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A LÁTHATÓ PETŐCZ
Magyar Műhely Galéria, 

Budapest, 2012. április 5. – május 4.

Petőcz András valóban látható, de most nem a személyé-

ről szeretnék szólni, hanem a művészetéről. Művészként 

– íróként és költőként – pedig elsősorban olvasható szá-

munkra Petőcz András. Az utóbbi években három regé-

nye – A születésnap, az Idegenek és az Arcok –, valamint 

verskötete is megjelent Behatárolt térben címmel. A pró-

za és az írott költészet állott tehát az olvasható Petőcz 

érdeklődésének homlokterében az utóbbi időben. De 

most elérkezett a pillanat, amikor a látható Petőcz is el-

érhetővé válik számunkra. Azt jelezve, vizuális költőként 

megnyilvánuló önmagát sem feledte el, és mintegy húsz 

esztendő elteltével ismét kiállításon mutatja be elsősor-

ban nézéssel befogadható, látványra épülő munkáit.

A körülbelül tíz év terméséből merítő kiállításanyag 

visszaveti figyelmünket a nyolcvanas évek legelejére, 

vagyis arra az időszakra, amely a magyar grafovizuális 

líra fellendülést hozó nyalábos hullámcsapásának jegyé-

ben kezdődött, és amelynek eseményeit Petőcz igazán 

tevőlegesen alakította, odaállva a történések középpont-

jába. Nemcsak költői alakját látjuk a múlt mozgásainak 

epicentrumában, hanem nem csekély szerkesztői és szer-

vezői szerepvállalását is érzékelhetjük. Munkáinak ha-

tása akkora volt, hogy újabb tettekre sarkallta a látható 

költészetre fogékony, hasonló szemléletű és érzékenysé-

gű alkotókat azokban a szellemi gócpontokban, melyek 

akkoriban leginkább az egyetemi fiatalság köreiben vol-

tak kitapinthatóak, például a Jelenlét című időszaki lap 

tájékán. Majd az ezt követő Médium-Art című illegális 

önkezdeményezés holdudvarában kiteljesedő aktivista 

tevékenység nyomán, amelynek csúcspontja a magyar 

kísérleti költészet azonos című, mindmáig legjelentő-

sebb reprezentatív antológiája volt 1990-ben. Az érde-

meket még ugyancsak sorolhatnám, mert ezek a mun-

kák eszembe juttatják mindazt, amiért Petőcz András 

személye fontossá vált az akkor ifjúnak számító, világot 

átformálni remélő alkotók között. És amiért máig tartó 

barátságunk is megfogant a művészetformáló nyolcva-

nas évek elején.

Ennek a kiállításnak az anyagára – 20–30 esztendő 

távlatából – immár művészet- és irodalomtörténeti ér-

tékként tekinthetünk, amelynek szilárd, pontosan kije-

lölhető helye van a petőczi opus bevezető szakaszában. 

A vizuális líra nem valami különálló furcsasága, különc 

tartománya Petőcz művészetének, hanem egyúttal ké-

sőbb kibontakozódó írói-prózai törekvéseinek a fontos 

előzményét láthatjuk meg benne. Formailag ugyan gyö-

keresen eltérnek egymástól a művész mára ismert mű-
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fajai, ám vannak nagyon finoman árnyalt köztes terüle-

tei, nyelvi állapotai is, amelyek egyértelműen egymásra 

kapcsolódnak, egymásból sarjadnak, kölcsönösen hat-

nak. Ilyen köztes állapotot jelölnek például az úgyne-

vezett zárójelversek, melyek lényegét tekintve írott, vo-

nalban artikulált költemények, ám a bennük hangsú-

lyosan megjelenő repetitív és permutációs technika, az 

expresszív tipográfia nagyon is tudatosan utal a dimen-

zionált líra párhuzamos fontosságára.

A szó- és mondatismétlés igazából a fonikus hang-

költeményekben jut szerephez, de a hangra épülő mű-

vek alapja is valamennyi esetben az írott nyelv, illetve 

a grafi kai jellé alakított írásjel. Ilyen sorozat például a 

kiállítás mottóját adó Pár-beszéd című ciklus, amely-

nek kiinduló pontja egy bibliai idézet, történetesen egy 

Krisztusnak tulajdonított stilisztikai motívum, a „bi-

zony, mondom néktek”. Ennek a háromtagú mondat-

résznek az írásos változata jelenik meg a lapokon külön-

féle nagyításban, lüktetővé, dinamikussá téve a térbe 

vetített szöveget, egy szersmind grafikai minőségű, ön-

álló értékű felületeket bontva ki a betűformákból. A so-

rozat hangulatilag is eszünkbe juttatja a fénymásolás 

hőskorszakát, vagyis azt az innovációs mozzanatot, ami-

kor a kopírozó gépeknek valamennyi nyelvi lehetőségét 

végigzongoráztuk, hogy megismerjük az ismeretlent. 

Egyben felidézve azokat az időket is, amikor a letraset 

műanyagfólia-betűkből szerkesztettünk mindenféle tér-

be kimozduló alakzatokat, kilépve a vonalírás kötött-

ségeiből.

Petőcz András alkotásain itt-ott fényképbetoldás is 

megfigyelhető, utalva a dadaista-szürrealista kollázs 

hagyományának visszahatására, de egészében véve nem 

ez jellemző rájuk, nem mozdulnak ki a tiszta látvány 

világába. A szerzőt mégiscsak az írott nyelv érdekli leg-

erőteljesebben, benne van művészetének fő támasza. 

Petőcz nem képzőművész, hanem író, aki a képzőművé-

szet eszközeivel igyekszik megújítani az irodalom nyel-

vét, formálható anyagát.

SZOM BATH Y BÁL IN T

NINCS MŰVÉSZET ADATOK NÉLKÜL
A Magyar Műhely jubiláris kiállítása

Magyar Műhely Galéria, Budapest, 

2012. május 9. – június 1.

A fenti állító mondat a Nincs művészet következmények 

nélkül elnevezésű 2010-es zágrábi nemzetközi kiállítás 

címére, illetve arra az eredeti forrására rímel, amely Miško 

Šuvaković elméleti szakember fejtegetései nyomán vált 

szállóigévé a nagyvilágban. Mit is kell ezen értenünk úgy 

általában, és mit a mi konkrét esetünkben, a Magyar Műhely 
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Galériára vonatkoztatva? A belgrádi esztéta nézete sze-

rint minden súlyos, igazi, kompromisszummentes művé-

szi tettnek nemcsak az alkotó személyére és munkássá-

gára nézve van jelentős következménye, hanem a tágabb 

művészeti kontextusra is hatással bír, alakítva annak esz-

tétikai és ideológiai szerkezetét, befolyásolva strukturális 

mozgásait. A művészetnek komoly kockázata van, amely 

sok esetben az alkotó egzisztenciájának a kilengéseihez, 

tektonikus megrázkódtatásaihoz vezet. Bár a Magyar Mű-

hely Galériában is szembesülhettünk a radikális poéti-

kákat képviselő alkotók munkáival, a következ mé nyek-

nélküliséget most mégsem ebbe az irányba kimozdulva 

kívánom megidézni, hanem csupán azt az egy szerű tényt 

megragadva, hogy immár a nyolcadik évet tapossuk, és en-

nek a nyolc esztendőnek nem kevés – adattal alátámaszt-

ható – hozadéka van. Adatállomány – mint következmény.

Talpalatnyi Párizs a pesti dzsuvában – ezzel a mon-

dattal indította a Magyar Műhely Galéria 2004. augusz-

tus 25-i avatásán ünneplő beszédét Wehner Tibor művé-

szettörténész, megjegyezve, hogy a kiállítóhelynek har-

minc évvel korábban kellett volna megnyílnia, akkor, 

amikor már Magyarországon is előfizetőket lehetett to-

borozni a lapra. De hát ki gondolta még a hetvenes évek 

elején, hogy a Műhely egyszer majd hazaköltözhet, sőt 

egyszer majd galériát is nyithat a pesti belvárosban? 

A galérianyitás lényegében logikus folyománya volt az 

elkövetkező nemzedék fellépését követő új igénynek, 

amely szellemiségét tekintve pont az „ős-műhelyesek” 

polifon művészetének továbbgondolásaként támadt, a 

képzőművészet felé mozdítva ki a műhelyes figyelmet. 

És logikus kifejlete annak a folyamatnak, amely a Mű-

helyt a magánkezdeményezés és önfinanszírozás tarto-

MMG
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mányából átvetette a nonprofit szerveződés tágabb ke-

retei közé, átállította az állami pályáztatás vágányára.

„A kiállítóhely programja terveink szerint egyrészt 

modellezi majd azt az intellektuális sokszínűséget, azt 

a kulturális nyitottságot, amelyet könyvkiadási és mű-

vészetszervezési tevékenysége folyamán a Magyar Mű-

hely kifejt, másrészt bemutatkozási lehetőséget szeret-

ne nyújtani az országhatáron kívül rekedt, de öntudatos 

identitással rendelkező, megnyilatkozáshoz ritkábban 

jutó alkotóknak. A kortárs művészet hagyományaiból, 

a klasszikus és posztavantgárdból kinövő vizuális kí-

sérletezésnek, az önkifejezés útjait még kereső fiatalok-

nak éppúgy teret adunk, mint az unikális teljesítményt 

nyújtó, szakmájukat öntörvényű professzionalizmussal 

képviselő »nagy öregeknek«, mestereknek. A Magyar Mű-

hely Galéria nem akarja kiszolgálni a képzőművészet 

éppen futó, divatos, »trendi« és gyakran talmi kifejezés-

módjait, nem a szeszélyes divatból felkapott, gyakran 

közhelyes és tiszavirág-életű alkotásokat szeretné pro-

pagálni. Az archaikus, hagyományőrző művészet tiszte-

lete, szeretete azonban nem zárja ki az alternatív multi-

mediális alkotások bemutatását” – olvasható a galéria 

korabeli programnyilatkozatában. Most, hogy a Magyar 

Műhely ötvenedik születésnapját jegyezzük, feltehetjük 

a – helyszűke miatt részleteiben ezúttal is megválaszo-

latlan – kérdést, vajon eleget tettünk-e az itt felsorolt 

célkitűzéseknek, szándékoknak. Annyit elmondhatok: 

igyekeztünk, és a jövőben is ezt tesszük. Tekintve, hogy 

nem köteleztük el magunkat egyetlen művészeti dokt-

rína mellett, igazodva a fent idézett szempontokhoz, ga-

lériánk „felhozatala” egészében véve poétikai sokszínű-

séget mutat. Ennek dacára az évek során kialakult egy 
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„A kiállítóhely programja terveink szerint egyrészt 

modellezi majd azt az intellektuális sokszínűséget, azt 

a kulturális nyitottságot, amelyet könyvkiadási és mű-

vészetszervezési tevékenysége folyamán a Magyar Mű-

hely kifejt, másrészt bemutatkozási lehetőséget szeret-

ne nyújtani az országhatáron kívül rekedt, de öntudatos 

identitással rendelkező, megnyilatkozáshoz ritkábban 

jutó alkotóknak. A kortárs művészet hagyományaiból, 

a klasszikus és posztavantgárdból kinövő vizuális kí-

sérletezésnek, az önkifejezés útjait még kereső fiatalok-

nak éppúgy teret adunk, mint az unikális teljesítményt 

nyújtó, szakmájukat öntörvényű professzionalizmussal 

képviselő »nagy öregeknek«, mestereknek. A Magyar Mű-

hely Galéria nem akarja kiszolgálni a képzőművészet 

éppen futó, divatos, »trendi« és gyakran talmi kifejezés-

módjait, nem a szeszélyes divatból felkapott, gyakran 

közhelyes és tiszavirág-életű alkotásokat szeretné pro-

pagálni. Az archaikus, hagyományőrző művészet tiszte-

lete, szeretete azonban nem zárja ki az alternatív multi-

mediális alkotások bemutatását” – olvasható a galéria 

korabeli programnyilatkozatában. Most, hogy a Magyar 

Műhely ötvenedik születésnapját jegyezzük, feltehetjük 

a – helyszűke miatt részleteiben ezúttal is megválaszo-

latlan – kérdést, vajon eleget tettünk-e az itt felsorolt 

célkitűzéseknek, szándékoknak. Annyit elmondhatok: 

igyekeztünk, és a jövőben is ezt tesszük. Tekintve, hogy 

nem köteleztük el magunkat egyetlen művészeti dokt-

rína mellett, igazodva a fent idézett szempontokhoz, ga-

lériánk „felhozatala” egészében véve poétikai sokszínű-

séget mutat. Ennek dacára az évek során kialakult egy 
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IDEIGLENES VÁLTOZTATÁS
Magyar Műhely Galéria, 

2012. június 13–29. 

Nem teljesen az örökkévalóságnak szánt változtatások 

bemutatása a célja ennek a kiállításnak. A kérdés az: 

mit változtat és miért?

Az ötlet a szomorú hétköznapokból ered, egy tech-

nikai kényszermegoldás generálta. A kontextus pedig 

az MMG időszakos kiállításainak sora, melybe egy kicsit 

beavatkoztunk. Ha nem tesszük meg, akkor most nem 

állunk itt, és bor sem lesz az asztalon.

Az ideiglenes nem állandó, ez rendben van, de miért 

készít valaki ideiglenest? Azért, mert nem meri felvál-

lalni, mert fél, hogy a jövőben nevetségessé válhat ezzel 

a motívummal? Nem lesz naprakész? Az adekvátsága 

szünetel? Nézzünk egy-két ideiglenes dolgot a környeze-

tünkből:

Címer. Az ideiglenes címer olyan, melyet a viselője 

átmenetileg használ addig az időig, amíg a végleges cí-

merről döntés nem születik. Ezért egyfajta szükségcímer-

nek is nevezhető, mert nem gondos tervezéssel hozzák 

létre, hanem az azonnali használatbavétel szándékával. 

Ennek ellenére heraldikailag helyes címer, ha hozzáértő 

személyek alkotják meg, a címertani szabályok betartá-

sával, de a végleges címer megalkotásakor utólag esetleg 

úgynevezett műhelyes „feeling”, melynek köszönhetően 

galériánkat a mérvadó fővárosi kortárs kiállítóhelyek 

között jegyzik, számottevő törzsközönséggel, formázott 

művészeti holdudvarral, hűséges kiállítói körrel.

Lapunk galériarovata úgyszintén 2004-ben indult. 

A bevett gyakorlatnak megfelelően katalógus helyett ott 

tesszük közzé a képes anyaggal kiegészített megnyitó-

szövegeket. Havonta rendezünk új kiállítást, ami évente 

12, nyolc esztendőre visszavezetve körülbelül 100 be-

mutatót jelent. A csoportos kiállításoknak köszönhetően 

a művészek száma ennél jóval több, a külföldi alkotók 

pedig mindennek egynegyedét teszik ki. A megnyitók 

kellemes hangulatához az agárdi Simon Borászat eddig 

mintegy 10 hektoliter borral járult hozzá, próbára téve 

vendégeink állóképességét. 

Jelen kiállításunk elsősorban a Magyar Műhely folyó-

irat fennállásának félévszázados jubileumát jelzi, ám 

ez a fogalom ma már nem csupán lap- és könyvkiadót 

jelent, hanem sokkal többet, egy terebélyes munkatársi 

és szimpatizánsi körrel rendelkező kollektívát. Egy olyan 

közösséget, amely folyamatosan újul és fiatalodik, mi-

közben maga mögött tudja a nagy öregeket, a még min-

dig rendkívül aktív ős-szerkesztőket, akiket mesterük-

ként tisztel.
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több változtatást is végre kell hajtani rajta, hogy meg-

feleljen a címerművészet és címerelmélet elveinek, azaz 

a jó ízlésnek és a szabályos szerkesztési módnak, vala-

mint a címerviselő és -adományozó szándékainak.

Például az 1871-ben Versailles-ban kikiáltott Német 

Császárság egy füst alatt fogadta el ideiglenes állam-

címerét is, amelyet az első birodalmi címernek tekinte-

nek. Ideiglenes címernek tartható az is, amelyet annak 

kérvényezője számára a kancellárián megterveztek, 

majd különféle okokból nem hagyták jóvá (változtattak 

az eredeti terven, a kérvényező nem fizette ki, kiesett az 

adományozó kegyeiből, az adományozó megváltoztatta 

a szándékát, más hivatal is beleszólt a címeradományo-

zásba stb.) vagy mást adományoztak a kedvezményezett-

nek, mint ami az eredeti tervben szerepelt. A megter-

vezett, de ki nem adott címerek nem hivatalos, hanem 

örökké csak ideiglenes címerek maradtak. A cseh levél-

tárakban például számos ilyen, az egyes települések 

számára elkészített címerterv található meg, melyet so-

hasem adtak ki és így nem váltak hivatalossá.

Ideiglenes gondnok. A gyámhatóság ideiglenes gond-

nokot rendel ki annak a nagykorú személynek, akinek 

az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartó-

san teljes mértékben hiányzik, és zárlat elrendelésével 

érdekeinek védelme nem lehetséges.

A magyar ideiglenes nemzeti kormányról most nem 

beszélnék, de viszont elmondom, hogy miből készül az 

ideiglenes fogpótlás. Az ideiglenes fogpótlás műanyag-

ból készül. A formázás előtt még folyékony, vagy puha 

műanyag, fény vagy egyéb katalizáció hatására megke-

ményedik, kialakítva a szükséges fogformát. Az ideigle-

nes korona vagy híd fogszínű anyagból készül, így esz-

tétikus megjelenést biztosít. A fogszínben természetesen 

nincsenek meg azok az árnyalatok és transzparenciák, 

mint a végleges koronánál, de ez ennél a fogpótlásnál 

nem is követelmény.

Mennyi ideig viselhető az ideiglenes fogpótlás? Az 

ideiglenes koronák nem zárnak pontosan, ezért pár hét-

nél, hónapnál tovább nem viselhetőek a fogak szuvaso-

dásának veszélye nélkül. Ezek a koronák és hidak ideig-

lenes ragasztóanyaggal vannak felrögzítve, mely abban 

segít, hogy a fogorvos a közbülső kezelések idejére köny-

nyedén el tudja azt távolítani. A gyenge ragasztás miatt 

a kezelések között is előfordulhat az ideiglenes híd meg-

lazulása, főleg olyan esetben, mikor a híd alatt kevés 

pillérfog áll rendelkezésre, mely a hidat rögzíteni tudja. 

Ebben az esetben a fogorvos soron kívül visszaragasztja 

az ideiglenes fogpótlást.

Az ideiglenes fájlokat tartalmazó mappa ürítésének 

fontosságáról most nem besz élek, mint ahogy az ideig-

lenes bizottsági alkalmazottak feladatairól sem, pedig 

azok különleges szakértelmet igényelnek. A különleges 

szakértelmet igénylő, az ideiglenes és a munkaerőhiány-

ból eredő feladatok esetében az ideiglenes alkalmazot-

tak igen változatos munkakört tölthetnek be, mely lé-

nyegében megegyezik az állandó bizottsági tisztviselők 

feladataival. Alkalmazásuk azonban a bizottság átme-
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IDEIGLENES VÁLTOZTATÁS
Magyar Műhely Galéria, 

2012. június 13–29. 

Nem teljesen az örökkévalóságnak szánt változtatások 

bemutatása a célja ennek a kiállításnak. A kérdés az: 

mit változtat és miért?

Az ötlet a szomorú hétköznapokból ered, egy tech-

nikai kényszermegoldás generálta. A kontextus pedig 

az MMG időszakos kiállításainak sora, melybe egy kicsit 

beavatkoztunk. Ha nem tesszük meg, akkor most nem 

állunk itt, és bor sem lesz az asztalon.

Az ideiglenes nem állandó, ez rendben van, de miért 

készít valaki ideiglenest? Azért, mert nem meri felvál-

lalni, mert fél, hogy a jövőben nevetségessé válhat ezzel 

a motívummal? Nem lesz naprakész? Az adekvátsága 

szünetel? Nézzünk egy-két ideiglenes dolgot a környeze-

tünkből:

Címer. Az ideiglenes címer olyan, melyet a viselője 

átmenetileg használ addig az időig, amíg a végleges cí-

merről döntés nem születik. Ezért egyfajta szükségcímer-

nek is nevezhető, mert nem gondos tervezéssel hozzák 

létre, hanem az azonnali használatbavétel szándékával. 

Ennek ellenére heraldikailag helyes címer, ha hozzáértő 

személyek alkotják meg, a címertani szabályok betartá-

sával, de a végleges címer megalkotásakor utólag esetleg 

úgynevezett műhelyes „feeling”, melynek köszönhetően 

galériánkat a mérvadó fővárosi kortárs kiállítóhelyek 

között jegyzik, számottevő törzsközönséggel, formázott 

művészeti holdudvarral, hűséges kiállítói körrel.

Lapunk galériarovata úgyszintén 2004-ben indult. 

A bevett gyakorlatnak megfelelően katalógus helyett ott 

tesszük közzé a képes anyaggal kiegészített megnyitó-

szövegeket. Havonta rendezünk új kiállítást, ami évente 

12, nyolc esztendőre visszavezetve körülbelül 100 be-

mutatót jelent. A csoportos kiállításoknak köszönhetően 

a művészek száma ennél jóval több, a külföldi alkotók 

pedig mindennek egynegyedét teszik ki. A megnyitók 

kellemes hangulatához az agárdi Simon Borászat eddig 

mintegy 10 hektoliter borral járult hozzá, próbára téve 

vendégeink állóképességét. 

Jelen kiállításunk elsősorban a Magyar Műhely folyó-

irat fennállásának félévszázados jubileumát jelzi, ám 

ez a fogalom ma már nem csupán lap- és könyvkiadót 

jelent, hanem sokkal többet, egy terebélyes munkatársi 

és szimpatizánsi körrel rendelkező kollektívát. Egy olyan 

közösséget, amely folyamatosan újul és fiatalodik, mi-

közben maga mögött tudja a nagy öregeket, a még min-

dig rendkívül aktív ős-szerkesztőket, akiket mesterük-

ként tisztel.
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több változtatást is végre kell hajtani rajta, hogy meg-

feleljen a címerművészet és címerelmélet elveinek, azaz 

a jó ízlésnek és a szabályos szerkesztési módnak, vala-

mint a címerviselő és -adományozó szándékainak.

Például az 1871-ben Versailles-ban kikiáltott Német 

Császárság egy füst alatt fogadta el ideiglenes állam-

címerét is, amelyet az első birodalmi címernek tekinte-

nek. Ideiglenes címernek tartható az is, amelyet annak 

kérvényezője számára a kancellárián megterveztek, 

majd különféle okokból nem hagyták jóvá (változtattak 

az eredeti terven, a kérvényező nem fizette ki, kiesett az 

adományozó kegyeiből, az adományozó megváltoztatta 

a szándékát, más hivatal is beleszólt a címeradományo-

zásba stb.) vagy mást adományoztak a kedvezményezett-

nek, mint ami az eredeti tervben szerepelt. A megter-

vezett, de ki nem adott címerek nem hivatalos, hanem 

örökké csak ideiglenes címerek maradtak. A cseh levél-

tárakban például számos ilyen, az egyes települések 

számára elkészített címerterv található meg, melyet so-

hasem adtak ki és így nem váltak hivatalossá.

Ideiglenes gondnok. A gyámhatóság ideiglenes gond-

nokot rendel ki annak a nagykorú személynek, akinek 

az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartó-

san teljes mértékben hiányzik, és zárlat elrendelésével 

érdekeinek védelme nem lehetséges.

A magyar ideiglenes nemzeti kormányról most nem 

beszélnék, de viszont elmondom, hogy miből készül az 

ideiglenes fogpótlás. Az ideiglenes fogpótlás műanyag-

ból készül. A formázás előtt még folyékony, vagy puha 

műanyag, fény vagy egyéb katalizáció hatására megke-

ményedik, kialakítva a szükséges fogformát. Az ideigle-

nes korona vagy híd fogszínű anyagból készül, így esz-

tétikus megjelenést biztosít. A fogszínben természetesen 

nincsenek meg azok az árnyalatok és transzparenciák, 

mint a végleges koronánál, de ez ennél a fogpótlásnál 

nem is követelmény.

Mennyi ideig viselhető az ideiglenes fogpótlás? Az 

ideiglenes koronák nem zárnak pontosan, ezért pár hét-

nél, hónapnál tovább nem viselhetőek a fogak szuvaso-

dásának veszélye nélkül. Ezek a koronák és hidak ideig-

lenes ragasztóanyaggal vannak felrögzítve, mely abban 

segít, hogy a fogorvos a közbülső kezelések idejére köny-

nyedén el tudja azt távolítani. A gyenge ragasztás miatt 

a kezelések között is előfordulhat az ideiglenes híd meg-

lazulása, főleg olyan esetben, mikor a híd alatt kevés 

pillérfog áll rendelkezésre, mely a hidat rögzíteni tudja. 

Ebben az esetben a fogorvos soron kívül visszaragasztja 

az ideiglenes fogpótlást.

Az ideiglenes fájlokat tartalmazó mappa ürítésének 

fontosságáról most nem besz élek, mint ahogy az ideig-

lenes bizottsági alkalmazottak feladatairól sem, pedig 

azok különleges szakértelmet igényelnek. A különleges 

szakértelmet igénylő, az ideiglenes és a munkaerőhiány-

ból eredő feladatok esetében az ideiglenes alkalmazot-

tak igen változatos munkakört tölthetnek be, mely lé-

nyegében megegyezik az állandó bizottsági tisztviselők 

feladataival. Alkalmazásuk azonban a bizottság átme-
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neti szükségleteitől és az üres álláshelyek betöltésével 

kapcsolatos aktuális helyzettől függ.

És így jutunk el a fogyókúráig. A fogyókúrák több-

ségével a fogyókúrázó kúraszerű, ideiglenes változtatá-

sokat iktat be az életébe. A leggyakoribb ilyen változás 

a kalóriabevitel drasztikus csökkentése, amely rendkívül 

pusztító hatású. Ha hirtelen felére csökkented a kalória-

beviteledet – vagyis hétköznapi nevén koplalsz –, akkor 

kizárt, hogy ne veszíts a testsúlyodból. Mindezt egyszerű 

mérni is, hiszen ráállsz a mérlegre, és többet mutat vagy 

kevesebbet. Ha többet mutat, búslakodsz, ha kevesebbet, 

örülsz, nem igaz? Legjobb, ha megjegyzed: a mérleg ilyen 

téren való használata a tartós fogyásban az egyik legna-

gyobb ellenséged. Van, amikor elveszünk és van, amikor 

hozzáadunk, mint az ajkaknál például.

Van, aki veleszületetten keskeny ajkakkal rendelke-

zik, vannak, akiknek az öregedés hatására vékonyodik 

el a felső ajka, ahogy a kötőszövetek öregednek. Ez kel-

lemetlen is lehet, hiszen ezáltal rosszul ítélhetnek meg 

embertársaink, mivel a keskeny felsőajak szigorú benyo-

mást tesz rájuk. Ennek eredményeképpen nagyon sokan 

választják az ajakfeltöltés módját mint kezelést. A plasz-

tikai sebésznek nem az a feladata, hogy a lehető legszé-

lesebb és vastagabb ajkakat varázsolja elő, hanem sokkal 

inkább annak megtervezése és kivitelezése, hogy karak-

terünkhöz leginkább idomuló esztétikus ajkakat hoz-

za létre.

Az ajakfeltöltés alkalmával a ráncok is kisimulhat-

nak bizonyos mértékben. Ne számítsunk arra, hogy egy 

alkalom után elérjük a kívánt eredményt, hiszen a be-

fecskendezett anyag egy pár nap alatt lejjebb megy, a 

duzzanat elmúlik, akkor láthatjuk csak az eredményt. 

Amint a száj érzékenysége elmúlt, lehet a következő be-

avatkozást végezni. Előfordul, hogy három ajakfeltöltés 

után érjük csak el a kívánt eredményt. Azok a hölgyek, 

akik nem biztosak benne, hogy szeretnék a változtatást, 

főként felszívódó, ideiglenes ajakfeltöltés javasolt, így 

kipróbálhatják a változást, ami ebben az esetben nem 

végleges, később még mindig dönthetnek másképp.

Ennyit az ideiglenesről. Sok helyen szükség van rá, 

de talán mégis jobb lenne egy állandó kiállítást működ-

tetni az MMG-ben, nem lenne annyi kétely és annyi fö-

lösleges kérdés, legfentebb néha-néha egy-két képet ki-

cserélnénk, vagy inkább csak a címét és szerzőjét, hogy 

a támogatók érzékeljék a támogatott mozgást. Végre rend 

lenne a kiállítótérben és az agyunkban is, nem lenne 

több probléma és fölösleges megoldás sem. Majd nem-

sokára. Addig is marad az Ideiglenes változtatás.
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Május 28-án a Roham Bárban, a Szkárosi Endre hatvanadik 
születésnapja alkalmából rendezett partin az ünnepelten kívül 
és mellett fellépett a Ladik Katalin – Sőrés Zsolt duó, Juhász R. 
József, az Autumn Square és a Konnektikon-Fraktál zenekarok, 
valamint Bernáth/y Zsiga. Meglepetéskoncertet adott Csuka 
Botond, Rónai Zoltán, Szkárosi Niké és Agapé. 

Május 29-én az A38 hajón megnyílt Swierkiewicz Róbert kiál-
lítása, amelyen közreműködött a Perfomedia csoport Emilio 
Morandi vezetésével. A Perfomedia másnap ugyanott önálló per-
formanszdélutánt rendezett Szkárosi Endre moderálásával. 

Június 8-án Szekszárdon, a Megyei Könyvtár és a Pad Alapít-
vány közösen szervezett könyvheti rendezvényét írói részről 
Ladik Katalin nyitotta meg. Ezután közös beszélgetés követ-
kezett dr.Máriás Béla, illetve Szkárosi Endre memoárköteté-
ről. Az esti programon a Spiritus Noister, a Tudósok, illetve 
a Yellow Spots zenekar lépett fel. 

Szombathy Bálint, Roskó Gábor és a Kis Varsó alkotásai szere-
peltek a 2012. június 15-én a lengyelországi Nowy Saczban (Új-
szandec) megnyílt Galicja, mon amour című kiállításon, mely re 
a néhai Osztrák-Magyar Monarchia országainak kortárs mű-
vészei kaptak meghívást.

L. Simon László Szubjektív ikonosztáz (Ráció, 2012) című, 
képzőművészeti esszéket tartalmazó kötetét 2012. június 13-án 
mutatták be a Magyar Írószövetség Klubjában. A szerzővel 
Szentmártoni János, a szövetség elnöke beszélgetett, a könyv-
ről pedig Gulyás Gábor, a Műcsarnok igazgatója beszélt.

Június 19-én a Nyitott Műhelyben mutatták be a Cserjés Katalin 
által vezetett szegedi Hajnóczy-műhely konferenciakiad vá nyát 
Énekelt, és táncolt mint egy szatír. Nem szűnő párbeszéd-
ben címmel (Lectum Kiadó, 2012). A kötetet Cserjés Katalin, 
Németh Gábor, Reményi József Tamás és Szkárosi Endre rész-
vételével Jánossy Lajos mutatta be. 

BUJDOSÓ ALPÁR
1935-ben született Budapesten. 1956-ban Nyugatra ment, 
jelenleg Bécsben él. Szövegirodalommal, vizuális költé-
szettel és irodalmi performansszal foglalkozik. Munkái-
val számos hazai és külföldi kiállításon vett részt. Leg-
utóbbi, 299 nap című kötete a Magyar Műhely Kiadó és 
az 1956-os Intézet gondozásában jelent meg.

JUHÁSZ R. JÓZSEF
1963-ban született Érsekújváron (Szlovákia). Költő, per-
formanszművész. Két verseskötete jelent meg.  1987-ben 
megalapította a Stúdió ertét. A Kassák Intermediális 
Kreativitás Központ egyik alapítója.

G. KOMORÓCZY EMŐKE
Irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanára. 
Kutatási területe Kassák Lajos művészete, írói tevékenysége, 
valamint a Magyar Műhely alkotókörének munkássága.

LÓSKA LAJOS
művészettörténész 1951-ben született a szlovákiai Cso ma-
telkén. Az ELTE bölcsészkar magyar–művészettörténet 
szakán diplomázott. Kutatási területe az 1945 utáni ma-
gyar képzőművészet.

MÁRTON LÁSZLÓ
Budapesten született, a Színházművészeti Főiskolán és 
a bölcsészkaron tanult. 1956 őszén került Angliába, az 
oxfordi egyetem hallgatója lett, szerkesztette az Eszmé-
let című rövid életű folyóiratot. Később Párizsban telepe-
dett le, a Sorbonne-on szerzett közgazda sági doktorátust. 
1962-től 1973-ig a Ma gyar Műhely egyik szerkesztőjeként 
tevékenykedett, itt és a Látóhatárban jelentek meg írásai. 
Átültette nyelvünkre James Joyce Finnegans Wake című 
művének néhány részletét. Mint tanulmányíró a többi kö-
zött Kassák Lajos, Füst Milán, Örkény István és Cs. Szabó 
László munkásságával foglalkozott.


