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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 
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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-

vi
si

on
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„tudjad, hogy te még akkor születtél; és a te’ életed nap-

jainak száma igen sok”

igen sok még

és a fehér gyászt hirdető festékréteggel takarom le majd 

a történelem nyomorúságainak díszleteit

és válaszolok az elnémult Jób helyett, 

hogy én láttam a hónak tárházát, a jégesőnek kincseit

melyeket Ő tart „a nyomorúságnak idejére, az ütközet-

nek és hadnak napjára.” (Jób 38,23)

a nő szólama

uram az őseink könyvében olvastam

hogy megmentetted híved az oroszlánok barlangjából 

uram, az őseink könyvében olvastam 

hogy megmentetted a népéért harcoló szüzet a mág-

lyától 

uram, azt olvastam őseink könyvében, hogy mindvégig 

pártfogoltad néped

adj ajkamra ékes szavakat, amikor az oroszlán színe 

előtt leszek

szabadíts meg karoddal, és siess segítségemre

mert magam vagyok, és rajtad kívül nincs senkim

üresek az emberek templomai nincs keresnivalóm ott

üresek az emberszemek lecsukják szemhéjuk

nincs keresnivalóm bennük

elnéznek a fejem felett 

hogy maradhattam magamra így

felöltözötten is meztelen

baglyok, farkasok között kereslek

hogy szólj hozzám ma éjjel

nem áldozhatok neked semmit, csak magamat 

holdfényből szőtt fátyollal takarva

csupasz nyomorúságom 

eléd terítem

MOL NÁR ESZTER

akarnak ejteni valahova

hát poloska vagyok?

az ötkarú kígyókéz épp megkegyelmez nekem

nem tépi ki lábaim, csak belerak egy pohárba

a villanyfényben 

élve mumifikálódom

de jöjjön is az ironikus regiszter, hagyjuk a patetikusságot

próbálom kívülről látni magam és röhögni azon

hogy egy vajas kenyéren szörföző bogár vagyok, aki 

véletlenül belefulladt 

a madártej tengerbe

na igen madártej, csak nincs benne madár

meg kéne vizsgálnom a tárgyakat

és a tárgyakon 

az emberek beléjük ivódó gondolatait

„ami madaraknak a vedlés, az nekünk a kellemetlenség, 

szerencsétlenség vagy a nehéz idők” a hirtelenszőke 

szögszálhajú holland festő optimistább pillanatában 

írta ezt le egy levélben…

nemrég hallottam, hogy Texasban a lepkeszív öbölben 

a hirtelen jött jeges időben

repülés közben, a levegőben fagytak meg madarak

néhány gyerek pedig szentélyapszis formájára rakta ki 

tetemeiket egy ház hátsó udvarában

csapzott szárnyaik a tenger szennyezett olajától ragadtak 

össze

egy fotót látva róluk és a tollak szürkeségében felismer-

tem a naptól kiégett, 

levágott napraforgó fejekből és szárakból összerakott 

házi ravatalom halmát, 

amit hónapokkal ezelőtt állítottam fel itt magamnak 

a szobában

„mikoron ezeket mind az ő határokiglag megtudád-

nond, és meg-értended az ő házának ösvényit”

ha kijutok innen egyszer, oda temetem majd el ezeket 

a napokat, hónapokat 
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