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oldalát képező doxának, hanem az is, hogy 
ez most történik, és nem történt meg talán 
már réges-rég.

Az Utak ÉS TÉvuTAK-hoz visszatérve né
hány formális kritikát kell tennem. A fordí
tások minőségének bírálatakor szem előtt 
kell tartanunk, hogy Heidegger jószerével le- 
fordíthatadan. Tehát nem is annyira olyasmi
ket kifogásolok, hogy például a technika lé
nyegének tekintett Ge-stellt a fordító nemes 
egyszerűséggel állványnak magyarította 
(hogy hol kötőjellel, hol anélkül, ez már per
sze következetlenség); értse meg, aki tudja. 
Sokkal inkább olyan félreértelmezésekre 
gondolok, mint a Wesen hangsúlyozottan két
féle értelmének nem megkülönböztetésére 
(lásd a fentebb idézett kulcsmondat félrefor- 
dítását a 130. oldalon: „az igazság lényegének 
keresése közben a lényeg [sic!] igazságához érkez
tünk”), vagy a Vertellennek a Vorsteüemíel való 
összekeverésére (a 132. oldalon), vagy a Lich- 
tungnak „fénylés"-sel való, sajnos már bevetté 
vált visszaadására, noha Heidegger élénken 
tiltakozott az ellen, hogy a köznyelvben 
egyébként tisztást jelentő szó kapcsolódna a 
fénymetaforikához, és nem a nyitottságra, a 
tágasságra asszociálna. Másutt a Weltentwurf- 
ról tudjuk meg, hogy az „világkép”, „világfel
fogás” vagy esetleg „projektálás”, nem gondol
va e kifejezések hangsúlyozott heideggeri bí
rálatával. (140. o.) Nem értem a Kehre „egy- 
másbafordulás”-sai való visszaadását sem, hogy 
ne soroljam tovább a példákat. Ugyanis az 
ilyen részleteken túlmenően a leglényege
sebb baj a szövegek teljes lektoráladansága, 
sokszor önmagukban is, de egymáshoz viszo
nyítva viszont teljes anarchiája. Ki hinné, 
hogy ugyanarról a Wesungról van szó, amikor 
egyszer „tartózkodás"-t, másutt sogaf „történeti 
tartózkodás”-t, illetve megint másutt „jelenvaló
ság"-ot olvas az olvasó? Nem hiszem, hogy 
mindig lehetséges az egyértelmű megfelelés, 
mert nem terminusokról van szó, de a telje
sen kaotikus, lektorálatlan és megszerkesztet- 
len összevisszaság csak azt eredményezi, 
hogy az, aki ezekből a szövegekből legalább 
a Heidegger-magyarázatokat meg akarja ér
teni (ha már a „mestert” nem is), legfeljebb 
téved: de hát: út vagy tévút, úgy tűnik, egyre 
megy. Sajnálom, hogy mindebből az egyéb
ként ígéretes Adantísz Kiadóra is háramol
nak konzekvenciák.

Kocziszky Éva

BEHÁLÓZVA
Pemeczky Géza: A háló*
Héttorony [1991]. 300 oldal, 500 Ft

Az egér, ahogyan lassan, akadozva, a maga 
összevissza tévelygő egér módján (nem volt 
valami céltudatos állatka) átrágta magát a 
könyv tekintélyes, friss enyv- és festékszagtól 
kissé büdös papírmennyiségén (a minőségről 
később), a 141. oldalon rátalált erre a mon
datra: „Ez a belső mozgás [ti. Vittore Baroni 
Reál Correspondence nevű levelezési lán
cának belső mozgásáról van szó] pedig azért kí
vánatos, mert egyfajta szociális hőt, emberi hőt ger
jeszt maga körül. ” Az egér abbahagyta a rágást, 
nagy eszével és érzékeny szívével arra gon
dolt, ez lenne itten a kulcsmondat. Múló pil
lanat volt ez csupán, mert amint további szor
gos munkával eljutott a 227. laphoz (Jegyze
tek), a 231.-hez (Th e  Magaziné N etwork), 
a 237.-hez (Irodalomjegyzék/B ibliogra- 
phy), a 244.-hez (Megjegyzések), a 247.- 
hez (Művészfolyóiratok tematikus jegy- 
zéke/T hematical Register of Periodi- 
cals), a 271.-hez (Archívumok , informáci
ós források/Ar t  Archives, Sources o f  In 
formation), a 274.-hez (Művészfolyóira- 
to k  alfabetikus jegyzéke/Alphabetic 
Register o f  Periodicals) és végül a 298.- 
hoz (Az angolból v ett  idézetek eredeti 
szövege), egérszíve megrettenve és irigyen 
megdobbant: TUDOMÁNYOS MÚ, JESZ- 
SZUSOM!

Mi tagadás, Pemeczky Géza művé
szettörténeti munkát írt, tudományos köny
vet, többéves kutatásainak, célirányos levele
zésének, célratörő utazásainak, őrjítő szorgal
mú kartonrendszereinek eredményeit gon
dolta végig és foglalta össze. A maga számá
ra? a szereplők számára? a barátainak? az ol
vasóknak? -  mindegy is; a fontos csak az, 
hogy a hang, amelyen itt a szerző tudo
mányos téziseit előadja, a baráti levelezések, 
a háziasszonyi morfondírozások, a ráérős 
könyvlapozgatások és a színes papírokkal va
ló vacakolások házias és bensőséges és ottho
nos atmoszféráját sugározza. így azután nem 
is látszik rajta, hál’ istennek (legalábbis első 
pillantásra nem, másodikra is alig), hogy ko
moly, sőt alapvető opusszal állunk szemben,

* A könyv neoizmusról szóló fejezete megjelent a 
Holmi 1990/5. számában.
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melyet összeráncolt homlokkal, mély lélegze
tet véve, koncentrált figyelemmel kell olvas
ni, jegyzetelni. Ehelyett az olvasó azon kapja 
magát, hogy szórakozottan el-elmélázik ma
ga is a network megszületésén és elragadóan 
gyors, ellenállhatatlan kiterjedésén, elképzeli 
Lón Spiegelman „múzeummá öregedett’’ házát 
a Mississippi partján, az elhunyt feleség ma
gányos autójával a kertben (nekem itt A NAGY 
zabálás utolsó képsora jutott eszembe, 
ahogy az autót és mozdulatlan utasait lassan 
belepi a hó), harsányan vigyorog a mail art 
művészek szellemes képi ötletein, csattanós 
firkáin és pecsétéin: iszonyú jól szórakozik.

Akkor most tudományos vagy szórakozta
tó könyvet írt Perneczky Géza, és egyáltalán, 
miről szól?

M int szigorú m űvészettörténeti m unka, a 
művészmagazinokról beszél, azokról „az alter
natív művészeti folyóiratokról, amelyeket az 1960- 
as évek vége óta maguk a művészek adtak ki” -  
írja a  BEVEZETÉS-ben. Egy olyan műfajról, 
amely gyökereivel a klasszikus avantgárdhoz 
nyúlik vissza, am elynek sorsát és term ését a 
konceptuális áram latok és a fluxusmozgal
m ak éppúgy alakították, m in t például a xe
rox által m egnyitott határtalan másolási lehe
tőségek, s amely -  m ég csak óvatosan kockáz
tatjuk m eg az állítást -  sok szem pontból fon
tosabb, m indenesetre „életbevágóbb” és ele
venebb területe lehet a m űvészetnek, m int a 
g rand  art, a festészet vagy a szobrászat. Mert 
ezeket a  folyóiratokat az a vágy, igény hozta 
létre, hogy bennük  a  művészek ne azt és ne 
úgy közöljék képben és írásban, am it és aho
gyan a normális, a „hivatásos” kiadványok; 
m űhelym unka, belső tisztázás, m agángon
dolkodás, a határokat nem  tű rő  kom m uniká
ció a  háttere, alapja ezeknek a magazinok
nak, sokszor éles és célratörő, m áskor m eg 
oldott és játékos a hang, am elyen megszólal
nak. M indenképpen másfajta azonban a vi
szony, a  szerzők (és aztán m ajd az olvasók) 
viszonya a művészet kérdéseihez, sajátos, m e
redek  perspektívából veszik szemügyre a dol
gokat és jelenségeket -  olyan fordulatosság
gal, kötetlenséggel, sziporkázó változékony
sággal és rugalm as gondolkodásm óddal, 
amely a  professzionális folyóiratok struk tú rá
já tó l idegen. Erősíti ezt a karaktert az a  tény, 
hogy e folyóiratokat nem  a tradicionális ki
adók és terjesztőhálózatok terjesztik, hanem

maguk a művészek osztogatják, postázzák 
kollégáiknak, érdeklődőknek és az ilyen ki
adványokra specializálódott archívumoknak, 
amelyeknek tulajdonosai, gyűjtői és feldolgo
zói (nyilván olvasói is) maguk a művészek. 
Szerényen, vidáman és célirányosan zsizseg- 
ve és nyüzsögve, szerkesztve és levelezve a 
hetvenes évek folyamán nemcsak a művész
folyóiratok sokféle fajtája (1. a tematikus jegy
zéket, 247-268. o.) született meg, hanem a 
második nyilvánosságnak az a csatornarend
szere is, amely állandóan változott, terebélye
sedett, hozta-vitte, átadta-átvette és aztán to
vábbfejlesztve, sokszorosítva új utakra indí
totta a művészeti-vizuális információkat. Eze
ken a csatornákon végül még néhány olyan 
„komoly”, professzionális gyűjteménybe is 
bejutottak, mint a Getty-alapítvány, a New 
York-i Museum of Modern Art vagy a székes- 
fehérvári István Király Múzeum. Azt is 
mondhatjuk, hogy szerte a világon létrejöt
tek azok az intézményfélék -  művészkönyve
ket áruló boltocskák, alig ismert archívumok 
-, melyek persze emlékeztetnek az „igazi” 
boltokra, archívumokra; non-profit jellegük, 
„árujuk” különlegessége, sajátos közönségük 
valami ismeretlen titokzatosság, ínyenceknek 
való kifinomult és bennfentes légkörben vi
rágzik, legalábbis messziről így érezhetjük. 
Aki azonban elolvassa Perneczky könyvét, az 
gyorsan ráébredhet, hogy ez koránt sincs így: 
ez a különös, egzotikusnak tűnő világ eleven, 
színes szálakkal, a nagy műfajoknál szoro
sabb kötelékekkel fűződik a világhoz: a tör
ténelmi szituációk, a história eseményei és 
alakjai, a társadalmi mozgások, a szellemi 
áramlatok, a művészet bonyolult hullámveré
se, stílusok, divatok, a mindennapok horda
léka árasztja el a művészfolyóiratok oldalait. 
Könnyed és egyszersmind éles elméjű és fel
vágott nyelvű, könyörtelen és gúnyos pillan- 
tású képek és ábrák, kommentárok és refle
xiók, önreflexiók ellenállhatatlan áradata, a 
„szegény” technikák (xerox, pecsételés) szem- 
kápráztatóan gazdag variációi -  mindez arról 
a szabadságról beszél, amely az alternatív 
művészet otthona, s amelynek légköre any- 
nyira emlékeztet a tengerek felől érkező sós 
levegőre.

Perneczky könyve, mely a nemzetközi 
szakirodalomban is az első elemző és össze
foglaló munka, az 1968-1988 között megje
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lent művészfolyóiratok rengetegében kalau
zolja olvasóit. Az embernek menet közben 
zúg a feje az egymás hegyén-hátán torlódó 
benyomásoktól, kóvályog, szédül, akár egy 
körhintában ülve, de kiszállni nem tud. Fur
csa, de felemelő tapasztalat, hogy az utolsó 
oldalt behajtva egyszer csak rendeződik a 
zűrzavaros halmaz, a vicces, de áttekinthetet
len részletek világos rendbe állnak össze, s 
nemcsak a műfaj és az egész alternatív világ 
fontos problémáit ismerjük és értjük meg, 
hanem biztonságosan tájékozódunk a szerző 
iránymutató rendszerezése nyomán az ame
rikai mail art revük, a grafikai magazinok, a 
pecsételt folyóiratok, a neoista kiadványok 
stb. ingoványos talaján.

Itt az idő, hogy eláruljuk az olvasónak, 
Pemeczky maga is egyik szereplője (hőse?) 
saját könyvének; mint nemzetközi alternatív 
erdei körökben jól ismert mail art művész és 
a művészfolyóiratok történetét kutató művé
szettörténész, önnön dublőrjeként jelenik 
meg lapjain; ennek az egyszerű „trükknek” 
köszönhetjük, hogy a legszigorúbb elméleti

és történeti elemzéseket is a hozzájuk vezető 
személyes élményeken -  távoli tájak, ismeret
len társaságok, nyájas angol szaktanárok, agi
lis üzletasszonyok, tapintatos hálóvendégek -  
keresztül kapjuk, ettől olyan szórakoztató és 
lakályos olvasmány.

Alom az örök kommunikációról -  mondja 
az egyik fejezet címe. Nosztalgikus cím ez, és 
bizonyára személyes is. Az egér látta olykor 
(a papírkosár mögül) a szerzőt, amint a nagy 
konyhaasztalnál ülve, ollóval a kezében, hig
gadtan szuszogva postáját bontogatta, vagy 
válaszküldeményeit készítette (boríték, ra
gasztószalag, különböző pecsétek, tollak, le
vélmérleg stb.). Azt is látta akkor, hogy a szer
ző ott ül ugyan, de nincs jelen: a borítékokban 
van, velük érkezik, és megy vissza a feladó
hoz más borítékokban, ő maga a kommuni
káció, a háló egy darabkája. Megértő egér 
volt, rágta A HÁLÓ című könyvet is, így jól ér
tésükén csak annyit motyogott maga elé 
egérbajsza alatt: SMILE (1. 196-198. o.)
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