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Meghökkent, benyomást, érdeklődést vált ki – akár tar-

talmit, akár esztétikait. Teljes közlés. A „hagyományos” 

versnél ez fordítva van: jelről jelre, szóról szóra és sor-

ról sorra haladva. A szöveg érzelmet vált ki, jellemet 

ábrázol, költői képet. S tán elvész a lényeg… Szavaink 

csak olyanra vannak, mik vannak. Példát mondani az 

elképzelhetetlenre nem lehet! A művész meg már csak 

ilyen, próbálja és teszi. Az író leírja, mondja, ami elkép-

zelhető, de a nyelv elfedi, hogy mit érez, gondol valóban. 

Könnyebb a zenész dolga, a színházban pedig eljátsszák 

inkább… A képzőművész megmutatja vonalban, szín-

ben, képben. Petőcz – a képet író – ezt az utat járja. Míg 

szavakból építkező képverseiben, vizuális költészeté-

ben, testre írt jeleiben a „szavakkal kifejezhető” volt 

meghatározó, képeiben a szavakkal kifejezhetetlen. 

Petőcz rajzainak témája gyakran az irodalom és 

a vers-jelentés maga. Láttatja az elképzelhető szonettet. 

kötetének (1988) címében utalt a nyelv kiüresedésére, és 

a „költői hagyaték” feldolgozását folytatva Non-figu-

ratív című kötetében (1989) immár eljutott a költészet 

(poetry) vonalas ábrázolásához: az önmagukba forduló 

nyilakig. „A vers a feltételezhetetlenből fakad, önma-

gának az oka, különben nem tekinthető versnek”, fo-

galmazta meg ugyanezt Franz Löffelholz (aki költőként 

Franz Mon néven ismert).

Petőcz képei nem versek, de olvashatók. Ahogy ol-

vasható tenyérből a jövendő, fényképből a múlt, a ked-

ves szeméből a vágy. A szemiotika – a jelek tudománya 

– is másként kezeli a képet, s másként az (irodalmi) 

szöveget. Ikonnak nevezi a konkrét képet, melyben a jel 

és az általa jelölt hasonlósága kétségtelen, és szimbó-

lumnak az írott nyelvet, melynek szavai (kivéve a hang-

utánzókat) nincsenek sem valós, sem hasonlóságon ala-

puló kapcsolatban jelentésükkel. A képi jel: ábrázolás. 
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anlehetősége foglalkoztatja. Kiállított munkáinak többsége 

nem tartalmaz nyelvi jelet. Képei leginkább a dadaista 

hagyományból merítő akcióművészet körébe vonhatók, 

hiszen a kép alkotása előzetes és pontos megfogalma-

zás nélküli, spontán akció eredménye. Munkáiban a mű-

alkotás jelei alapelemekre egyszerűsödnek, szerkezetük 

pedig az alkotás során alakul. A jeleket tekintve (pont, 

vonal) kötődik a minimal arthoz is. Szándékosan a mű-

vészi érték azon legkisebb fokához közelít, mely a művet 

a köznapi rajzoktól még elválasztja. Petőcz képei mégis 

az irodalom és a képzőművészet határán jönnek létre. 

Azon a hajszálvékony határvonalon, amely elválasztja 

a nyelvi szabályosat a petőczi képalkotás véletlensze-

rűségétől. Költemény-x című képe sem nyelvi jelekből 

alkotott. Pontból és vonalból álló talányos jelek, melyek-

ből akár hangzó betű is olvasható. Az írás már régen 

bevonult a képzőművészetbe. Akár szó is lehet. Akár… 

Petőcz képzőművész, aki képet ír.

A nyelvi és irodalmi megközelítést Petőcz rajzainál 

mégsem kerülhetjük meg. Jelei ismeretlen írásformák. 

Az „ősi nyelvek” a valóság megnevezésére olyan jeleket 

használtak, melyek hasonlítottak jelentésükre (külön-

böző képírások vagy az egyiptomi hieroglifák). Petőcz 

András hasonlóképpen alkotja meg jeleit. A madár képe 

madárra, a víz képe vízre hasonlít. A nyelvekben később 

megszakad a képi kapcsolat a valóság és annak jele kö-

zött. Ahogy a betűk csak különbözőségükben váltak 

jelekké, s valódi jelentéshordozói a szavak és a monda-

tok lettek, a nyelvben ábrázolt valóság is eltért a tapasz-

talttól. A nyelv egyre elvontabb, szavai szövegkörnyezet-

től függően más jelentésűek. Petőcz költeményt rajzol, 

és nem ezt vagy azt a verset.

A piktogramok és emojik korában kép és nyelv sze-

repe a művészi közlésben átértelmeződik. Petőcz András 

első verseskötetében (1984) a nyelvi jeleken kívül hasz-

nált már képi elemeket (tipográfia, verskép, keret), és 

a szavakon túlit nyelven kívüli eszközzel (nyilakkal vagy 

vektorokkal) fejezte ki. A kilencvenes évek képverseire 

saját képi nyelvet dolgozott ki. A Jelentés nélküli hangsor

KÁOSZ – ALFA ÉS OMEGA
Petőcz András kiállítása, 

május 20. – június 4.

Az olvasó és a néző, aki szerencsésen túlélte az elmúlt 

századot látott már mindent. Háztetőn erdőt, plakáton 

verset, üres papírlapokból könyvet, mozgó szobrot és 

egy kerekű biciklit. Az újdonságot fetisizáló korban hoz-

zászokott a kísérletekhez. A művészetben meg pláne, 

mely éppen a nem ismert valóságok felfedezéséből táp-

lálkozik. Dick Higgins már a 20. század közepén kidol-

gozta az intermédia fogalmát, mint az experimentális 

művészet új területét. Ezek szerint a mű nem a hagyo-

mányos műfajokban és nyelveken jön létre, hanem 

– legyen az képzőművészeti, irodalmi vagy zenei alkotó-

folyamat – azok köztes (inter)terében. 

Petőcz András az experimentális irodalom legtöbb 

területét műveli, és elsősorban a nyelven kívüli poézis 

Je
le

k 
– 

(k
áo

sz
 –

 a
lfa

 é
s 

om
eg

a)



52 53

Meghökkent, benyomást, érdeklődést vált ki – akár tar-

talmit, akár esztétikait. Teljes közlés. A „hagyományos” 

versnél ez fordítva van: jelről jelre, szóról szóra és sor-

ról sorra haladva. A szöveg érzelmet vált ki, jellemet 

ábrázol, költői képet. S tán elvész a lényeg… Szavaink 

csak olyanra vannak, mik vannak. Példát mondani az 

elképzelhetetlenre nem lehet! A művész meg már csak 

ilyen, próbálja és teszi. Az író leírja, mondja, ami elkép-

zelhető, de a nyelv elfedi, hogy mit érez, gondol valóban. 

Könnyebb a zenész dolga, a színházban pedig eljátsszák 

inkább… A képzőművész megmutatja vonalban, szín-

ben, képben. Petőcz – a képet író – ezt az utat járja. Míg 

szavakból építkező képverseiben, vizuális költészeté-

ben, testre írt jeleiben a „szavakkal kifejezhető” volt 

meghatározó, képeiben a szavakkal kifejezhetetlen. 

Petőcz rajzainak témája gyakran az irodalom és 

a vers-jelentés maga. Láttatja az elképzelhető szonettet. 

kötetének (1988) címében utalt a nyelv kiüresedésére, és 

a „költői hagyaték” feldolgozását folytatva Non-figu-

ratív című kötetében (1989) immár eljutott a költészet 

(poetry) vonalas ábrázolásához: az önmagukba forduló 

nyilakig. „A vers a feltételezhetetlenből fakad, önma-

gának az oka, különben nem tekinthető versnek”, fo-

galmazta meg ugyanezt Franz Löffelholz (aki költőként 

Franz Mon néven ismert).

Petőcz képei nem versek, de olvashatók. Ahogy ol-

vasható tenyérből a jövendő, fényképből a múlt, a ked-

ves szeméből a vágy. A szemiotika – a jelek tudománya 

– is másként kezeli a képet, s másként az (irodalmi) 

szöveget. Ikonnak nevezi a konkrét képet, melyben a jel 

és az általa jelölt hasonlósága kétségtelen, és szimbó-

lumnak az írott nyelvet, melynek szavai (kivéve a hang-

utánzókat) nincsenek sem valós, sem hasonlóságon ala-

puló kapcsolatban jelentésükkel. A képi jel: ábrázolás. 

A 
vé

n 
D

un
a

O
ne

 s
m

al
l s

te
p 

fo
r a

 m
anlehetősége foglalkoztatja. Kiállított munkáinak többsége 

nem tartalmaz nyelvi jelet. Képei leginkább a dadaista 

hagyományból merítő akcióművészet körébe vonhatók, 

hiszen a kép alkotása előzetes és pontos megfogalma-

zás nélküli, spontán akció eredménye. Munkáiban a mű-

alkotás jelei alapelemekre egyszerűsödnek, szerkezetük 

pedig az alkotás során alakul. A jeleket tekintve (pont, 

vonal) kötődik a minimal arthoz is. Szándékosan a mű-

vészi érték azon legkisebb fokához közelít, mely a művet 

a köznapi rajzoktól még elválasztja. Petőcz képei mégis 

az irodalom és a képzőművészet határán jönnek létre. 

Azon a hajszálvékony határvonalon, amely elválasztja 

a nyelvi szabályosat a petőczi képalkotás véletlensze-

rűségétől. Költemény-x című képe sem nyelvi jelekből 

alkotott. Pontból és vonalból álló talányos jelek, melyek-

ből akár hangzó betű is olvasható. Az írás már régen 

bevonult a képzőművészetbe. Akár szó is lehet. Akár… 

Petőcz képzőművész, aki képet ír.

A nyelvi és irodalmi megközelítést Petőcz rajzainál 

mégsem kerülhetjük meg. Jelei ismeretlen írásformák. 

Az „ősi nyelvek” a valóság megnevezésére olyan jeleket 

használtak, melyek hasonlítottak jelentésükre (külön-

böző képírások vagy az egyiptomi hieroglifák). Petőcz 

András hasonlóképpen alkotja meg jeleit. A madár képe 

madárra, a víz képe vízre hasonlít. A nyelvekben később 

megszakad a képi kapcsolat a valóság és annak jele kö-

zött. Ahogy a betűk csak különbözőségükben váltak 

jelekké, s valódi jelentéshordozói a szavak és a monda-

tok lettek, a nyelvben ábrázolt valóság is eltért a tapasz-

talttól. A nyelv egyre elvontabb, szavai szövegkörnyezet-

től függően más jelentésűek. Petőcz költeményt rajzol, 

és nem ezt vagy azt a verset.

A piktogramok és emojik korában kép és nyelv sze-

repe a művészi közlésben átértelmeződik. Petőcz András 

első verseskötetében (1984) a nyelvi jeleken kívül hasz-

nált már képi elemeket (tipográfia, verskép, keret), és 

a szavakon túlit nyelven kívüli eszközzel (nyilakkal vagy 

vektorokkal) fejezte ki. A kilencvenes évek képverseire 

saját képi nyelvet dolgozott ki. A Jelentés nélküli hangsor

KÁOSZ – ALFA ÉS OMEGA
Petőcz András kiállítása, 

május 20. – június 4.

Az olvasó és a néző, aki szerencsésen túlélte az elmúlt 

századot látott már mindent. Háztetőn erdőt, plakáton 

verset, üres papírlapokból könyvet, mozgó szobrot és 

egy kerekű biciklit. Az újdonságot fetisizáló korban hoz-

zászokott a kísérletekhez. A művészetben meg pláne, 

mely éppen a nem ismert valóságok felfedezéséből táp-

lálkozik. Dick Higgins már a 20. század közepén kidol-

gozta az intermédia fogalmát, mint az experimentális 

művészet új területét. Ezek szerint a mű nem a hagyo-

mányos műfajokban és nyelveken jön létre, hanem 

– legyen az képzőművészeti, irodalmi vagy zenei alkotó-

folyamat – azok köztes (inter)terében. 

Petőcz András az experimentális irodalom legtöbb 

területét műveli, és elsősorban a nyelven kívüli poézis 

Je
le

k 
– 

(k
áo

sz
 –

 a
lfa

 é
s 

om
eg

a)



54 55

nens nagyobb városaiban az amatőr fényképész mozgal-

mak szárnyai alól indult az 1860-as években, és egészen 

az első világháborúig meghatározta a művészi fényképe-

zés arculatát. A női akt középpontba kerül például a fran-

cia Constant Puyo képein, de megemlíthetjük Robert 

Demachy elvarázsolt hangulatú képeit is analógiaként.

A férfi és a nő szólama következik két szabad versben:

a férfi szólama

reggel öt óra van 

és én nem tudok felkelni az ágyból, hogy megnézzem, 

éppen hogyan rajzolja a fagy a nyári konyha üvegére 

a virágot

nem tudom megmozdítani a lábam, hogy a hímzett 

fraktállábakat

nézegessem, melyeket most éppen,

nap vagdos fel egyenként

szilánkos fénycafrangokká…

szeretném megfigyelni, ahogyan a szép látomásba 

belevegyül rozsda meg por is 

aztán a látvány afféle unheimlich

fémes barnásszürke, nem túl hivalkodó, szemzajjá áll 

össze

 alig érzékelhető, finom átmenetek

fényjelenségek és a piszkok keverékéből…

én érzem a felületek mögöttjeit

a le nem glettelt és koszos és poros felületre vakolt

vakító felület alól

bennem előbújnak a szürkésbarnák, a hibák, a felület-

sebek

már hetek óta a szobában

még mindig képtelen vagyok elindulni, és

azt veszem észre, hogy kezdenek a falak kifele lejteni

a padló pedig lefele 

mintha egy perem nélküli tányérban lennék, amiből ki 

TRAUMA
Závorszky-Simon Márton kiállítása, 

június 10–25. 

Habár a meghívón, a nevem mellett a művészettörté-

nész titulus szerepel, ami nyilván azt indikálná, hogy 

szakmai bemutatót tartok, a mai napon csak kis részben 

lesz ez így, ugyanis a megnyitóra elsősorban két szabad 

verssel készültem. 

Egyrészt azért, mert a szakmai méltatás voltaképp 

nemrégiben megvalósult, amikor Sinkó István a Várfok 

utcai Fest tisztít galériában megnyitotta Márton remek 

kiállítását.

A másik ok pedig Márton személyisége, és elsősorban 

művészethez való viszonya, ami néhány tekintetben ha-

sonló az enyémhez, és ezért megihletett a karaktere művé-

szileg is. Mártont olyan alkotónak tartom, aki a romantika 

és a klasszikus modernizmus művész-eszményével azono-

sul szorosabban, azzal a művész-szereppel, amely teljes 

személyiségével jelen van az alkotásban, egész sorsát oda-

dobva dolgozik. Festészetét nem egyszerű szakmaként űzi, 

leszűkítve nézőpontját például egy társadalmi részproblé-

ma boncolgatására. Műveiben nem található varázstalaní-

tott és konzervatív konceptualizmus sem. A mindenkori 

létélmény kifejezésére az archetípusokhoz, a drámához, 

a rítusok szakralitásához nyúl, mint ebben a kiállításban 

is, amelynek hangulata egy kortalan mágikus rítus hely-

színéhez hasonlít. 

Márton személyiségéről alkotott benyomásaim alap-

ján alkottam egy fiktív lírai ént, a Festő (a férfi) alakját, 

akinek kihangosított gondolatait olvashatjuk, és aki itt, 

ebben a párversben csak egyszerűen férfiként szerepel. 

A fotókon szereplő misztikus nőalaknak, – akinek szemé-

lyisége titokban marad – is hangot adtam. Utóbbi mun-

kákról, azaz a hátaktokról annyit azért mondanék, hogy 

ezek a lírai hangvételű, utólag manipulált fényképek köz-

vetlenül kapcsolódnak a lágy, elmosódott kontúrú figurá-

kat ábrázoló, festői hatásokat előnyben részesítő európai 

festészeti fényképészet hagyományához, amely a konti-

párhuzam, ami képi világát a nyelvhez köti. Ahogy a leg-

több igének, melléknévnek, úgy Petőcz András műveink is 

megvan ellentétpárja – meg lehet –, negatív (–) alakja. Ez 

határozza meg érvényességét, hogy miként „olvasódik” 

a kép. Viszont a „negatív” Petőcz-kép nem ellentétpárja 

a pozitívnak, nem változata, hanem lehetséges párja. Ki-

egészítheti a + (pozitív) jelentést, erősítheti vagy tompít-

hatja élét, hangsúlyt helyezhet át. Ahogy már a „hagyo-

mányos” Álomtöredék című versét is negatívban szedte 

1988-as kötetében, úgy írott képeinél is megtartja magá-

nak a választás jogát: melyik kép az eredeti. (Mindkettőt 

joggal tekintheti annak.) A fényképész sem tesz másként, 

csak fordítva. A valóságot negatívként örökíti meg, aztán 

másolatot készít róla. Petőcz miért ne írhatna negatív 

képet, hogy aztán művét pozitívban mutassa?

A digitálisan nyomtatott printek Petőcz András írói 

munkásságának nem nyelvi részei. Inkább a fizikai való-

ság tárgyai; mások, mint a könyvek és újságok lapjai. 

Némelyik látható kötetben, mások még nem. Nemcsak 

írott, de olvasható képek.

RŐCZE I GYÖRGY

A Szonett és az Ismeretlen nyelven írt szonett inkább 

a szabályról szól, a megkérdőjelezhető szavakról, a bi-

zonyosságról meg a bizonytalanról. A Vonal szonettet

látva a gondolat szabadsága éppúgy versbe van zárva, 

mint a valóságot tükröző gondolatok tagolása, felsoro-

lása, a valóság dolgainak lezárása – olvasatra várva. 

Paul Klee Pedagógiai vázlatkönyve azzal a mondat-

tal kezdődik, hogy „Útjára ered egy aktív vonal szaba-

don, céltalanul…”, s Petőcz megfogadja e jó tanácsot. 

Rajzai – nyelvtől függetlenül – írásszerűek. Ezt a megál-

lapítást támasztja alá azzal, hogy írásjeleket (!?.:) vagy 

rájuk hasonló pontokat, vonalakat használ. Míg a költő, 

aki ír, betűt formál vonalból, ő konkrét jelet (szót, vers-

sort vagy mondatot) formál belőle, vagy csak egy jel 

részét – talán csak szótagot. Egyeneset, görbét, vagy ön-

magába fordulót és hullámosat is. A hullámvonal ősi élet- 

motívum, mely ismétlődésével ciklusokat jelöl. A nappalt 

és éjszakát, az alvást és ébrenlétet, a termést és termé-

ketlenséget, a világ és a természet állandó mozgását. 

Ami él, az mozog, ami nem: halott. A vers viszont él. 

Petőcz András használatában a hullámvonal – más jelek-

kel való viszonyában – „olvasható”. Lehet magában álló 

verssor, mint a Vonal szonettben vagy a Kétszer négy-

sorosban. Máshol hullámzó víznek látszik (Move and 

move, Költő- madarak) vagy távoli hegynek. Madár is 

lehet és távoli felhő is (Madarak Tandorinak). 

A Temető szonett fegyelmezett rendje nem a parcel-

lák csendje, és a kimondhatatlan feszültség benne talán 

csak képbe – és nem „költői képbe” – tömöríthető. Pár-

huzamba állítható vele a Temető-vers és a két vizuális 

költemény egymás mellett meggyőz Petőcz választásáról: 

egy megírható temető-vers képtelen az olvasóban megfo-

galmazódó érzés ennyire személyes kiváltására. A + jel 

egyszerre jelenti a sírok keresztjét, meg a hozzáadható-

ságot, figyelmeztetve az elmúlásra. A Temetőben (há-

rom t)+ című kép szomorúsága, szürkesége egy valóban 

szürke kor képe, ahol a „három t” réme (támogatott, tűrt, 

tiltott) a kultúrát „védte”. A cím + jele Petőcz gyakorlatá-

ban azt jelenti, hogy az a kézzel írt kép. Ismét egy nyelvi Ar
t-
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