
nemcsak élvezetes, tanulságos olvas-
mány, hanem egyben jól használha-
tó tankkönyv is. 

L. SIMON LÁSZLÓ

(Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002)
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A roncsolás nagy mûvész, de csak
egyike azoknak a destrukciós eljárá-
soknak, melyekben annyi múlt szá-
zadi alkotó szeretett lubickolni.
Roncsolni lehet szándékosan, embe-
ri tudatossággal, de a természet is
hasznos roncsoló lehet, ha az ered-
ménybe valaki belelátja a mûvésze-
tet. A kettõ szinte egy és ugyanaz.
A közönség számára nem perdöntõ,
hogy valaki egy talált plakátroncso-
lást emel be szerzõi aláírásával a mû-
vészetbe, avagy õ maga készít egy
mûfaji tekintetben azonos mûalko-
tást. Mindez csak az alkotó számára
lényeges, hiszen választhat, miben
leli örömét: a teremtésben vagy a rá-
mutatásban?

Géczi János számára mindkettõ
megadatott, hiszen legújabb köteté-
nek tanúsága szerint mindkét mód-
szer iránt vonzalmat érez, bár poli-
fón alkotói hajlamait nem azonos
mértékben láttamoztatja  a vizuális
költeményeket prezentáló anyagban.
Tulajdonképpen a történeti mélyré-

tegbõl, az antik líra formabontó pél-
dáiból indul ki, ám úgy gondolom,
hogy itt nem a korabeli képversek
tisztelete vagy inspiratív hatása a
mérvadó, hanem inkább azé a vilá-
gé, amelyben létrejöhettek. A kö-
zépkori formaversek sem mûvészi
értéküknél fogva oly jelentõsek szá-
mára, hanem mert egy olyan kornak
képezik szellemi hozadékát, amely
egészében véve bámulatot és tiszte-
letet érdemel a jelenkor emberétõl.
Meglátásomat Géczi opusának egé-
szére alapozom, amely legbensõbb
szellemiségében és lelki kiterjedései-
ben mutat erõs vonzalmat az ó- és
középkor civilizációja iránt. Tekint-
ve, hogy Géczi író-költõ ember,
nem pedig polihisztor vagy poszt-
modern kultúrmenedzser, a legter-
mészetesebb dolog, hogy eredendõ-
en költészettani kötõdéseit hangsú-
lyozza.

Az antik világ embere zárt körû
szövétnekekbe mintázta vonalírás-
ból elrugaszkodó formaverseit, a
20. század embere pedig a profán
üzeneteket tartalmazó utcai plakáto-
kat halmozta egymásra, hogy még
inkább nyomatékosítsa világának
kaotikus állapotát, vagy hogy kiutat
keressen belõle. A múlt század negy-
venes éveinek francia plakátszagga-
tói (affiches lacérés) mindenekelõtt az
eldologiasult világ köznapi reklám-
üzeneteinek elvonttá tételével száll-
tak harcba az értékvesztett fogalmak
megtisztításáért, az olasz Mimmo
Rotella viszont a pop art látványos-
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sága felé mozdította ki a szaggatás
eljárásából kiköpülhetõ emelkedett-
séget, a hatvanas évek elején. Ez a le-
lemény aztán hamarosan elfogadott
és széles körben népszerûvé lett
technikai fogásként kamatozódott,
elsõsorban az olasz mûvészeti közeg
radikális költészeti erezetében, ahol
akkoriban még igencsak kitapintha-
tó volt a futurista hagyomány totális
szabadságeszménye.

Géczi plakátroncsolásainak hely-
színe javarészt úgyszintén az itáliai
miliõ. Nincs rá utalás, hogy ezek a
dinamikus képek egészében talált le-
letek-e, talált ikonikus állagokban
eszközölt, korlátozott mértékû be-
avatkozások, avagy egészében véve a
szerzõ új minõségek érdekében való
romboló cselekedetének a megálla-
podottságai. Ez talán nem is elsõd-
leges kérdés. A mûvek szimpatikus
tulajdonságát abban látom, hogy bi-
zonyos fokú manuális érzület fûzõ-
dik hozzájuk; a magas fokú techno-
lógia képi termékeibe hátulról bele-
nyúl az emberi kéz, hogy visszakérje
magának a pragmatizmustól mentes
szépséget és tisztaságot. Egy fejtési
folyamatot indít el, amit már nem is
kell végigcsinálnia, hiszen gondolat-
ban elvégeztetett.

A kötet anyagát, illetve Géczi vi-
zuális költészeti munkáit Sz. Molnár
Szilvia, H. Nagy Péter, Reményi Jó-
zsef Tamás, Dánél Mónika, Bohár
András, Mányoki Endre és Ács Anna
méltatja s értelmezi. Sajnos egyik szö-

veg sem készült a teljes áttekintés igé-
nyével, pedig az alkalom megvolt rá.

SZOMBATHY BÁLINT

(Magyar Mûhely Kiadó, Budapest �
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém, 2002)
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Második reprezentatív kiállítását ren-
dezte meg Budapesten a Közép-eu-
rópai Kulturális Intézet. A két évvel
ezelõtti Duna-völgyi vázlatok címû
tárlata után, amely vedutákat tárt a
látogatók elé, most a Magyar Nem-
zeti Múzeum gyûjteményébõl egy
híján száz, döntõen színes rajzban a
Kárpát-medencében és környékén
élõ népek 19. századi viseleteit mu-
tatják be a rendezõk: Basics Beatrix
és Gellért Katalin.

Azt, hogy az emberek mikor mi-
lyen ruhát viselnek, több tényezõ is
befolyásolhatja, legfõképp a hagyo-
mány, azután a társadalmi helyzet, a
vallás, a divat, a rendelkezésre álló
anyagok, az egyéni ízlés és az erre
irányuló személyes kívánságok. Az
újkor korai századait öltözet szem-
pontjából az jellemezte, hogy a gaz-
daságilag tehetõsek szokása és meg-
jelenése vált mérvadóvá, s tõlük
került forma, szín és anyag, ha a mi-
nõség sokszor nem is, a társadalmi-
lag alattuk élõ rétegekhez. Mind-


