
AZ EXPRESSZIÓ ÖNMA NIPU LÁLÓ SZÉTFOLYÓIRAT
BIB LIOG RÁFI ÁJA*

Ös sze állí totta: Bényi Csilla 

Hap Béla száma [1972 kö zepe]

Beve zetés, sza bá lyok – I–III.
Laj tai Péter: K. u. K. Hof-Photograph Stern M. és fia Cs. és Kir. ud vari fény ké pész Trencsén-

teplicz–Wien. Hely zet képek a csa lád ról – 1–10.
Szö vegek az Ou című fo lyó irat 33. szá mából. (Hap Béla for dítá sai) – 11–15.
 [Az akusztikus köl té szet rôl] – 11–13.
 Jean-Claude Moineau: Manifeste Significations – 13–14.
 [Be szá moló a Meta-Art cso port bemu tató járól a bordeaux-i Sigmán] – 14–15.
László Beke: „concept art” als möglichkeit junger ungarischen künstler – 15–17.
Hap Béla: Portré. Egy anak ro nisz tikus művé szi maga tar tás [Karátson Gá bor ról] – 17–22.
Friedrich Achleitner (Ausztria): A szép kalap avagy a csú nya kalap (az Experimentální poezie, 

Prága, 1967. alap ján, Hap Béla for dí tása) – 22–24.
Expe ri men tális köl té szet. Bernard Heidsieck, Max Bense, Gunter Falk művei. 

(Experimentální poezie, Prága, 1967. alap ján, Hap Béla for dí tása) – 25.
Hap Béla: Metaantológia – 26–31.
Hap Béla: Struktura lista metatanulmány – 32.
Szeredi Anna: Vá rosok és házak (1968) – 33–38.
[Hap Béla]: Lelki sze mét láda – 38–40.
Ladislav Novák: Mi ket ten meg még a töb biek álma ink ban (Hap Béla for dí tása) – 41–53.
Ladislav Novák: A bio ló giai művé szet máso dik mani fesz tuma (Hap Béla for dí tása) – 54.
Ha raszti Mik lós: Bizo nyos ság – 54.
Ha raszti Mik lós: [Rám azok vár nak...] – 55.
Ha raszti Mik lós: [Rám azok vár nak...] (hosszabb vál tozat) – 56.
Ha raszti Mik lós: [Én alul ôk felül...] – 57.
[Szentjóby Tamás]: Anonym ki ált vány – hátsó bo rító (belsô)
Tar ta lom jegy zék – hátsó bo rító (külsô)

Aj tony Árpád száma [1972 kö zepe]

[Szentjóby Tamás]: [Él jen a kultúrfusi!…] – belsô bo rító
Beve zetés, sza bá lyok – 1–3.
Aj tony Árpád: A gon dolat mint kör nye zeti elem (A szö veg köz ben Dobai Péter fo tója, vala mint 

Dobos Gábor rep ro duk ciói) – 4–17.
Szö vegek az Ou című fo lyó irat 33. szá mából (Hap Béla for dítá sai) – 18–21.
 [Az akusztikus köl té szet rôl] – 18–19.
 Jean-Claude Moineau: Manifeste Significations – 19–20.
 [Be szá moló a Meta-Art cso port bemu tató járól a bordeaux-i Sigmán] – 20–21.
Pierre Garnier: Az új vizu ális és fonikus köl té szet mani fesz tuma (Aj tony Árpád for dí tása) 

– 22–27.

* A peri odi kával kap cso latos ta nul mányt lásd: BÉNYI Csilla: Egy underground lap a het venes 
évek bôl: a Szétfolyóirat. In: Ref le xiók és mély fú rások. Szerk.: HAVASRÉTI Jó zsef–SZÍJ ÁRTÓ 
Zsolt. Gon dolat Kiadó, Bu da pest, 2008. 187–201.
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Bá lint Ist ván: Audio-vi zuá lis poem Hommage à Cho pin – 28–34
Max Bense: Textselektion. Serie Rosenschuttplatz – 35–39.
Er dély Dá niel mun kája – 40.
Hap Béla: Metaantológia – 41–48.
Er dély Mik lós: Is mét lés elmé leti tézi sek – 49–50.
Er dély Mik lós: Azonosításelméleti vizs gála tok – 50.
Er dély Mik lós: Máso lat a fia tal ság ról – 51.
Er dély Mik lós: Pro domo – 52–53.
Hajas Tibor: Alibi-fel advá nyok – 54.
Hajas Tibor: „Pe tôfi” „Sán dor”: „Föl táma dott” „a” „ten ger” – 55.
Hajas Tibor: Mit kell tudni a ku tya ido mí tás hoz? – 56.
Hajas Tibor: Sze lek ció-próba – 57–58.
Hajas Tibor: Ön élet rajzi szo nett – 58.
Hajas Tibor: Ki töl tendô! – 58.
Hajas Tibor: Hasz náld a han gomat! – 59.
[Szentjóby Tamás: Tedd lát ha tóvá lát ha tat lan óha jod!…] – 60.
Szerb János: Ka rate (bôr le nyo mat) – 61.
Szerb János: Nyil ván tar tás (bôr le nyo mat) – 62.
Laj tai Péter: K. u. K. Hof-Photograph Stern M. és fia Cs. és Kir. ud vari fény ké pész 

Trencsénteplicz–Wien. Hely zet képek a csa lád ról – 63–73.
Ha raszti Mik lós: Szabadvers – 74.
Ha raszti Mik lós: Vers-ter vek – 75–78.
[Szentjóby Tamás]: Anonym ki ált vány – hátsó bo rító (belsô)
Tar ta lom jegy zék – hátsó bo rító (külsô)

Breznyik Péter, Bá lint Ist ván, Ha lász Péter, Kol lár Marianne, Koós Anna száma 
[1972 vége]
(az ol dal szá mozás utó lagos)

Sza bá lyok – 1.
isme ret len ere detű írá sok – 2–3.
Laj tai Péter: A felsô út, a tisz tás, az alsó út a sza kadék – 4–7.
[Laj tai Péter]: Fürj laj tai ugró isko lája – 8.
n. n.: Kará cso nyi szám – 9.
[Bá lint Ist ván]: Ki csoda Isten? – 10.
[Bá lint Ist ván]: Tíz pa ran cso lat – 11–17.
[Bá lint Ist ván?]: Pász torok, pász torok – 18.
[Bá lint Ist ván?]: Én egy nevet írok ivel – 19–20.
[Bá lint Ist ván?]: Meg isme rés – 21–27.
[Bá lint Ist ván – Ke mény Kata lin – Ha lász Péter – Koós Anna]: Museion – 28–35.
Algol László: [Az itt kö vet kezô doku men táci óhoz alap fel téte lek…] – 36.
Algol László: A há rom ság sze mé lyi sége – 37–39.
[Laj tai Péter]: [Fe renc Jó zsef…] – 40.
[Ha lász Péter]: Ma gya ráz kodás, út mu tató és kortesbeszéd a sárga lap hoz – 41.
[Breznyik Péter]: [Jó val a jár vány után…] – 42.
Kol lár Marianne: [Egy fia tal sta tiszta…] – 43.
n. n.: Fal – 44.
Jean Gillibert: „Freud és az írás szcé nája” ürü gyén – 45–55.
Kol lár Marianne: Egy pszi cho lógus jegy zete ibôl – 56.
Major János: Gan dhi kí sér letei Kaszturbával és önma gával – 57.
Mó ricz Zsig mond Hevesy Iván nal, Csi bével, Kál mán Katá val (fotó) – 58.
Koós Anna Mamá val és Pé ter rel (fotó) – 59.
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[Breznyik Péter]: Leve lek a Skan zen bôl – 60–64.
Hap Béla: Aján dék-vers Bá lint Pis tinek sze re tet tel – 65–67.
Ladislav Novák: A bio ló giai művé szet máso dik mani fesz tuma (Hap Béla for dí tása) – 68.
Szö vegek az Ou című fo lyó irat 33. szá mából (Hap Béla for dítá sai) – 69–72.
 [Az akusztikus köl té szet rôl] – 69–71.
 Jean-Claude Moineau: Manifeste Significations – 72. (a szö veg meg sza kad)

Külön blokkban:
n. n.: Láto gató ink len nének az űrbôl? – 73–80.
Algol László: A máso dik világ jelé nek ér tel mezé sérôl – 81–85.

Beke László száma [1972 második fele]

Beve zetés, sza bá lyok – I–III.
Laj tai Péter: K. u. K. Hof-Photograph Stern M. és fia Cs. és Kir. ud vari fény ké pész 

Trencsénteplicz–Wien. Hely zet képek a csa lád ról – 1–10.
[Be szá moló a Meta-Art cso port bemu tató járól a bordeaux-i Sigmán] (Ou, No. 33.) – 11.
Hap Béla: Struktura lista metatanulmány – 11–12.
Ha raszti Mik lós: Bizo nyos ság – 12.
[Szentjóby Tamás]: Anonym ki ált vány –13.

[Beke László kri ti kája a Szétfolyóiratról] – 1.
[Beke László be szá mo lója Szerb János köl tôi est jérôl] – 1.
[Beke László be veze tôje a szö ve gek hez] – 2.
Válo gatás Wittmann Gyula: A leg kön nyebb mód szer 15 óra alatt he lyes kiej tés sel 

FRANCZIÁUL ta nító nél kül meg ta nulni. A leg töké lete sebb be szél geté sek kel. PÁRISBA és 
a ki állí tásra uta zók ré szére is nél kü löz he tet len utitárs című kiad vány ból (Bu da pest, Boros 
I. ki adása, é. n.) – 2–7.

Er dély Mik lós: Pop ta nul mány. 1966. – 8–13.
Ken Friedman: Jegy zetek a concept artról 1969–71. [Beke László for dí tása] – 14–19.
Ken Friedman: Concept art és zen 1967. [Beke László for dí tása] – 19–20.
[Szentjóby Tamás]: Anonym ki ált vány – 21.

Maurer Dóra száma (1973 feb ruár)
(az ol dal szá mozás utó lagos)

Beve zetés, sza bá lyok – 1–3.
Cím lap (MA-ma 1.) – 4.
Beke [László]: Az elôzô ol vasó-szer kesztô kri ti kája a szét fo lyó ról [Maurer Dóra beve zetô jével] 

– 5.
[Be szá moló a Meta-Art cso port bemu tató járól a bordeaux-i Sigmán] – 5.
[Beke László be szá mo lója Szerb János köl tôi est jérôl] – 5–6.
Ken Friedman: Jegy zetek a concept artról, 1969–71. (Beke László for dí tása) – 6–10.
Ken Friedman: Concept art és zen 1967. (Beke László for dí tása) – 10–11.
Dick Higgins műve (A Fluxshoe kata ló gus ból) – 12.
Davi Det Hompson szö vege a Fluxshoe kata ló gus ból 1972. – 13.
Ken Friedman: Foga dal mak (Milan Knizáknak, 1963) (A Fluxshoe kata ló gus ból) – 13.
A Flash Art janu ári szá mából a Fluxshoe-ról (1973) – 14.
Ge orge Maciunas le vele David Mayorhoz a ter ve zett Fluxshoe-val kap cso lat ban (1972) 
 a Fluxshoe kata ló gus ból – 14–16.
Kiosan Bajin 1972 szep tem beré ben írt elô szava a Fluxshoe kata ló gus hoz – 16–18.
Yoko Ono: Tit kos darab 1953, nyár (A Fluxshoe kata ló gus ból) – 18.
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[Szentjóby Tamás]: Anonym ki ált vány (H[alász] P[éter] ki egé szí tése ivel) – 19.
Hap Béla: Halk ma gyar underground-ki ált vány – 20.
[Szentjóby Tamás]: [Hi vatal] – 21–22.
Otto Muehl: Mi ért hagy tam abba – az akcionizmus vége című írá sából (NF ja nuár 1973) 

– 23–25.
Konrad Zobel: A re zig náció dra ma tur giája: a világ, mint szín ház (W&W, XXVII. 6.) – 25–27.
Perneczky Géza: Miért nem írtam meg eze ket a soro kat? (Köln, 1973. ja nuár) – 28–29.
Szer kesz tôi láb jegy zet Perneczky Géza írá sához (írta P. G.) – 30.
[Ma jor János]: Idé zet Lao-Ce: Tao Te King c. művé bôl – 31.
Vekerdy Tamás: A szí nészi hatás esz közei – lé lek tani elem zés (jegyzet) (Ez a jegy zet a „Szí-

nészi hatás esz közei Zeami mes ter művei sze rint” című könyv né hány rész letét tar tal-
mazza) ((az itt kö zölt rész let a jegy zet bôl való)) – 32–39.

Ernst Jandl művei a Sprechblasen (1968) című kö tet bôl – 40–41.
Henry Cho pin: Le dernier poéme concret (A Between poetry and painting /1965/ című kötet és 

az Aproches című fran cia kiad vány alap ján) – 42.
Diter Rot, Décio Pignatari, Gerhard Rühm, José Lino Grünewald konk rét köl té szeti művei 

– 43.
Jean François Bory, Gáyor Tibor, Maurer Dóra, Timm Ulrichs művei – 44.
Gáyor Tibor. Sumus-va riá ciók – 45.
Tóth Gábor: Tex tus 71–72. – 46.
Er dély Dá niel műve – 47.
[Krätschmer műve?] (1970) – 48.
[Maurer Dóra műve?] – 49.
Michael Gibbs konk rét-köl té szeti maga zinja, a Kontexts har madik szá mának elô szava (1971 

nyár) – 50.
Gerhard Rühm: köze ledni és távo lodni (hangjáték egy be szé lôre és három hang sza lagra), 1961 

– 51–54.
Er dély Mik lós: Pop ta nul mány (1966) – 55–60.
Joerg Daumeter le vél pa pír jának utolsó da rab jai a szét folyó szá mára – 61.
Maurer Dóra: Eat Art pro jekt – 62–74.
Maurer Dóra: 1973.I.1. – 62.
Hans van Meegeren (Vermeer modo rában) 1934. – 63.
n. n.: [Eat art műal ko tás oknak te kin tem…] – 64.
Re cep tek az „Igazi ma gyar konyha” című sze gedi sza kács könyvbôl. Írta: Rézi néni – 64–66.
André Thomkins (Düs sel dorf) kiál lí tott tár gyai nak jegy zéke az esseni „Szene Rheinruhr ´72” 

kiál lítás kata lógu sából – 66.
Legéndy Péter: Keksz. Type I. Practical – 67.
Legéndy Péter: Keksz. Type III. Ideologistical – 67–68.
Maurer Dóra: Irri táció. Eat art hap pe ning-terv, 1972. – 69–71.
Maurer Dóra: El tört, le sza kí tott si rály láb (ta lált tárgy) – 72.
Egy re cept Az ínyesmes ter sza kács köny vébôl. Szer zôje, a ki adás idô pontja is me ret len – 73–74.
Eat Art Gallery presents: Diter Rot – 74.
Klaus Groh (Oldenburg): A Ha lász-cso port, vagy az iden tifi káció konceptjei – 75.
Hap Béla: Ag res szív beve zetés a Ha lász-szín ház bírá la tába – 76–77.
IAC 7 (vá loga tás) – 78–79.
Más köz lemé nyek – 79.
Klaus Groh műve (1973) – 80.
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