a problémát . Illető leg , az érthetetlen-
ség mindvégig megmaradt mint egyik megha-
tározó jellemvonása újabb költészetünknek, de 
nem a megszokott és mindenki által ismert 
költői jegyek és eszközök hiányának értelmé-
ben, hanem a költ ői nyelv mint magánjelrend-
szer szintjén . Az „érthetetlenség " tehát minő -
ségileg más formában jelenik meg, más az elő -
jele : egy sajátos válság - tünetet jelöl. 
Űjabb költészetünk költ ői helyzetét egy lénye-
ges belső  ellentmondás határozza meg. A demisz-
tifikálással és a költ ői nyelvben való kutatással 
ez a költészet felismerte az utat az igazi, a mai, 
a korszerű  költészet felé, bizonyos ereményeivel 
ezen az úton célba is ért, otthonra talált a mo-
dern költészetben , de eközben elvesztette kap-
csolatát az olvasóval , az olvasóközönséggel. Az 



„érthetetlenség ” itt mutatkozik meg igazi ará-
nyaiban. „nos költészet egyedül maradtunk" —
mondja Domonkos István legújabb verse. „nem 
ezt akartuk / a napon ülünk és egymásra vicso-
rítunk". 

De újabb . költészetünk itt sincs , ebben a hely-
zetben sincs egyedül , a kortárs költők és a kor-
társ költészet eredményei igazolják , könnyítik 
válságát. 

A demisztifikálás és az összegezés is, a ne-
gatív kategóriákkal körülírható költ ői helyzet, 
egyaránt Walter Benjamin Baudelaire - tanulmá-
nyának bevezető  tételét , a modern költészet 
egyik legfontosabb vonását realizálja , azt, hogy: 
„a lírai vers befogadásához csakugyan nem ked-
vezők többé a feltételek ". Az „érthetetlenséggel" 
jelölt szituáció tehát általános , és mint ilyet 
kell számbavenni . Az a momentum ez, ahol 
újabb költészetünk ismét egybehangzik a kor-
szerű  költészettel . Találkozásuk ezen a ponton 
csúfos és „sáros", de reális. S ő t, az a három 
bizonyíték , amit Walter Benjamin tételének iga-
zolására sorol fél , szintén kiolvasható újabb 
költészetünk szituációjából : az EGYIK, „hogy 
ma már a lírikusnak , csak azért , mert költő , ön-
magában semmi értéke sincs" (a demisztifikálás 
a költő  látnokságát , kiválasztottságát is lerom-
bolta), a MÁSIK : hogy „a lírai költészetnek 
nincs többé közönségsikere " (a kötetek kiadá-
sának példányszáma , az eladott könyvek ada-
tai erre mutatnak ), a HARMADIK : hogy „ma 
már az olvasó az olyan lírai költészettel szem-
ben is türelmetlen , amelyet pedig azel őtt elfo-
gadott" (talán meg sem lehetne vizsgálni, hogy 
ki olvas nálunk verset ). Vagyis, a tétel és a 
mellette szóló három érv egészen pontosan ha-
tározza meg újabb költészetünket , illetőleg azt 
az alapot , amit a költői leszámolások , a demisz-
tifikáció időszaka épített ki , és amelyen ma az 
összegezés , a szintézis munkálatait kell elvégez-
ni, hogy az önértékek tudatosodhassanak, hogy 
újabb költészetünk valóban válaszolhasson a 
kor és az id ő  kérdéseire , hogy valóban szembe-
nézhessen a nyelvvel és a költészettel, hogy 
tisztában legyen mindennel , amiben és amiért 
létezik . Még akkor is, ha végérvényesen és re-
ménytelenül magára marad a költészettel. 

Látjuk , a szintézis , az összegezés igényét nem 
az induláskor meghirdetett harc sikeres meg-
vívása , a „győzelem" sürgeti — a költészetben 
különben sem lehet (és nem is érdemes ) csatát 
nyerni —, hanem a költői érettség , a költő i szi- 

tuáció tudatosodása , az a vitathatatlan tény, 
hogy a negatív meghatározók rendszerében ez 
a költészet magára talált , még sikertelenségei-
ben is otthonra , és hogy eközben , a konformi-
zálódás legtöbb veszélyének ellenállt, meg őrizte 
költői szabadságát . Megőrizte önmagával szem-
ben is. Lezárult a pör és a pörösködés id őszaka, 
ennek a költészetnek ma már az ellene fordulók 
támadásait kellene megéreznie ; e támadások 
azonban késnek , s talán szerencsére , mert a de-
misztifikálás termékeivel legfeljebb a magatar-
tást , az etikusságot lehet kivédeni (bizonyos kö-
rülmények között ez is elég ), de a költészetet 
nem. Ha nem a gy őztes csata és nem az utánuk 
lépők ellenállása, akkor mi tette oly aktuális-
sá és sürgetővé az összegezés igényét? Az a ve-
szély, ami önmaga felől fenyegette és fenyegeti 
ma is újabb költészetünket . Egy esetben lát-
tuk, hogyan vívott meg a belülr ől induló veszé-
lyekkel ; ennek a tanulságnak a jegyében tör-
ténik most a szintézis. Újabb költészetünknek 
önmagával szemben kell továbbra is megvéde-
nie szabadságát , a saját középszerűségeivel kell 
teszámolnia , önmaga magatartásformáját kell 
próbára tennie. Egy teljes évtizedig a jugoszlá-
viai magyar költészetet kontrollálták ezek a köl-
tők, joggal tehették és sikerrel tették , de most 
öntükrük elő tt állnak , mert a demisztifikálás 
önmagában még nem eredmény, csak közvetve, 
a versek „mögött " produkál egy inkább csak 
megsejtett , mint valóban reális értékrendszert. 
Ma ezeket kell megnevezni , tudatosítani mind-
azt, ami spontán és ösztönös volt . Annál is in-
kább, mert: 

fehéren kél a tél 
szívünk s hajunk tövén. 

ahogyan Domonkos István ЈОZSEF ATTILA 
verse már régen jelezte. 

MEGJEGYZÉS: frásunk „újabb költésze-
tünkről" beszél ás nem a közhasználatú, 
megszokottabb „Sympo ѕ ion-nemzedék költé-
szeteről". Valtakерpcn л  ilл  dvégig erre gon-
dol. Ellenben azt tartja, hogy ennek a nem-
zedéknelk a költés,zete az új jugos•zláwiai ma-
gyar árának külbn fejezete, s őt egészében 
fedi az utábibi egy évtized fontos költ ő i ter-
mеsdt. Ezért kell így nevezni. 



fehér kálmán 

elem 
petőf i ÉRT és 

ék 

malachitzöld 

(Hungarian f žctžon) 

a puszta télen 
Az ősz olyan, mint a gondatlan gazda. A nyár szorgalmasan gyűjtöget, az ősz 

meg mindent elherdál. Ezért a tél a pusztát üresen találja. 
A legel ő  állatokat elhajtották. Nem szól a pásztor sípja. Az énekl ő  madarak és 

a cirpelő  tücskök is elhallgattak. Fagyos hó borítja a sјk határt. A nap 
alacsonyan jár. 

A csárda is üres. Senkž sem jár az országúton, csak a szelek és viharok tonz-
bolnak a levegőben. 

A nap korán nyugszik, s a láthatárt vérvörösre festi. 

jános vitéz 
János vžtéznek Kukorica Jancsi volt az igazi neve. Szegény árva fiú volt, és a 

mostohaapja nagyon rosszul bánt vele. Egyszer annyira el volt foglalva 
szépséges Iluskájával, hogy szétszéledt a nyája. Ezért nagyon összecsaptak 
a mostohaapjával. . 

János vitéznek nem volt maradása. Elindult vžlágot próbálni. 
Ment, mendegélt. Sok-sok vesz ődésen ment keresztül. Egyszer csak elért az 

óriások országához. 
Egy toronymagasságú őr állotta útját. Az óriás csősz János vitézre akart taposni, 

ő  azonban föltartotta kardját. A nagy kamasz belelépett a kardba, nagyot 
bődült és a patakba szédült. 

János vžtéz az óriás testén, mint valami hídon átment a túloldalra, és éles kard-
jával elmetszette a cs ősz nyakát. 

Napfogyatkozás jött az óržásnak a szeme világára. Vére a patak hizét vörösre 
festette. 	 . 

pató ра 1 Q r  
Pató Pál úr megrögzött agglegény, egyedül szeret élni. A nősülésről hallani sem akar. 

Nem söpröget az udvarában. Nincs is mit. Még a szolgáknak sem képes paran-
csolgatni. 

Az öltözködésre sem ad sokat, mert azt tartja, hogy nem a ruha teszi az embert, 
hanem az objektív körülmények: a termelésž viszonyok és a termel őerők. 

a pulikutyák dala 
Kint süvölt a szél, és nagyon komisz az id ő. Farkasok ólálkodnak, leskelődnek ... 
Bent jó meleg van: élelem, kényelem, biztonság. Van is  —  marad is. 
Igaz, néhanapján szemet kell hunyni bizonyos dolgok fölött, és vakkantani se 

szabad. Még a légyre sem. 
De amint jobbra fordul az idő, a gazdának is megjön a kedve, és a kutyákkal is 

jobban bán. Még azt is megengedi, hogy néha megnyalják a lábát. 
Ennek nagyon örülnek a kutyák. 

a farkasok dala 
Kint süvölt a szél, és nagyon komisz az žd ő. A pulžkutyák bent vannak, meleg-

szenek... 
Kint nincs kegyelem. Neon látni egy valamirevaló ,fedezéket sem, amely mögé 

be lehetne húzódnž. Se kint, se bent nincsen irgalom: bentr ől a kutyák 
marnak, kint meg a jéges ő  vár. Lőtávolságon belül állandó célpontok va-
gyunk. 

Néha szeretnénk a kutyák sorába állni, de elárulna hosszú, forró nyelvünk. Igy 
hát tovább viseljük a sorsunk, amely ha komisz is, de legalább szabadon 
választottuk. 

A farkasoknak ez az egyetlen vigaszuk. 

a nép nevében 
Most kell adni a népnek és nem majd! 

Aki erről nem vesz tudomást, annak több példát is fel lehetne hozni... Most 
és nem majd. 

föltámadott a tenger 
A tenger olyan, mint a nép: nagyon nagy és nagyon mély. A színe kék, mint a nép 

szemefénye. A sok sírástól-rívástól, no meg az izzadságtól nagyon sós. A só 
azokon is meglátszik, akik fürödnek benne... De nagyon könnyen 1e lehet 
mosni... 

A nép olyan, mint a tenger: általában nyugodt természet ű  és csendes. Ha lágy 
szell ők fújdogálnak felette, a vitorlások és a jachtok cirkálnak a hátán. Aki 
teheti és úszni is tud, jót lubickol benne. 

A nép akár a tenger: óriási hajókat is elbír a hátán. A hajókon több ezer ember 
is elfér. Mindegyiknek van jegyecskéje, amivel azt bizonyítja, hogy ő, bizony 
a hajóra való. Ezt ellenőrizni is szokták, nehogy nemkívánatos sze ііі élyek 
háborgassák a tisztességes polgárok nyugalmát. Ha ilyen alakot találnak, 
menthetetlenül beledobják a tengerbe. 
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Estefelé, ha csak lehet, biztonságos öblöket keresnek a hajók, a vitorlások és a 
jachtok. A biztonságukat erős kötelek védik a háborgó tengertől. Vihar múl-
tával, mintha mi sem történt volna, ismét kihajóznak a tengerre, és vígan 
szelik a hullámokat. 

Ezért a hajók, a vitorlások és a jachtok, ha csak tehetik, amint erősebb szelet 
észlelnek, azonnal biztonságos öbölbe sietnek. Ott vészelžk át a tenger dühön-
gését. Ezt már nagyon kitanulták a világon. Mindenki idejében értesítž fele-
barátját a közelgő  viharról. Ha kelt, azonnal a segítségére siet. Ezt akkor  is  
megteszi, ha a vészjeleket nem is hallotta... Ez a példás baráti segélynyúj-
tás. 

A nép, akár a tenger: napokat, hónapokat, éveket, századokat utazhatunk és akkor 
sincs vége ... Еrdekesnél érdekesebb lakói vannak: csigák, polipok és rá-
kok. A föltámadott tenger mind a partra dobja őket, de amint elül a vihar, 
žsmét belemásznak. 

a márcziusi ifjak 
Nem kell sokat beszélnž, hanem tenni kell. Akik csak beszélni tudnak, szolgák 

maradnak. 
A márcziusi ifjak voltak az els ők, akik nem sokat beszéltek, hanem kivonultak az 

utcákra, és magukkal vitték a cselekvés zászlaját, hogy kirázzák a nemzet 
torkából a mérgezett almát. 

A nagy zajongástól ki is esett a mérgezett alma, és a nemzet szíve elkezdett do-
bogni: szszszs гszszsz-a-bad-ság-szabadság-szabadságszabadságszabadságszabad-
ságSZABADSAGSZABADSAG! 

Ez nagyon ritka és szép dobogás volt. Olyan ritka és olyan szép, hagy azóta is 
súrűn emlegetik és áhítozzák... Különösen az év márczius hónapfában. 

De a márcziusž ifjak csak addig kellettek, míg tartott a vérvörös küzdelem. A 
csata után előjöttek azok, akik addig elbújtak vagy színlelték az alvást. Most 
már nem féltették a b őrüket, és. mindjobban hangoskodtak. Az ilyenek .még 
a sírokról is leszedik a koszorúkat, hogy a saját fejükre rakhassák. Jó1 
tudnak beszélni a hatalom nyelvén, s ezáltal sok pénzt harácsolnak össze. 

A márcziusi ifjak nem irigylik az ilyképpen szerzett džcs őséget. Az összelopkodott, 
összekéregetett babérokat se kívánják. Az ő  céljuk az volt és az marad, hogy 
a küzdelemnek és az áldozatoknak a haza és a nép lássa hasznát. 

a szabadsághoz 
A szabadságnak elébe keli menni, szemébe kell nézni. Nem sírni s várni, hogy 

jön-e már .. . 
Végre mégiscsak meglett és elfoglalta a neki megfelel ő  széket. Szerettük is na- 

gyon, és epekedve vártuk, hogy ránk nézzen, hogy ránk mosolyogjon. 
De a szabadság orcája nagyon halovány volt. Rögvest meg is kérdeztük: Szabad- 

ság, miért halovány az orcád? Szabadság, miért olyan szőrösek a füleid? Sza-
badság, miért bandzsalítasz? Szabadság, miért lóg az orrod? Szabadság, 
miért akkora a szád? .. . 



szombathy bálint 

mini-press 
„... nem hagyhatjuk em-
lítés nélkül a Jugoszidviá-
ban nemrég megjelent ki-
adványokat, melyeket a 
Problemž-Magazinban (1971 
december, 	Ljubljana) 
Franci Zagoričnžk és az 
С i Symposžon (Novi Sad, 
1972 februrár), B & D Poz-
nanović  szövegekből és je 
lentős k гžti Кai mellékletek-
ből szerkesztett.. ." 

Dragoslav Radžsavljevi ć  fi-
atal újvidéki képzőművész 
Kinetika a térben című  ut-
cai tárlatát Stanko Popo-
vié és Szombathy Bálint 
nyitotta meg 1972. 5. 18-án, 
a Tito marsall sugárúton. 
A tárlat egy napig tartott, 
és 	többezer látogatója 
volt. 

A Lotta Poetica cím ű  o-
laszországi folyóirat idei 
februári száma közli Slav-
ko Matkovž ć  vizuális kuta-
tását. A ljubljanai Proble-

. mi folyóiratban Szómba-
thy Bálintnak jelent meg 
munkája a Nontextualžté 
sorozatból. 

Májusban megjelent a 
Kontaktor cím ű  folyóirat 
második száma (az els ő  
Pesmos néven jelent meg). 
Harminc példányban ké-
szült, és a Bosch+Bosch 
csoport szerkesztette. A 
következ ő  alkotók jelentet-
ték meg munkáikat: Fran-
ci Zagoržcnik. Higenija Za-
goržčnik, 	Tolnai Ottó, 
Szombathy Bálint, Voiis-
lav Des»otoy, Mitica Iles-
potov, Szalma László, Ma-
gyar Zoltán, Polo~a Han 
žek, Matjaž Hanzek. Slav-
ko Matkovi ć, és Kerekes 
László. 

A zrenianini Ulaznica ne-
víí folyóirat könyvsoroza-
tában megjelent Vojžshv 
Desnoto+v PRVO  TI.  PF•--
MINA SLIKA R РčI cím'í 
verseskötete. A k%inyv o~n-
kat a versesszéket tartal-
mЃгza. melyeket a szerzh 
1971-től 	írt 	napjaink+Q. 
Hétszáz példányban adták 
ki. 298  
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BODY/:B EHAV IІUR,ART 

»Uтnetnliidkv pravac skorašn'jeg da- 
tuma 'koj'i readizuje egzemplarnu 
demonstraciju magućih proširenja 
saznamja i s!tanja svesiti i u p'otipu- 
nosti se obrada ljudskoj fiziognomi- 
ji. Do1c se nauke metodi čki bave 
shamatizovanim kauzaldim odno i- 
ma duhaиne i telesne struivture, 
ibody/behavioum-art wkazuje na dru- 
kčije pojave Goveč{jeg teila u sva- 
kom trenutku realnog w-emenskog 
toka, posebno na uslove pokre•ta i 
грготвпе  teda. Воду /ibeha'иiour-art 
ii kao i process-arlt konsekven~tni 
nastavalk idejno pladnog oonceapt- 
-arta, pri сети  bezuгslovno trdba 
naglasi't ~i da ovaikvo tüp'лzirano shva- 
tam,je umetn іCkoig .i!de'jnog homizonta 
nedovodjno qpvsuje posebne oblas- 
ti proьleпna . . .« (K. Tomas, iprey. Z. 
Mimković). 

Navodimo neke od pѓгotagonis+ta 
i pirebhodinika body/behaviour-arta: 
Dennis Oppenheim  (rod. 1938), Kla-
us Rinke (1939), Vito Acconci (1940), 
B.r-uce.Nauman.  (194.1),_Gžlbert (1943) 
i George (1942), Giuseppe Penone 
(1947), Yves Klein (1928-1962), Pž- 
ero Manzoni (1933-1963), Joseph 
Beuys (1921). 

dennis ор_oeгheim 

„TJjkeletű  művészeti irányzat, mely 
tudomások és tudatállapotok lehet-
séges kiterjedéseinek egzempláris de- 
monstrációját valósítja meg úgy, 
hogy teljes mértékben az emberi fi-
ziognómia felé fordul . Míg a tudo-
mányok a szellemi és testi struktú-
ra sematizált kauzális viszonyaival 
metodikusan feglalkoznak, a bo-
dy/behaviour -art az emberi test más 
megnyilvánulási formáira mutat 
rá a reális idöfolyamat minden pil-
lanatában , különös tekintettel a moz-
gás feltételeire és a testváltozásra. 
A •body/behaviour - art a process-art-
hoz hasonlóan az eszmeileg gyümöl-
esöžő  konceptuális művészet követ-
kezetes folytatása , amelynek követ-
keztében feltétlenül ki kell emelni, 
hogy a művészi eszmei horizont 
ilyen tipizált felfogása nem írja le 
kellöen a probléma külön terüle-. 
telt. .." (K. Tomas) 
A Body/behaviour-art néhány előd-
je és pártfogója : Dennis Oppenheim 
(1938), Klaus Rinke (1939), Vito Ac-
conci (1940), Bruce Nauman (1941), 
Gilbert (1943) és George (1942), Giu-
seppe Penone (1947), Yves Klein 
(1928-1962 ), Piero Manzoni (1933-
1963), Joseph Beuys (1921.) 

klaus rinke 

»The recent tendency art carries 
out the exemplary demonstrations 
of the possible expansion of knowl-
edge and the consciousness of mind 
in turning fully towards the phy-
sžngnomy of man. While the scien-
cás take a methodical interest in 
the schematic causal relationship 
of the intellectual and body struct-
tиre body-behaviour art points to 
other forms of the body, during 
every moment of the real continuity 
of time witl'i a special accent an the 
coyidžtžons of movements and body 
changes. Body-behaviour-art, like 
p cess art, is a consistent contžnu-
at on of the ideally lucrative con-
ce áonal art, in consequence of 
w h such a typified comprehens-
ion .bf .  ,; the artistic ideal horizon 
dóáš not ' fully describe the dif fen- 

s of the problem.< (K. To- 
few of the predecessors 

and pЈ  #aиs of body-behaviour art 
are Dénјz јs Oppenheim (1938), Kla-
us Rirzke (1939), Vito Acconci (1940), 
Bruce Nauman (1941), Gilbert (1943) 
and George (1942); Giuseppe Peone 
(1947), Yetis Klein (1928-1962), Pž-
ero Mar oni . (19ЭЭ—І9б3). Joseph 
Б  еиys  (1 

vili acconcl 



AVALANOH,B 

Časqpл s umetniгlke аvan~garde ko-
ji  ii  krajem 1970. росео  da iiz1azi 
и  New Yorku u ivdaдiju Kineti- 
ciisan  Press.  Na čelu mlade uredniič- 
ke ekipe  ii  kritičar i teoretlčar 
Willoughby Sharp: Pored ameriкákih 
Avalanche ii  otvoiren .i-za evrapska 
avangardna sbrujanja u umetnosti 
(land-art, process=art, concept-art, 
body works . . .) Drugi b.roj časopisa 
spasvećaп  ii  body-artu: initerv(јuii sa 
Bruce Naaumanám i Terry Foxom, 
dokumesvti  0  Johnu Van Saunu, 
Dernniisu Qppenheimu i 1Zilchardц  
Serra, susret izmeđax fotografa 
Shunk-Кетдвга  i Yvesa Kleina, jed- 
nog ad zarčetnika body-arta, 1000 
pmedloiga В . MaLeana, izvođemja  Vi-
ta  Acconcija. 

A művészeti avantgarde folyóirata, 
mely a Kineticism Press kiadásában 
1970 végén New Yorkban indult. A 
fiatal művészcsoportot WILLOUGH-
BY SHARP kritikus és elmélétíró 
vezeti. Az AVALANCHE az ameri-
kai avantgarde áramlatok mellett az 
európaiak előtt is nyitott (land-art, 
process-art, concept -art, body-
works). 
A folyóirat második számát a body-
artnak szentelték : interjút közölnek 
Bruce Naummal és Terry Foxszal, 
John Van Saun , Dennis Oppenheim 
é n Richard Serra dokumentumokat 
közölnek . A szám tartalmazza még 
Shunk-Kender fényképész és Yves 
Klein találkozását (Klein a body-art 
egyik úttörője), B. McLean 1000 Ja-
vaslatát és Vito Aeconi előadásait. 

The avantgardes art magazine star-
ted by Kineticism Press at the énd 
of 1970. The young group of artists 
is led by the critic and theoretitian 

1 	Willoughby Sharp. Beside the Ame- 
"' 	rican, Avalanche is open for the 

European avantgarde tendencies as 
well (Land art, process art, concept-

: 	body works). 
The second number is dedicated to 
body-art: it gives an interview with 
Bruce Nauman and Terry. Fox and 
publishes Van Saun, Dennis Oppen-
heim and Richard Serra documents. 
It also includes the meeting of 
Shunk-Kender the photographer 
and Yves Klein (Klein i one of 
the pioneers of bidyart) then the 
1000 proposals of B. McLean and 
the lectures of Vito Acconi. 

yves kleln 

brute naumaаu 

giuseppe репопе  

ЛПТŠА  & 1S1REС0 DRAGAN 

Rođeni su 1943, 1944. u Ljn.ilУІjani, 
gde i sada žive: S гećno su venčani 
od 26. VIII 1967. 

Zajednžčke žzložbe: Atelje 69, LJu- 
ь1 ~јапа  (sa .grupam  III), Galerija 
süudentskog cenbra, Zagreb, 1968; 
1970, i 1971. Beograd Maribar Raje- 
ka, Trst. Samostalrгe žzložbe: Geff 
70, Zagreb, Tribina mladih 1972, No-
vi  Sad, Ѕbwdentiski kullturnii centa•r 
1972, Beograd  — I aprilski susret 
prošvrenih medija. Meduautorsku 
konиmiikaciju održavaju sa autori- 
ma iz Londona, Düissebdorfa,  Toki-
ja,  Ottawe, Oldenburga; Novog Sa- 
da, Beograda, Zagreba, Ljubljane. 
Pubdžkacžje: Kurtija Ekmanove kuti- 
је  1968, Ljubljana, Katalog 2 1969, 
Znamenja Mari6ar, Rrobdemi od 
br. 86-90, Pla ~kat, časo,pis, pissno, 
eđici~ja — koncelpt misaone vizueli- 
zacije o6ekta na Iapr•iđskom sus- 
s•et.0 ,u Beogradu, 1972, Konce ~pti  U  
kn'ji¢i Klanusa Groha: Aktuelde 
Kuntst in Os ~teurolpa, Köln. 1972. 
Filmovi 8 mm: NekoQiiko inforrna- 
cija, Zato i tako,  CU 1968, RG, 72h 
zime i 72h fesen•i 1969, 120, 120 рo- 
glčda na Naašnx 1970,  Komunikacija 
gastr.onomlije, Vizuelizacija .prenosa 
m~isli 1971, Odnos izmedu razwma i 
senzibilnosti, Miisaone vizuedl&zacije 
aьјeikta, Prosbor projёkсцје  simet- 
ričan  u  tri taöke — čвsta senztbil- 
nost,čiisti razunьčista iQnaginacija 
1972. Magnetofonske trake: 4к4 raz- 
ličiti šumoиi vode, 8 mini,  prenos 
čцs гte senzibilnast•'v na taktilnost slu- 
šnog osećaJJ a, 8 min. s1ušni rezul- 
tat komnшiilkacije 5slogova, 32 min . 

Infommativni centar vizuelnrih ko- 
2nunчkaci'ја  (I.C.V.K.) N i S Dragana 
nosi bmoj 00001. 

Id 17. V 1972. braj našeg (Atelje 
DT 20) Iaiformativnog  contra  vizu- 
еlnih koтnnani atcija  ii 00010. 
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NUŠA & SRE~O DRAGAN 

1943 -ban és 1944 -ben születtek Ljub-
ljanában , 1967 . 8. 26-án kötöttek há-
zassá got. 
KОZđS KIALLITASAIK : Atelje 69, 
Ljubljana (az OHO csoporttal), a 
Zágrábi Egyetemista Központ Kép-
tára , Zágráb 1968 ; 1970 . és 1971. 
Belgrádban , Mariborban , Rijékán és 
Triesztben. 
ONALLO KIALLITASAIK: Geff 70, 
Zágráb, Ifjúsági Tribün 1972, fTjvi-
dék, Egyetemista Kultúrközpont 
1972 , Belgrád — A bővített médiu-
mok I. áprilisi találkozója . Londoni, 
düsseldorfi, tokiói, ottawai , olden-
burgi, újvidéki , belgrádi , zágrábi, 
ljubljanai alkotókkal van viszont-
kapcsolatuk. 
KIADVANYAIK : A képernyő  dobo-
zának a doboza 1968 , Ljubljana, Ka-
talog 2 1969 , Znamenja Maribor, a 
Problemi 86-90 . számai, plakát, fo-
lyóirat, levél, kiadvány — a tárgy 
eszmei vizualizációjának fogalmaz-
ványa az I. áprilisi találkozón, Belg-
rádban , 1972 ; fogalmazványok Klaus 
Groh : Aktuelle Kunst in Osteuropa, 
Köln 1972 című  könyvében. 
8 mm-es FILMEK : Néhány informá-
ció, Azért és úgy , ČU 1968, RG, 72h 
telén és 72h őszén , 1969 , H2O, 120 
pillantás Nušára 1970 , A gasztronó-
mia kommunikációja , A gondolatát-
vitel vizualizációja 1971 , Az értelem 
és a szenzibilitás közötti viszony, A 
tárgy eszmei vizualizációja , A vetí-
tés területe három pontban szim-
metrikus — tiszta szenzibilitás —
tiszta értelem — tiszta immaginá-
ció 1972. 
MAGNETOFONSZALAGOK: a víz 
különböző  hangjai 4X4, 8 perc , a tisz-
ta szenzibilitás átиitele a hallás ér-
zésének taktilitására , 8 perc, a szó-
tagok kommunikációjának hallá•si e-
redménye , 32 perc. 
N. és Ѕ . Dragan vizuális kommuni-
ká,ci informatív központjának 
(ICUK) a száma 00001. 
1972. 5. 17-től vizuális kommuniká-
ciós informatív központunknak (Ate-
lje DT 20) a száma 00010. 

NUŠA & SREĆO DRAGAN 

Born in 1943 and 1944 in Ljubljana, 
married on the 26. July 1967. 
JOINT EXHIBITIONS: Atelje 69 
Ljubljana (together with the OH 
group), The Gallery of the Zagreb 
Student Centre; Zagreb 1968; 1970 
and 1971 in Belgrade, Maribor and 
Trieste. 
PRIVATE EXHIBITIONS: Gel 70. 
Zagreb, Youth Forum Novi Sad, The 
Student Cultural Centre 1972, Belg-
rade — The I. April Meeting of the 
enlarged mediums. They are in con-
tact with artists working in Lon-
don, Düsseldorf, Tokyo, Ottawa, 
Oldenburg, Novi Sad, Belgrade, Za-
greb and Ljubljana. 
PUBLICATIONS: The Box of the 
Screen-box, 1968 Ljubljana, Ca-
talogue 2, 1969, Znamenja, Maribor. 
»Problemž« numbers 89-90., poster, 
magazine, letter, ?ublication — the 
draft of the ideal visualization of 
the subject at the I. April Meetzng, 
Belgrade 1972; drafts ' in Klaus 
Groh's book: Aktuelle Kunst in Ost-
europa, Köln 1972. 
8 MM FILMS: Some Information, 
Because of and So, Cu 1968, RG, In 
Winter 72h and Autumm 72h, 1969, 
H2O, 120 Glances at Nuša 1970, The 
Communication of Gastronomy, The 
Visualization of Spiritual Messages, 
1971, The Relationship of Sense and 
Sensibžlžty, The Ideal Vizualization 
of the Subject. The Field of project-
ion is symmetrical in three points 
— pure sensibility — pure sense —
pure imagination, 1972. 
TAPES: The Various Sounds of 
Water, 4 4, 8 min. The Transfer 
of Pure Sensibility to the Tactility 
of Sensatžon of Hearing 8 minutes, 
The Auditive Result of the Comm-
unication of Syllables, 32 min. 
N. and S. Dragan's number of vi-
sual communication and informatž-
on centre is 00001. 
Beginnžng with the 17. 5. 1972. the 
number of our visual communica-
tion and information centre (Atelje 
DT 20) is 00010. 

GIANNI BERTINI 

»Bertini iii irvformisana svest što 
ga uvek goni u prvu liniju, dajući 
duhovnu sigurnost njegovoj akti- 
v_sti čkaij energiji, kojom neprekid 
no dovodi sve u pitanje i ponovo, 
neočekivano, úlazi u igru«. Ovako 
Guido Ballo, kritičar i esejista, sin- 
tetlše opus G. Bertinij'a, u predgo- 
voru. prve knjige — Bertini (1971) 
— iz kolekeije »Velika monogra£ska 
деlа« majstora savremene umetno 
sti koju uređuje Pierre Restany, a 
publikuje т'ladi rnilanski izdavač  
Gi•атрао lо  Prearo. Pored predgovo- 
ra G. Balla monografija sadrži •foto- 
-dokumente o autoru, svedočanstva 
kritіčara, bogat izbor reprodukcija, 
crno-belih i U boji, bio — biblio- 
gralfsku građu. 

Gianni Bertini rođen  ii u Pisi 
1922. Gruprno izlaže id 1946, a sa- 
mostalno id 1949: Pisa, Milano, Ve- 
nezjia, Firenze, Paris, Bruxelles, Bos-
ton, Rama, Chicago, Rotterdam, To- 
rino, Amsterdam, London, Köln, 
Ljubljana, Rio de Janeiro, Krakow, 
Tokyo, Madrid, Zürich . . . U po čet 
ku i(1946) ii figurativni slikar, 1947. 
evoluira ka nefigurativnom, apst- 
raktnoan slikarstvu, гтдпеđи  1948. i 
49. realizuje seriju slika na kojima 
se pojavljuju slova i brojevi, posle 
kraćeg perroda geometri,l ski apst- 
rakeije (1950) krajem 1951. di me đu 
prvi•ma u Italiji upotrebiti u svo- 
jim slikama znak-gest, materijske 
mrlje <nuklearna umetnost, tašizam, 
erilformel), ггшеđи  1954. 11959. nas- 
taje ciklus dela u kojima ii prisut- 
na. konstantna aluzija na mehanićki 
svet, 1960. učestvuje u ákciji novog 
realizma, iikonografija, već  stabilizo- 
vana i određena, prenosi se  na te- 
ren svakodnevne realnos.ti: „bertini- 
zuje" zvanične ambleune: zastave, 
poštanske _ marke, pasoše . . ., u sa- 
radnji sa Ј . Ј . Lévéqueosn ii J. C. 
Lambertom 1960. prikazuje u Parizu 
»poetski strip-t•ease«, 1963. prelazi 
sa »prisvajanja« атbІета  i slika 
svakodnevne hronike na fotograifski 
prernos, realizujući svoja prva dala 
na emulziranom piatnu, oktobra 
1965. potpisuje u Parizu prvi mari-
fest mec-arta. 

Bertini  ii objavio nekoliko tearij- 
skih publikacija i mannfesta, sara- 
đuje u nizu italijanskih i svetskih 
listova i ćasopisa, radi na filmu i 
u pozorištu (scenografija), ilus.truje 
kxujige, 1964. osniva sa Henri Chopi- 
nom OU, časopis evolutivne poezije 
koji sadrži tekstove sn'vmljene na 
gramofonske р lасе , juna 1967. orga- 
nizuje Festival de Fort Boyrd, na 
kojem su prezentovani spektakli to-
tame uretnosti, 1969. pa činje da pu- 
blikuje časopis MEC, jedan ii od 
urednika i aktivnih saradnika i.nter- 
nacionalnog ćasopisa za vizuelnu po- 
eziju Lotta poetica (1971—).  Poshe 
dužeg boravka u P.arizu Bertini sa- 
da živi u Milanu. 

NON ESISTE UN'ARTE INTERNAZIONALE 

MA IIN'ARTE DI 

DIFFIISIONE INTERNAZIONALE 

gleanl bertini 

„Bertini és az informált tudat, amely 
őt elsősorban kísérti , szellemi biz-
tonságot ad aktivista energiájának, 
mellyel állandóan mindent kérdőre 
von és újból , váratlanul , belemegy 
a játékba ." Igy szintetizálta Guido 
Ballo kritikus és esszéiró G. Bertini 
opusát első  könyvének — BERTINI 
1971 — előszavában , mely a modern 
művészet mestereinek Nagy mono-
gráfiai művek című  gyűjteményben 
jelent meg , Pieree Restany szerkesz-
tésében és Giampaolo Preraro fiatal 
milánói kiadó publikációjában. G. 
Balla előszava mellett a monográ-
fi, tartalmazza a szerz őről készült 
fényképdokumentumokat , a kritiku-
sok véleményeit , gazdag fekete-fehér 
és színes reprodukciókat , valamint 
a bibliográfiai adatokat. 
GIANNI BERTINI 1922-ben szüle-
tett Pisában . Csoportosan 1946-tól 
álli: ki, önállóan 1949 - től Pisában, 
Milá .nóban, Velencében , Firenzében, 
Párizsban , Brüsszelben , Bostonban, 
Rómában , Chicagóban , Rotterdam-
ban, Torinóban , Amsterdamban, 
Londonban., Kölnben , Ljubljanában, 
Rio de Janeiróban , Krakkóban, To-
kióban, Madridban , Zürichben ... 
Kezdetben (1946) figuratív fest ő , 
majd 1947 -ben a nonfiguratív , abszt-
rakt festészet felé halad . 1948-49-
ben készült képsorozatában betűket 
és számokat épít . A mértani abszt-
rakció egy rövidebb fázisa után 
(1950), 1951 végén Olaszországban az 
elsők között alkalmaz képein jel-
gesztusokat, ,anyagfoltokat (nukleá-
ris művészet , tasizmus, enformel). 
1954-59 közötti ciklusában a mecha-
nikus világra való állandó allúzió 
van jelen . 1960-ban részt vesz az 
fIJ REALIZMUS akciójában. Az 
ikonográfia szilárd és meghatározott 
formában a mindennapi realitás te-
rületeire kerül át , „bertinizálja" a 
hivatalos jelvényeket : a zászlókat, 
postai bélyegeket , útleveleket ... J. 
J. Lévéque -kal . és J. C. Lamberttal 
Párizsban 1960 -ban „költői strip-
tease - t" mutat be . 1963 -ban a min-
dennapi krónika képeinek és jelvé-
nyeinek „eltulajdonításáról" áttér a 
fotográfiai átvitelre úgy, hogy els ő  
ilyen munkáit emulziós vászonra vi-
szi; 1965 októberében Párizsban alá-
írja a MEC -ART első  kiáltványát. 
Több elméleti publikációja és kiad-
ványa jelent meg, olaszországi és 
külföldi folyóiratok munkatársa, fil-
men és színdarabon dolgozik (díszlet-
terv), könyvillusztrációkat készít. 
1964 -ben Henri Chopinnel megala-
pítja az OU, az evolutív költészet 
folyóiratát, mely hanglemezre felvett 
szöveget tartalmaz . 1967 júniusában 
megszervezi a FESTIVAL DE FORT 
BOYRD -ot, melyen a totális művé-
szet látványosságait mutatták be. 
1969-től kiadja a MEC című  folyó-
iratot . A vizuális költészet nemzet-
közi folyóiratának , a LOTTA POE-
CICA-nak (1971) egyik szerkeszt ője 
és aktív munkatársa. Hosszabb pá-
rizsi tartózkodás után jelenleg Milá-
nóban él. 
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»Bertini and the informed mind, by 
which he is haunted, gives an intell-
ectual security to his activist energy 
through which he questions everyth-
ing and unexpectedly takes up the 
gaze again.( This is the synthesis 
written by Guido Bello the critic 
and essayist on Gžannž Bertini's 
opus in the introduction to his first 
book BERTINI 1971, which appear 
ed in the edition of Pierre Restany 
and the publication of the young 
publisher Giampaolo Preraro, in the 
Great Monography Works, a collect-
ion of modern art masters. Beside 
G. Ba11o's introduction the mono-
graphy includes photo documents of 
the author, certificates written by 
critics, many rich reproductions in 
black-and white and colour and a 
bžbliographi. Gianni BERTINI was 
born in 1922. in Pisa. He has been 
showing his work at group. exhibit-
ions since 1946 and privately appea-
red since 1949 in Pisa, Milano, Ve-
nice, Paris, Firenze, Bruxelles, Bos-
ton, Rome, Chicago, Rotterdam, To-
rino, Amsterdam, London, Cologne, 
Ljubljana, Rio de Janeiro, Krakow, 
Tokyo, Madrid, Zürich ... He appe-
ared as a figurative painter, but in 
1947 turned towards nonfigurative 
abstract painting. He built letters 
and figures into his set of paintings 
done in the period 1948-1949. After 
a short phase of geometrical abst-
raction (1950) at the end of 1951 he 
was among the first in Italy to use 
symbolic gestures, material marks 
(nuclear art, tashism, informel). The 
allusion of the mechanical world is 
present in the series 1954-1959. In 
1960 he took part in the NEW RE-
ALISM activities. Iconography in 
its definite and fixed form f inds 
itself on the fields of eve rydey 
reality, »bertžnžses« the offžcžel sym-
bols: flags, postal stamps, pass-
ports.. Together with J. J. Leveque 
and J. C. Lambert presents a poeti-
cal »stгžp-tease« In 1963 he turns 
from the misappropriation of the 
pictures and symbols of everyday 
chronicles to photo trans f erі ence 
by duing his first works on emulsi-
on canvas; In 1965 he signed the 
first proclamation of MEC-ART 
Many of his theoretical publications 
and proclamations were published, 
he collaborates in Italian and 
foreign magazines works on films 
and plays (stage design), illustrates 
books. In 1964 together with Henry 
Chopin he . started the OU, t/ie ma-
gazine of evolutive poetry, which 
includes recorded texts In July 
1967 he organized the FESTIVAL 
DE FORT BOYRD at which the 
works of total art were exhibited. 
Since 1969 he has been publishing 
the MEC magazine. He is one of 
the editors and active co-workers 
of LOTTA POETICA (1971), the in-
ternational magazine of visual poe-
try. After a long period in Paris, 
Bertini at the present lives in Mi-
lano. 
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haraszty lstván 

дегтапо  ofivotto 

davorin jagodić  

I;STVAN HARASZTY 

Roden 1934. u Bud:impešti. Istak-
nuti je plastičar-kinetičar nove ma-
đarske umetničke avangarde. Zasni-
vač  play-arts. Izlaže od 1964: Bu-
dapest, Szeged, Pécs, Poznan, Lodz, 
Gdansk, Szczecin, Balatonboglarska 
kapela •(1970, 1971). 

HARASZTY ISTVAN 

1934-ben született Budapesten. Az 
Új Magyar Avantgarde kiemelkedő  
plasztikusa-kinetikusa. A play-art 
létrehozója . 1964-től á11ít ki Buda-
pesten , Szegeden, Pécsett, Poznan-
ban, Lódzban, Gganskban, Szczecin-
ben és Balatonbogláron (1970, 1971). 

ISTVAN HAR4sZTY 

Born in 1934, Budapest. An outst-
andrng figure of the New Hungarian 
Avantgarde plastic and kinetic art. 
The founder of play-art. He has 
been exhibiting since 1964 in Buda-
pest, Szeged, Pécs, Poznary Lodz, 
Gdansk, Szczecin, Balatonboglár 
(1970, 1971). 

GERMANO OLIVOTTO 

Roden u Veneciji 1935. Živi u Pa-- 
dovi. Pored niza samistalnih izlož- 
bi: Venezia (1968, 1970), Genova, To-
rife (1970), Bologna (1971), Milano 
(1969, 1971), izlagao ii  na grupnizn 
izložbama и : Johannesburgu (»Plas- 
tic research", 1969), Bernu .(Plane 
und Projekte als Kunst ,1969), New 
Yorku (Art . Concepts from Europe, 
1970), Parizu QSa1on de la Jeune 
sculpture, 1970), Cataniji (Interven- 
to di artisti nell'ambienite urbano e 
nil paesaggio,. 1970), Warszawa 
(1970). Naraičto ii poznat Po svojim 
Zamenama (sostituzit;n•i), intervenci- 
jaдna u urbanom prostoru i pejza- 
žu: neonske cevi raxličit'ih dužina. 
(Vizuélni prilog: zam  ina  10/13 — 
1971). 

Velencében született 1935-ben. Pado-
vábar.. él. Több önálló kiállítás mel-
lett: Velence (1968, 1970); Genova, 
Torino (1970); Bologna (1971); Milá-
nó (1969 , 1971), számos csoporttárla-
ton szerepelt : Johannesburgban 
(Plastic research , 1969), Bernben 
(Plane und Projekti als Kunst 1969), 
New Yorkban (Art Concepts from 
Europe, 1970), Párizsban (Salon de 
la Jeune Sculpture , 1970), Cataniá-
ban (Intervento di artisti nell' am-
biente urbano e nil paesaggio , 1970), 
Warszawa (1970). Különösen HE-
LYETTESiT1JSEIRŐL ismert (sosti-
tuzioni), urbánus környezetben és 
terekben véghez vitt intervencióiról, 
eltérő  hosszúságú neoncsöveir ől. 

Born in 1935, Venice. Lives in Pado-
va; Beside private exhibitions (Ve-
nice 1968, Genova, Torino (1970); 
Bologna (1971) Milano (1969, 1971) 
he has taken part in a number of 
group exhibitions in Johannesburg 
(Plastic research 1969), Bern (Plane 
and Projekte als Kunst 1969), New 
York (Art Concepts f rom Europe 
1970), Paris (Salon de la Jeune Scul-
pture 1970) Catania (Intervento di 
artisti nell'ambžente urbano a nil 
paesaggio 1970), Warszawa (1970). 
He is mostly known for his SUB-
STITUTIONS (sostituzionž), his in-
terventions in urban surroundings 
and spheres, and his different sized 
neon tubes. 

ACEZANT.EZ 

Ansambi Centra za nove tendenci- 
је  Zagreb osnovan  ii pre •dve  go-
dine. sastavljen ii po jazzisti čkom 
principu »all stars«. Neguje specnfi č- 
čan repertoar: korncertantnu instru- 
mentalnu muziku s eleanentima in- 
strumentalnog teatra, pri čети  važ- 
nu ulogu igraju svetlo, pokret, .glu- 
ma, pantomima. Za njega komponu- 
ju: 1VIilko Kelemen, Ivo Malec, Bra- 
nimir ;sakatč, Dubravko Detoni 
(umetniički rukovodilac ansambla), 
Lojzi Lebi;č, Ernő  Király, Davorin 
Jagodić  (v. vizuelni prilog: sдnori- 
zacija pejzaža, prenesen •iz •publika- 
cije Teatro 2, sveske Techne br. 14). 
Učestvovao na Dubrovačkim letnjim 
igrama, Jugoslovenskaj muzičkoj tri- 
bini, Prvom Aprilskom susretu sKC 
u Beogradu. Planira učeašće na ovo 
godišnjoj Varšavskoj jeseni, Musik 
Protokollu u Grazu  ii  gostovanja u 
Hol•andi'i, Španiј i, Švedskoj, Nor-
veškoj, Nеmаёkој . 

Na gostovanju u Novozn Sadu (4. 
VI 1972) koinpozicije D. Detonija, 
Е . Királya, В . Sakača i D. Jagodića 
izveli su: Katalin Ladik (glas, pan- 
toaniana), Bonnie J.yn Adelson (uda- 
raljke), Ozren Depol•o (klarinet, sak- 
sofon), Fred Došek (edektrične or- 
gulje), Dubravko Deton (klavir) i 
Branko Vodeniičar (Qnagnetoloni). 

Az új irányzatok központjának 
együttesét két éve alapították meg 
Zágrábban . đsszeállítása a jazzben 
honos „all stars" alapon történt. Mű-
sora specifikus . Magában foglalja a 
hangszeres koncertmuzsika instru-
mentális színházzal összekapcsolt 
változatát , ahol fontos szerepe van 
a fénynek , mozdulatnak , színészi já-
téknak és pantomimnak . Az együttes 
zeneszerzői : Milko Kelemen , Ivo Ma-
lee, Branimir Sakač, Dubravko De-
toni (az együttes művészeti vezető-
je), Lojzi Lebič, Király Ernő, Davo-
rin Jagodić . Az együttes részt vett 
a Dubrovniki Nyári Játékokon, a 
Jugoszláv Zenei Tribünön , a belgrá-
di Egyetemista Kultúrközpont Első  
Aprilisi Találkozóján . Az idei terv 
szerint részt vesznek a Varsói đsz 
című  rendezvényen , a grazi Musik 
Protokollon , valamint Hollandiá-
ba, Spanyolországba , Svédországba, 
Norvégiába és Németországba láto-
gatnak. 
Az 1972. 6. 4-én megtartott újvidéki 
vendégszereplésűkön D. Detoni, Ki-
rály Ernő, B. •Sakač  és D. Jagodić  
szerzeményeit Ladik Katalin (hang, 
pantomim), Bonnie Lynn Adelson 
(ütőhangszer), Ozren Depolo (klari-
nét, szaxofon ), Fred Došek (elektro-
nikus orgona), Dubravko Detoni 
(zongora) és Branko Vodeničar 
(magnetofon) adta elő. 

The ensamble of the centre of the 
new tendencies was founded in 
Zagreb two years ago. Its set up 
was done on the »ali stars« jazz 
basis. Its programme is specific. It 
includes the combined version of 
instrumental concert music in 
which light, movement, acting and 
pantomime play a great role. The 
composers of the group are: Milko 
Kelemen, No Malec, B,ranimir Sa 
kač, Dubravko Detoni (the art ma-
nager of the group), Lojzi Lebi ć, 
Király Ernő  and Davorin Jagodžć. 
The ensamle took part in the Dub-
rovnik Summer Féstivai, the Yugo-
slav Music Tribune, at the First Ap-
ril Meeting of the Belgrade Cultu-
ral centre. This year they plan to 
participate at the » Autumn in War-
szawa«, the Graz Music Protocol, 
and to visit Holland, Spain, swe 
den and Norway. - 
At their guest performance in Novi 
sad, on the 4. 6. 1972 the . composit-
ion of D. Detoni, Király Ern ő, B. 
sakač  and D. Jagodić  was perfor-
med by Ladik Katalin (sound, pan-
tomime) Bonnie Lynn Adelson (per-
cussion instruments), Ozren Depolo 
(clarinet, saxo f on), Fred Došek (elec-
tronic organ) Dubravko Detoni (pt-
ano) and Branko Vodeni čar (tape 
recorder). 
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KOLEKCIJA 
UNDE,RGROUND/А  

Publikuje se pod geslom: za jed 
nu kontrakapitalističku izdavaёku 
delatnost. 

Izdavač : Enrico Riccardo Sampi- 
etro, Bologna. Urednici: Eugenio 
Miccini i E. R. S. Т iraž prvog izda- 
nja: 500 primeraka. 

Id  novembra 1971—fabruara 1972. 
godine objav!jeni su knjige/sekede 
1-6:  Jean Claude Moineau, Essai 
sur la récupération; Tomaso Ke-
meny,  Urlando Sodoma; Patrizia 
Bonifazi, Capitolo primo: 'malinco- 
fia; Luciano On  (1928), Poesia con- 
tro — poesie visive 1963-1971;  Eu-
genio Miccini, Piano regolatore in- 
surrezionale .dell.a cittá di Firenze; 
Lucia Marcucci, Nove stanze i (iz- 
van formata) Sizrenco, Achtung 
Dichter. 

CENTRO TOOL 
MILANO 

Mesto za difuziju vizuelne poezije. 
Prvi centar posvećef istraživanju 
reči s one strafe re či. (Verbovoko-
vizuelnost). Vide ga: Vincenzo 
Accarne, Ugo Carrega, Joe di Dona- 
to, Sandra Glasersfeld, Tomaso  Ki-
meny,  Rolando Mignani, Liliana 
Landi, •Rodolfo Vitone. 

Centar  ii otvoren 11. I 1971. iz- 
ložbom japansko.g vizuelnog pesnika 
1'akahashi Shohachžra. Dosad su iz- 
lagali brojni vizuelni pesnici iz ce- 
log sveta: Heinz Gappmayr, Jochen 
Gerz, Emilio Isgrđ, Ben Vautier, 
Alain Arias-Misson, Beogradska sig- 
nalistička grupa, japanska grupa 
Voaz... 

Tool pačinje kao časopis 1965. 
Šest programisanih svezaka (s "unbi- 
otskog pisanja). Svaki broj obrađu- 
је  jedan specifiёan verbografički 
problem. Prestaje da izlazi 1 967. Za- 
tim  Tool  postaje operativna sigla: 
objavljuju se šapirografisane knj i-
ge, sapirografisam ćasopis (aperio- 
dičfi Bilten Tool za informacije  0  
formama i aktivnostima programi- 
sane poezije; prvi broj  1968, treći 
1970), časopis na offsetu: aaa, tri 
broja 1969. 

U ovim delatnastima sudelovalo 
је  stotinak italijanskih i inostranih 
operatora. Tako  ii  sazrela ideja op- 
šteg simbiotizma .i ideja Tolla se 
proširuje ka simbioti čkoj komuni- 
kacijl. 

Centar Tool istražuje sredstva no- 
vog planetarnog jezika osloboáenog 
od isključivo verbalnih shema čtičnih 
ograničenj a. 
Nedavno je publikovao  Int erni 

bilten br. 1, reahzovan direktno na 
litografskim  matricaima,  sa beleška- 
srra i primedbama o deli~ma Uga 
Carrege i prijatelja posetilaca Cent- 
ra. 

Vizuelni prilozi: Takahashi Choha- 
chiro (1933): Block Poem; Vincenzo 
Ассате  (1932): Mot sur Mot — 
Sign sur iSign, 

The centre for the diffusion of the 
visual poetry, the first one concer-
ning the verbovokovisual standpoint 
in the research of words. Its lead-
ers aer: Vincenzo Accame, Ugo 
Carrega, Joe di Donato, Sandra 
Glasersfeld, Tomaso Kemeny Ro-
lando Mignani, Lilian Landi, Ro-
dol f o Vitone . 
The centre was opened on the 11. 
1. 1971. by the exhibition of TAKA-
HASHI SHOHACHIRA, the japane-
se visual poet. Since then a num-
ber of well-known visual poets have 
exhibited: Heinz Gappmayr, Jochen 
Gerz, Emilio Isgró, Ben Vautier, Ala-
in Arias-Misson, the Belgrade Group 
of szgnalists and the japanese Vou 
group. 
The TOOL started as a magazine of 
six planned pamphlets (symbiotical 
writing). Each number deals with 
a specific problem in verbograph-
ism. Later on the TOOL published 
multilithed books and magazines. 
(the nonperoidical BULLETIN 
TOOL the activities and informa-
tion of the forms of programme 
art, the first number appeared in 
1968, the th&d in 1970). Three num-
bers were published in off-set prints 
by the AAA magazine in 1969. 
About a hundred Italian and foržgn 
artists took part in these activities. 
After the development of the gene-
ral symbioticm the idea arose of ex-
panding the TOOL towards the sym-
biotical communication. 
The TOOL centre does its research 
work on the field of the new planeta-
ry means of language freed from the 
verbal and sematic delimitations. 
The first number of the Búlletin 
written for internal use recently 
appeared. It was produced directly 
on litographic stencils. It contains 
the notes and remarks of Ugo 
Carrega and the visitors to the cen-
tre. 

A vizuális költészet diffúziójának a 
központja , az első , mely aszó-ku-
tatással a szó verbovokovizuális 
szempontjából foglalkozik . Vezetői: 
Vicenzo Accame, Ugo Carrega, Joe 
di Donato, sandra Glasersfeld, To-
maso Kemeny, Rolando Mignani, Li-
liana Land!, Rodolfo Vitone. 
A központot 1971 . I. 11-én nyitották 
meg TAKAHASHI SHbHACHIRA 
japán vizuális költő  kiállításával 
Azóta több közismert vizuális költ ő  
mutatkozott be: Heinz Gappmayr, 
Jochen Gerz , Emilio Isgrđ, Ben Vau-
tier, Alain Arias -Misson, a belgrádi 
szignalista csoport és a japán VOU 
csoport . A TOOL folyóiratként in-
dult 1965-ben, hat tervezett füzet-
tel (szimbiotikus írás). Mindegyik 
szám a verbografikai problematika 
egy specifikus kérdését dolgozza fel. 
A TOOL később sokszorosítógépen 
készült könyveket és folyóiratot je-
lentetett meg (az aperiodikus BIL-
TEN TOOL, a programozott művé-
szet formáinak és aktivitásának in-
formációival , az első  szám 1968-ban, 
a harmadik 1970 -ben jelent meg). 
Kiadta az AAA folyóirat három szá-
mát, ofszet nyomáson , 1969-ben. 
Ezekben a tevékenységekben mint-
egy száz olasz és külföldi alkotó vett 
részt. Az általános szimbiotizmus ki-
fejlődése után született meg az öt-
let, hogy a TOOL - t a szimbiotikus 
kommunikáeió felé kell bővíteni. 
A TOOL-központ a verbális és se-
matikus megkötöttségek alól felsza-
badított új planetárls nyelveszkö-
zök területén végez kutatásokat. 
Nemrég jelent meg a bels ő  haszná-
latra készített Bulletin els ő  száma, 
mely közvetlenül a 1ltográflai mat-
ricákra került rá. Közli Ugo Carre-
ga és a központ látogatóinak a 
jegyzeteit és megjegyzéseit. 

A „kontrakapitalista kiadói tevé-
kenységért" jelszóal készül . Kiadó-
ja Enrico Riccardo sampletro, Bo-
logna . Eugenio Miccini és E. R. S. 
szerkeszti . Az első  kiadása 500 pél-
dányban jelent meg. 
1971 . novemberétől 1972 . februárjáig 
ezek a könyvek jelentek meg: JEAN 
CLAUDE MOINEAU Essai sur la 
récupération , TOMASO KEMENY 
Urlando sodoma , PATRIZIA BONI-
FAZI Capitolo primo: malinconia, 
LUCIANO ORI (1928 ) Poesia contro 
— poesie visive 1963-1971, EUGE-
NIO MICCINI Piano regolatore in-
surrezionale della clttá di Firenze, 
LUCIA MARCUCCI Nove stanze és 
formátumon kívül : sARENCO Ach-
tung Dichter. 

It is published under the slogan 
or an anticapitalist publishing ac-

tivity.< It is published by Enrico 
Riccardo Sampžetro, Bologna. The 
editors are Eugenio Miccini and 
E. R. S., The first volume appeared 
in 500 copies. From November 1971 
to February 1972 the following 
books appeared: JEAN CLAUDE 
MOINEAU Essai sur la recuperati-
on, TOMASO KEMENY Urlando So-
doma, PATRIZIA BONIFAZI Capi-
tolo primo: malinconia, LUCIANO 
OR' (1928) Poesia contro — poesie 
visive 1963-1971, EUGENIO MICCI-
NI Piano regolatore insurrezionale 
della eitta di Firenze, LUCIA MAR-
CUCCI Nave stanze and in now re-
gular format, SARENCO Achtung 
Dichter. 
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Sarenco indított é X998-bán,tB 
ciában , Milanin sul--Garda 
temények : 20X20 (18 kiad 
50X70 (6 kiadvány), POESIE І  /-
RA (4 kiadvány ), DOCUđIEN :0-
ETICI (11 kiadvány), ®, ` : TI 
(Tárgyak , 4 kiadvány), F ,  Ó 
TOK (AmoduiG 1968-1970, L 
poetica 1971 ). 1912. "úniusáhan in 
az Amodulo új s 
Az Amodulo-ki 
katalógusa (19"8 
március ) mellet;, 
adatokat közöltük , in ormác>o 
kaptunk arról , hogy hamarosan meg-
jelenik Sarenco ENEA FERRARI E 
PIER' MANZONI , avagy hogy ké-
szül és kerül piacra (a maffia szint-
jén) az álművészi alkotás, amelyet 
az EDIZIONI SARMIC (Brescia/Fi-
renze) jelentet meg. 
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~~ ~LAT~T %i z. 
Intérnacion?п'а  smofra vanoiFaci-

j e1ne, nekome 	' ` г,  ~ ., 
trij.alizovane т 'da '; с : е  : ~ 	 — 
za verifikaciju kul 	r 	 ;  
-savremenih  alter  4l 
održana  ii id 30. X--2. XI 1971. u 
dvorani za kwlturu Univerziteta u 
Trentu (Italija). 

Publikacije su, pored ostalih, izlo- 
žili: Agentzia (Paris), Amenophis 
(Bruxelles) Amodulo (Milanino sul 
Garda — Brescia), Ana Etcetera 
(Genova), Collettivo R (Firenze),  
Che fare (Milano), La Comune  '(RI-
ma),  Continuum (Napoli), Cronache 
Letterarie (Bergamo), Geiger '(Tori-
no),  Gramma (Lecce), Gruppo Stan- 
za (Firenze), Timm Ulrichs  (Hanno-
ver),  Laboratorio defile Arti  (Mila-
no),  New Eter (Ма 1то ), Periodo 
Ipotetico (Roma), I1 Periplo  (Mila-
no)  Quasi (Firenze), Sžgnal  (Bel-
grad),  Something Else Press ,(New 
York), Techne (Firenze). 

U okviru smotre održan  ii  i skup 
izdavača i autora koji deluju izvan 
sistema oificijelne izdavačke delat- 
nosti, na kojem su, izme đu ostalih, 
raferisali i učestvovali u razgovo- 
ri,ma: Martino Oberto, Eugenio Mi- 
ccini, Sarenco, Bruno Francisci (se- 
kretar smotre i urednik kataloga iz- 
ložbe), Tomaso Kemeny, Maurizio 
Spatola, Michele Perfetti. 
Na kraju rada skupa usvojen  ii 

Finalni predlog, iz kojeg citiramo 
neke delove: »U česnici prve smotre 
vanoficijelne izdava čke delatnosti 
(esoeditoria),  posh  e ,temeljne raspra- 
ve  0  motivima koji  so  inspirisali 
susret, konstituišu se u permanent-
fi radni kolektiv internacionalnoQ 
karaktera za izradu, koordinaciju i 
unapređivanje predloga i projekata 
iznesenih na skupu . . . Kao prvi ko- 
rak delovanja predlaže se izdavanje 
publikacije o toku rada prvog sku- 
pa i samoupravno ure đivanog bil- 
tena za informacije  0  vanoficijelnim 
izdavačkim inicijativama u Italiji i 
mostranstvu« ... 

A nemhivatalos , nemkommerciális 
1Уетf"rirпsitott kiadói tevékeny -  

šég nen~ќёzi szemléjét — A KUL- 
ѓ~JI~LF~A_LTERNATYVÁK VERI- 
IrIKF .ќ " T — 1971 . 10. 30-11. 

ották meg a trentói 
egyetem művelődési 

ó kiadók állítottak ki: 
A (PARIS ), AMENOPHIS 
LES), AMODULO (MILA- 

L GARDA — BRESCIA), A- 
ETCETERA (GENOVA), COL-

~f.ETTIV' R (FIRENZE), CHE FARE 
(MILANO), LA COMUNE (RI- 
MA), CONTINUUM (NAPOLI), 
CRONACHE LETTERARIE (BER- 
GAMI ), 	GEIGER 	(TORINO), 
GRAMMA (LECCE), GRUPPI 
STANZA (FIRENZE), TIMM UL-
RICHS (HANNOVER), LABORAT'-
RIO DE 'LLE ARTI (MILANO), NEW 
ETER (MALMÖ), PERIOD' IPOTE-
TIC' (ROMA), IL PERIPLO (MI- 

AN'), QUASI (FIRENZE), SIG-
~VAіЅ  (BE/GRAD), SOMETHING 

LSE PRESS (NEW YORK), TECH- 
E (FIRENZE). 

- szemle alkalmából megtartották 
vatalos гКіаdбі  tevékenységen kí- 

űkbdó=kiadók és szerz ők ta- 
ját, melyen , tóbbek között, 

Obe~to , Eugenio Miccini, 
Bruno Francisci (a talál - 
ár~ 	a kiállítás 1f'_ 

The international review of nonof-
ficial, non-commercial and non- in-
dustrial publishing activities FOR 
THE VERIFICATION OF CULT U-
RAL ALTERNATIVES was held in 
the Arts Hall of Trento Univerzžty 
(Italy) between the 30. X. and 2. 
XI. 1972. 
T ile exhibitors were the following 
pub иshers: AGENTZIA (PARIS, 
Ah4ENOPHIS) BRUXELLES, ANiO-
DULO (MILANINO) S(IL GAKUA- 
-BRESCIA, ANA ETCETERA (GE-
NOVA, CULLECTIVO R/FIRENZE, 
CHE FARE) MILANO, LA COMUNE 
(ROMA, CONTINUUM (NAPOLI, 
CRONACHE LETTERARIE) BERGA-
MO, GEIGER (I'ORINO, GRAMMA) 
LECCE, GRUPPO STANZA (FIREN-
ZE, TiMM ULRICHTS (HANNOVER, 
LABORATORIO DELLE ARTI(MI- 
LANO, NEW ETER (MALMO, PE-
RIODO IPOTETICO (ROMA, IL 
PERIPLO) MILANO, QUASI (FI-
RENZE, SIGNAL (BEOGRAD), SO-
METHING ELSE PRESS (NEW 
YORK, TECHNE (FIRENZE). 
On this occasion they held a mee-
ting for publishers and authors 
functioning outside the official pub-
lishing businnes amongst whom we-
re Martino Oberto, Eugenio Micci-
ni, Sarenco, Bruno Francisci (the 
secretary of the meeting and the 
editor of the catalogue —), Tomaso 
Kemeny, Maurizio Spatola and Mi-
chele Perfetti. They gave a report 
or took part in the discussion. 
At the end of the meeting a FINAL 
PROPOSAL was accepted. We quote 
from it: »Af ter consclusive discussi-
ons of the inspireing motives of 
the meeting the participants of the 
first review of non- 'of ._ 
shing activities h 
themselves into a pe 
national cooperative 
carry ;out, coordinate 
ward the proposals 
the meeting... As th 
suggest the appearan 
lícation of an in for 
edited on a self-man 
f erring to Italian an 
non-official publishi 
žngs» .. . 

ÚJSÁG 
KATALŐGUS 

FRANCI ZAG:ORIČ'+NIK 

Objav o je početkдm aprila 1972. 
godine u sopstvenorn izdanju, edi- 
cija gong, knjigu Navodilo za upo- 
rabo (Uputstvo za upotrebu). Štam- 
pa: Delavska univerza Kranj. 

Knjiga sadrži delove: Scripta (ta- 
pete), design (vizuelna poezija), Nan 
(stihovi i  use) Pisac i poetika, na 
slovena čkom i italijanskom jeziku). 

1972. áprilisában saját kiadásában, a 
GONG sorozatban megjelentette NA-
VODILO ZA UPORABO (Használati 
utasítás ) című  könyvét . Nyomta a 
kranji Delavska univerza. 
A könyv ezeket a részeket foglalja 
magába : Scripta (tapéták), Design 
(vizuális versek ), Plan (versek és az 
Yгб  és a poézis című  esszé szlovén 
és olasz nyelven). 

In April 1972 France Zagoričnik's 
book NAVODILO ZA UPORABO (Di-
rections for Use appeared his own 
edition Delayska univerza press. 
The book consists of the following 
parts: Scripta (wallpapers), Design 
(visual, poetry), Plan (poems) and 
an essay »The writer and Poetry» 
in Slovenian and Italian. 

ne želim 
pokazati ništa novo 

i originalno 

trbuljak 
y arenco in % to I res-

cia, Milanino sal Garda. Collections: 
20'20 (18 рiĆтi c caL,lUЇ»), SDxi lг  ('6 
publications), POESIA SONORA (4 

CI (11 publications), OGGETTI (Ob- 

(Amodulo, 1968-1970, Lotte poetica 
1971. In June 1972 is !oi o 

o. 
of the 

we took the above references we 
were informed that sarenco's book 
ENEA FERRARI E PIERO MANZO-
NI is soon to be published. It is a 
book on Works of art done on the 
level of mafia by the publisher EDI-
ZIONI SARMIC (Brescia/Firenze). 

NEWS 
CATALOGUE 

EDIZIONI AMODU:LO 

Pokretač : Sarenco, 1968. godine, 
Brescia, Milanino sul Garda. Ko1ek- 
cije: 20х20 (18 publikacija), 50х70 
(6 publikacija), Poesia sonora (4 
publik.acije), Documenti poetici (Р1 
pubiikacila), Oggetti (Predmeti, 4 
publikacile), Časopžsi (Amodulo, 
1968-1970; Lotta poetica, 1971—). 
Id juna 1972. kreće nova serija iz- 
dania Amodulo. 

Uz generalni katalog izdanja Amo- 
dulo (oktobar 1968—mart 1972), iz 
kojeg smo notirali gornje podatke, 
dobili smo informaciju u kojoj se 
naj•avljuje Sarencova knjiga Enea 
Ferrari e Pžero Manzonž) iii kako 
se konstruiše i lansira (na nivou 
mafije) lažan umetni čki produkt, u 
izdanju EDIZIONI SARMIC ,(Bres- 
cia/Firenze). 

ló ґ' '  á`s$erkeszt ője), Tomaso 
Kemeny, Maurizio Spatola és Mi- 

Perfetti tartott beszámolót és a t et9 részt a beszélgetésben.. 
találkozó végén VÉGSÖ JAVAS- 

■ HATOT fogadtak el. Ebb ől idézünk: 
„A nemhivatalos kiadói tevékeny-
ség első  szemléjének á részvev ői a 
találkozót ihlető  motívumokról foly-
tatott alapos vita után permanens 
nemzetközi munkaközösségbe szer-
vezkednek , a találkozón felvetett ja-
vaslatok és tervek kivitelezése, koor-
dinációja és előreléptetése érdekében. 

. A tevékenység első  lépéseként ja-
vasoljuk egy, az els ő  találkozó mun-
kájáról készült kiadvány megjelen-
tetését , valamint egy önigazgatói a-
lapokon szerkesztett informatív köz-
löny kiadását a nemhivatalos ki-
adói kezdeményezésekről olasz és 
nemzetközi vonatkozásban..." 

.,~ ...,... т  

appear e new series o 
Beside the general catalogue 

NO VINE 
KATALOG 

Galerije Studentskog centra и  
Zagrebu izlaze od 1968. Objavljuju 
nfonnacije 0 izložbama u GSC, vi- 

zuelno-plasti čkim zbivanjima u zem- 
1ji i svetu, članke, eseje, snanifeste, 
projekte, fotografije, reprodukcije. 
Izlaze mese čno. Aprila 1972. pubhi- 
kovan je broj 36. Dizajn Novina: 
Davor Tomič ić  (ranije), Goran Trbu- 
ljak (od br. 32). U Novinama,  po-
red ostalih, sarađuju: Zvonko Ma- 
ković , :Davor Matičević , Ješa Deneg- 
ri, Ida Biard, Želimir Kos" čević  (od- 
govorni urednik ,Novina i  Galerije).  

A. zágrábi Egyetemista Központ új-
ságja, mely 1968-tól jelenik meg, Tá-
jékoztatókat közöl az Egyetemista 
Központ kiállításairól, a külföldi és 
hazai vizuális -plasztikai események-
ről, cikkeket , esszéket , kiáltványo-
kat, terveket , fényképeket , repro-
dukciókat jelentet meg. Megjelenik 
havonta. 1972 . áprilisában jött ki a 
36-ik Design ÚJSáG : Davor Tomi-
čić  (korábban ) és Goran Trbuljak 
(a 32-es számtól ). Az ÚJSÁGBAN 
többek között Zvonko Makovi ć, Da-
vor Matičević , Jaša Denegri , Ida Bi-
ard, Želimir Koščević  (a képtár és 
az Újság felelős szerkesztője) műkö-
dik közre. 

The newspaper of the Zagreb Student 
Centre, which has been appearing 
since 1968. It gives an informatory 
survey of the exhibitions of the Stu-
dent Centre, of the events in foreign 
and Yugoslav visual and plastic 
arts, and publishes articles, essays, 
reviews, designs, photographs and 
reproductions. It appears monthly. 
The 36th Desing News appeared in 
April 1972: Davor Tomž čić  (formely) 
and Goran Trbuljak (from number 
32.). The collaborators of NEWS 
among others are Zvonko Marko-
vić, Davor Matičević, Jaša Denegri, 
Ida Biard, Želžmžr Koš čević  (the 
editor in chief of the picture galle-
ry and the NEWS). 



„... minden egyes jel »jelenta valamit...” 

Csató István 



szombathy bálint 
KÉP És JEL 

„Az index általában á megjelölt tárgy tulajdons đga, produktuma, 
vagy olyan tárgy, amely térben és időben érintkezik vele." 

Kelemen János 
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elem 
petőfi ért és 

ék 

mini-press 

bányaijános 

® 
koncz istván 
® 
brasnyó istván 

előszó 	278 

pantomim 	278 

répaföld télž fények kolostorkert a 
part egy kéz integet vendég 278 

944 pritvor bolnica 
11001 belgrád 
der springt noch auf! 279 

	

versei 	281 

	

költemény 	283 

a gyermekkor veszélyes játékairól 
mondatok fellini bohócairól 

vörös percek hajnali vadászok nyomán 
rák-maraton vörösmart 1970 bibliotheká-
ban tátogó sugárkardosok félelem 

• 
dorm  kos  istván 

. 
podolszki józsef 
® 
tolnai ottó 
® 
danyi magdolna 

‚ 
utasi csaba 

286 

292 

fehér kálmán 

szombathy bólint 

sziveri jános, barta jdzsef munkái 

melléklet 

b & d poznanovi ć  
• 
vžckó árpd munkái a hátlapon 
• 
szalma lászló a borító 77. oldalán 

296 

298 

294 ;  291, 285 

a DT 20 atelier tájékoztatója 

A 85. számunkban Marschall Mcluhan Ellenkörnyezet c. írását Kaslik Péter 
fordította. A fordító neve technikai mulasztás miatt kimaradt. 
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