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BAKONYI ISTVÁN

Egy fontos monográfia egy fontos életműről

G. Komoróczy Emőke: Ezer arccal, ezer alakban – Formák és távlatok 

Petőcz András költészetében, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2015

Vilcsek Béla 2001-es könyve után itt az újabb Petőcz-monográ-
fia, G. Komoróczy Emőke tollából. Ez a tény is jelzi, hogy nap-
jaink egyik legfontosabb költője és írója folyamatosan vívja ki 
a szakma figyelmét.

Nagyon jellemző, hogy a szerző Petőcz András eddigi élet-
művének avantgárd vonásairól, a szemiotikai líra pszichológiai 
változatának megteremtéséről szól, ugyanakkor a kötet címé-
be emelt idézetben Pilinszky, József Attila vagy Ady hatásait 
érzékelhetjük, például a zárójelversekkel kapcsolatban. A három, 
ma már klasszikusnak számító poéta pályája nem az avant-
gárd fő sodrában alakult ki, bár nyilvánvalóan a 20. század 
eme megújító törekvései mindenkire hatottak. G. Komoróczy 
Emőke könyvének éppen az az egyik legfontosabb értéke, hogy 
Petőcz András pályájának összetettségét, belső fejlődéstörté-
netét rajzolja fel tudományos igénnyel, szakmai biztonsággal. 
(Az sem véletlen, hogy az ő irodalomtörténészi tevékenységét 

hasonló összetettség jellemzi, hiszen Kassáknak épp oly kiváló ismerője, mint ahogy biztonsággal mozog 
például a Kilencek alkotóinak világában is.)

Közben alapos kitekintést is kapunk, sőt a bevezető oldalakon elsősorban a korról szól, főként a ’70-es 
évek irodalmi és közéleti folyamatait elemzi. Akkoriban a Petőcz számára is oly fontos vizuális költészet-
nek például alig jutott tér hazánkban. Így lett különösen fontos szerepe a párizsi Magyar Műhelynek, és 
költőnk is ebben a közegben eszmélt. Számára is, mint számos kortársa számára hasonlóképpen ez a szel-
lemi műhely volt az igazi lehetőség az indulás idején. S a monográfus a körülmények bemutatása után 
tér rá alanyának pályájára, miután szólt a válságba jutott szocializmus gáncsoskodásairól, az írástudó 
elleni támadásokról, a hatalom packázásairól. 

Petőcz egyik kulcsszava az induláskor a „másképpen”. Másképpen, mint a nagy átlag, mint az elődök 
vagy éppen a kortársak, akik még hittek például a közéleti költészet lehetőségeiben. Ahogy olvassuk: 

„A hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján a »másság«, az alternativitás pozitív fogalmak voltak, hiszen az 
irodalmi élet sablonjaival, a pártállami direktívákkal való szembefordulást jelentették” (11). Nekik nem 
az volt a fontos, hogy mit ábrázol a mű, hanem az, hogy mit sugalmaz. Különösen fontos lesz a be-
fogadás szerepe, és ezekben a kérdésekben pedig például Erdély Miklós hatása érvényesült a legjobban.

Nagy erénye a könyvnek az is, hogy számos Petőcz-mű egészében olvashat és nézhető, miközben ol-
vassuk az értékelést és az elemzést. Mindez könnyebbé teszi az olvasó tájékozódását, hiszen az elemzés 
és az elemzett mű együtt van jelen. Azt is jobban érthetjük így, hogy az itt olvasható felfogás szerint a mű-
vész nem más, mint médium, aki a természetfölötti szellemi forrásokból táplálkozik. Ez is Erdély-hatást 
mutat, no és természetesen Kassák sem megkerülhető ezzel kapcsolatban. A médium-szerep egy olyan 
korban értékelődik fel, amelyben mindezek a törekvések érintkeznek a kemény ellenzékiséggel, és az-
zal is, hogy ezeket az írókat és művészeket besúgók vették körül. Természetesen nemcsak őket, hanem 
a másfajta esztétikai elveket vallókat is. Petőcz abban az időben fontos szervezői és szerkesztői tevékeny-
séget is folytatott, és egyre ismertebb és aktívabb részese lett a magyar kulturális és irodalmi életnek. 
(Lásd például a Jelenlét című folyóiratot 1980 körül.) Folyamatosan részese az eseményeknek, a rendszer-
váltást megelőző szellemi mozgásoknak.

G. Komoróczy Emőke azzal is hitelesen foglalkozik, hogy költőnk avantgárd szerzőnek tartja magát, 
de mindketten tudják, hogy az idő múlásával egyre inkább látható: egy kivételes szintézis megszületésé-
nek lehetünk tanúi. E mögött többek között az áll, hogy Petőcz számára az avantgárd mellett hasonlóan 
fontos a Nyugat hagyománya, Kosztolányiék költészete, vagy éppen Pilinszky és Weöres életműve. (E könyv-
nek nem tárgya a kiváló regények szerepe, amelyekben ugyancsak sajátos irányoknak lehetünk élvezői.)

És miközben három kötet, az 1984-es Betűpiramis és az Önéletrajzi kísérletek, valamint az 1989-es 
Non-figuratív elemzését olvassuk, találunk egy különösen fontos mondatot: „A 20. század alapérzése 
volt – a különböző előjelű és fokozatú diktatúrák nyomasztó hatására – ez a rejtett, tudatalatti félelem, 
amit Franz Kafka már a század elején megörökített regényeiben” (37). És az ifjú Petőcz András is gyakran 
gondolhatott erre, amikor a század végén őt is nyomasztotta sokféle félelem és gyötrődés. A nyílt konf-
rontációtól óvakodó költő és ember jellemzését is megtaláljuk itt.

Az elemzések alaposak és szakszerűek. Kitér a szerző a nyelv új lehetőségeinek értékeire, és ide tarto-
zik akár a szövegrombolás is, vagy éppen a szemiotikai költészet változatainak sora. A médium szerepét 
játszó költő lemond a hagyományos szerepről, és egyben igen tág teret biztosít a befogadónak. A képver-
seket aztán fokozatosan felváltja a vizuális szövegek világa. Ez a változás egyre közelebb visz ahhoz az 
állapothoz, amit jobb szó híján klasszicizálódásnak nevezhetünk, bár G. Komoróczy Emőke pontosab-
ban fogalmaz: arról szól, hogy Petőcz az avantgárd és a tradicionális költészet között szintézist próbál 
teremteni. 

Addig azonban még sok változás következik. Jól látja szerzőnk azt is, hogy van itt bőven rejtett irónia 
is. Így szemléli a költő a világot, de önmagát is. A társadalom és az egyén lehetőségeit. Közben fontos ada-
lékokat kapunk az auditív költészetről, a vizuális és akusztikus ciklusokról. Ez utóbbi egyik legszebb 
részlete az Akusztikus vers Radnóti Miklós szövege alapján. A repetitív jelleg itt is, másutt is remekül 
érvényesül. Sokkal több ez, mint játék. Bár az is. Öntörvényű és új jelentéssel bíró szövegeket teremt a költő. 
Arról is szól szerzőnk, hogy a költő számára a ’80-as években a nyelvi kísérletezés volt az egyetlen lehető-
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ség, és nem hitt a líra társadalmi küldetésében. Nem véletlen, hogy Hamvas Béla és Weöres Sándor oly nagy 
hatással volt rá abban az értelemben is, hogy felfogása szerint a költő olyan médium, aki a világmindenség 
szellemi impulzusait átszűri, és a magasabb régiók üzeneteit továbbítja felénk. És végbemegy a tudat-
talannak a tudatosba emelése is. Közben új műfajt is teremt: a zárójelversekét. A monográfus szerint ez 
a tudatlíra egy különleges változata. Évtizedek tapasztalatainak sűrítménye.

És egyre erősödnek a kiútkeresés, az Isten felé indulás mozzanatai. A költő sajátos bűnvallásai. A mo-
nográfus erőteljesen hangoztatja, hogy Petőcz számára is az Úr az egyetlen menedék, legalábbis erről árul-
kodnak a zárójelversek. Szép elemzésekben száll le G. Komoróczy Emőke a művek mélyrétegeibe, minden 
apró részletre figyel, és a végén összeáll a kép: a műveket teljességükben mutatja fel. Azt teszi, ami az 
irodalomtörténész dolga, és ezúttal ő a médium a költő és az olvasó között. Nem hagyja szó nélkül a ver-
sek zeneiségét sem, miközben a repetitív technika személytelenségét is megemlíti A láthatatlan jelenlét 
kapcsán: „E költemény zeneisége néhány alapvető ellentétpár többszöri visszatérésére épül, a kinetikus 
és az akusztikus elemek egymást áthatva vibrálnak, itt-ott fényvillanások ragyogtatják fel őket” (113) 
– írja többek között találóan. És újra és újra a gondolat: költőnk számára a klasszikus hagyomány és 
a radikális avantgárd összeegyeztethető. És még egy fontos idézet: „Nem személyes, alanyi érzelmekről, 
történésekről van itt szó, hanem érzetek és tudatállapotok megjelenítéséről” (129).

Arról is olvashatunk, hogy a költő szorongásai, félelmei az új világban sem szűntek meg, ugyanakkor 
ennek sok szép lírai eredménye van. Joggal minősíti a „gyönyörű” jelzővel a Hajnali hózuhogás (Karácsonyi 
meditatív) című verset. Már csak azért is így lehet, mert Petőcz András minden korszakában törekedett 
a hagyományos értelemben vett szépség megjelenítésére is. Ez fokozottan így van akkor, amikor fölerő-
södik a belső Én felé fordulása, az elmélyülése. A megújított szonettformában, mögötte a „spirituális 
öneszméléssel” (169). Az ősiségből is merít a költő, monográfusa emlegeti a sámáni, táltosi vonásokat is 
– Vilcsek Béla nyomán. De szó esik a megtérésről, a metanoiáról is, amelyben helyreállt a mikro- és 
makrokozmosz egyensúlya. 

És így érkezünk el a könyv utolsó mondatához: „Talán e belső érési folyamat tudatosulása segíti őt 
abban, hogy eljusson a tiszta »éberségig«, és ezen az új talajon állva megújítsa (ismét) lírai életművét” 
(194). G. Komoróczy Emőke gondolata itt is a lényegről szól. Mint az egész könyv.

MUNKÁK ÉS NAPOK
Kelemen Dénes Lehel, Opánszki Tamás, 

Sántha Péter kiállítása, 

2015. április 29. – május 15.

Három teljesen különböző felfogású, szemléletű művész 

állít ki a galériában. Az eltérő habitus ellenére sok minden 

össze is kapcsolja őket. Mindhárman a „kisképzőben” 

találkoztak, Sántha Péter és Kelemen Dénes osztálytár-

sak voltak, Opánszki Tamás két évvel járt alattuk. A Kép-

zőművészeti Egyetemen viszont Dénes és Tamás voltak 

évfolyamtársak. Kelemen 2003-ban, Opánszki 2004-ben 

végzett, Sántha Pécsre került, 2008-ban diplomázott.

További sorsuk is összeköti őket. Középiskolában 

tanítanak rajzot és művészettörténetet. Erre utal a kiál-

lítás címe is: Munkák és napok. Erre reflektál Kelemen 

iskola-installációja táblával, szemléltető bábuval, térkép-

pel, valamint saját heti órarendjével. Az órarend mind-

egyikük napját, így az iskolában eltöltött és a művészetre 

szánt időt is meghatározza. Sántha Péter is ezért állított 

ki munkái mellett dokumentumként tanítványairól mun-

ka közben készült fotókat és diákjai rajzait. Művészetük-

ben is több közös pont található. Közös az itt kiállított 

műveken a manipulált fotóhasználat. Ahogy léteznek 

viharvadászok, akik képesek egy-egy vihar középpontjába 

behatolni és fényképezni, Sántha Péter igazi felhővadász. 

Akár repülőgépen ül, akár kirándul valahova, vagy éppen 

csak úgy jár-kel, lefotózza kamerájával a felhőket, és eze-

ket a képeket azután számítógépen alakítja, míg a lát-

vány, a struktúra tökéletes nem lesz.

Opánszki Tamás saját fotóit használja (például a kocs-

 ma- vagy az országúti képek esetében), de alkalmaz új-

ságfotókat vagy videóra fölvett események egy-egy kép-

kockáját is. A fotók mellé vázlatokat is készít, előfordul, 

hogy a skicc alapján dolgozik, mert valaki nem enge-

di magát lefotózni. Ezekből az elemekből illeszti össze 

a kész kompozíciót. Az ábrázolt szituációkon, a környeze-
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