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Előszó 

AVAGY LEVÉL AHHOZ, 
AKIT EZ ÉRDEKEL 

A megismerés fogalma a művészetben általában bizonyos modelleket tételez, 

mind az alkotás, mind pedig az érzékelés folyamatában. Valamely mű elemzése 

ugyancsak elvezet a modell avagy modellek létének felfedezéséhez, és általában 

mindazon episztemiológiai tényekhez és környezeti hatásokhoz, amelyek szerepet 

játszhattak a mű születésében. 

Következésképpen e bevezető monológ során mindennemű eseményről szó 

esik majd, amelyek az életemet befolyásolhatták, és mivel még nem felejtettem el 

őket, értelemszerűen továbbra is befolyásolják. 

A gyermekkor édes-keserű emlékeiről, az akkori Kolozsvár egyik festői 

negyedében eltöltött évekről most hadd ne essék szó. Azt a külvárost mára már úgyis 

elnyelte az egyre terjeszkedő városközpont. 

Tehát egyetemi hallgató lettem a képzőművészeti karon, mert szerettem 

rajzolni. 

Grafikus lettem, mivel felfedeztem e művészet néhány titkát, és ez szabadabbá 

tesz, mint amilyen amúgy lehetnék. 

Tanár lettem, mert meg tanultam kommunikálni. 

Az egyetem elvégzésekor 1970-ben a tanszéken maradtam, hogy megosszam 

ismereteimet azon két tárgyból, amelyhez a legjobban értettem akkoriban. A színes, 

több klisés fémmetszetekről és fekete-fehér, a fényképek készítéséről van szó. 

Tudtam magamról, hogy e két szenvedély nem lesz hosszabb távon egymástól 

függetlenül űzhető. 

A beat és popzene, az amerikai próza és dráma1, az angol "dühös fiatalok"2 

irányzata, az akkori Románia ifjú költői3 is mind-mind befolyásolták fejlődésemet, 

szemléletemet. 

1 Scott Fitzgerald, G. D. Salinger, O. Henry, Tennesee Willliams, Sherwood Anderson. 
2 Allan Silltoe és Harold Pinter. 
3 Ioan Alexandru, Nichita Stánescu, Szilágyi Domokos, Ana Blandiana. 
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Aztán jelentős áldozatok árán, minden reményemet túlszárnyalva sikerült 

kétszer is kijutnom a ljubljanai Nemzetközi Grafikai Biennáléra, és tanulhattam a 

nagy mesterektől: Janez Bernik, Dzevad Hozo, Vladimir Velickovic, Yozo 

Hamaguchi, Giuseppe Capogrossi, Johnny Friedlaender munkáiból-technikájából. 

Ugyanitt ismertem meg valójában Antoni Tapies-t, Jasper Johns-t, Robert 

Rauschenberg-et, Andy Warhol-t. 

27 évesen, a párizsi tanulmányévek során, 1972-73-ban az akkor igen divatos 

fotórealizmus is foglalkoztatott. De nem ez volt a legfontosabb befolyás, ami ott ért: 

ott tanultam meg, hogy a történelem korántsem pusztán iskolai tantárgy, hanem 

egyrészt életérzés, másrészt ősi örökség, ami bennünk él, bár sem bűnünkül fel nem 

róható, sem erényeink közé nem sorolható, egyszerűen csak van és mindenünk a 

jelenbe sűrűsödik. 

A rajz, a kompozíció, a metszetek, a könyvművészet, a reklám és a 

belsőépítészeti alapfogalmak mellett 1974-től, egy váratlan, de igen megtisztelő, 

(több területen jeles) fiatal román művészcsoport társaságában tett itáliai utazás után 

további néhány tárgyat kezdtem oktatni: művészi fotózást, szerkesztést, nyomtatás-

technológiát és az írás történetét és művészetét. Akkoriban, mivel a rengeteg 

tanulnivaló szinte elborított, nem tudatosult bennem, hogy mindez alapjaiban fogja 

megváltoztatni a művészettel kapcsolatos szemléletemet, és jelentősen másféle utat 

fog számomra meghatározni. 

Nem vettem észre például, hogy lassanként megváltozott a mód, ahogyan a 

grafikai művészethez közeledtem. A megértéshez és az átéléshez szükséges kódot 

egyre inkább a mű technikai kivitelezésében kerestem. Ugyanekkor kezdtem el a 

képszerkesztést is absztrahálni, Cazimir Malevich pedagógiai füzetei4 kapcsán,-

amelyeket 1972 ben emlékkiállításán a párizsi Modern Művészetek Múzeumában 

(Musée d'art moderne de la ville de Paris) tanulmányoztam. Később a Paul Klee és 

Wassily Kandiski által vallott modern művészetelmélet hatott rám ("Theorie de l'art 

moderne"- Paul Klee5, "Point ligne, plan" és "Du spirituel dans l'art"- Wassily 

Kandinsky6) mely valahogy más irányba sodort, mint amire számítottam. Az alkotás 

4 Malevitch C. 1972. Emlékkiállítás (Párizs). 
5 Klee P. 1971. 
6 Kandinsky, W. 1970. 
Kandinsky W. b. 1969. 
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strukturális szervezése átformálta a rajzszemléletemet, az önkifejezési eszközből 

gondolkodás tipológia született, amit egyre inkább átszőtt a fényképezést is. 

A reklámot, a könyvművészetet és a metszetet egyre közelebb láttam 

egymáshoz a plasztikus kifejezésmód terén. A címlapjaim és a könyvillusztrációim 

kezdték kölcsönvenni a metszetek páratlan precizitását. A metszetek kompozícióiba 

lassan beszivárgott a fényképek egyszerűsége és közérthetősége. 

Mindkét műfajban volt valami a nyugati, elkötelezett reklámok újszerűségéből. 

Gyors léptekkel távolodtam a klasszikus metszet koncepcióitól. A fényképezés 

olyan áttörést jelentett, amelyen keresztül a teljes pedagógusi és műveltségbeli 

tapasztalatrendszerem grafikai kifejezésmódhoz jutott. Ebben az egyenletben jelent 

meg aztán az írás. 

Itt kell megjegyeznem, hogy sosem tettem különbséget a tanítás és az alkotás 

között. Egyformán szerettem és műveltem mindkettőt. Sőt, soha nem bocsátottam a 

tanítványaim kísérletező kedve elé olyasmit, amit előzőleg ki ne próbáltam volna. 

Látszólag a kompozíciótól függetlenül gyakorlódtak így be olyan dolgok, mint 

például a formagond, a belső ritmusra való odafigyelés, a harmóniakészség, a negatív 

és pozitív tér egyidejű megteremtése és ellenőrzése, az írás kifejezőkészsége a betű 

szerinti közlésen túl, a mérték megőrzése, ami talán - nemcsak - az alkotás 

legfontosabb eleme. Az írás művészete ráadásul megtanított arra, hogy lineárisan, 

közvetlenül, de ne túlegyszerűsítve kommunikáljak, olyan átfogóan és tartalmasan, 

ahogyan csak lehetséges. 

Mivel e művészeti ág közvetlenül is kifejezésre jut a reklámgrafika és a 

könyvgrafika terén, ezen irányú elfoglaltságaim a graphics designhoz és a book 

desingnhoz vezettek, és ez lassan állandó tevékenységgé szilárdult a többi mellett, 

amelyek már reflexszerűen működtek (tanítás, metszés, fényképezés). Magától 

értetődően nőtt ki mindebből két további tényező, amelyek később jellemzővé váltak 

a stílusomra: egyrészt egybemosódtak a rendkívül szerteágazó elfoglaltságok, az 

írást, a nyomtatást, a kompozíciót, a fényképet, a reklámot, és a könyvet illetően, már 

nem állítottam sorompókat a kifejezésmódok közé, másrészt a reklámokból és a 

könyvgrafikából szerzett jövedelem finanszírozta a grafikusművészetet. Sosem 

függtem ennek eladhatóságától, e tekintetben mindig szabadúszó maradtam. Nem 

kellett kompromisszumokat kötnöm, sem szétapróznom a művészetemet különféle 

galériabeli árveréseken. Következésképpen munkáimat nem akárhogyan és nem 
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akárki vásárolta. Akit érdekelt, az ellátogatott a műtermembe, aki pedig ajándékba 

kapott valamit tőlem, az egyaránt örülhetett a műnek és a művész megbecsülésének. 

Ahhoz, hogy egész életemben élvezhessem a szabad alkotás örömét, hogy 

szabadon kezelhessem az engem, foglalkoztató témákat, mindennemű manipuláció 

és befolyáskényszer nélkül, ahhoz bizony keményen kellett dolgozni. De nem 

bántam. Az erkölcsi, szellemi, érzelmi, anyagi megpróbáltatások éveiben, az 

akaraterőt és minden egyebet kimerítő napokban létfontosságú volt számomra, hogy 

legyen egy olyan kutatási területem, amelyik senkit nem érdekel. Körülbelül húsz év 

alatt két nagy grafikai ciklust fejeztem be. Ezeket offszet technikára terveztem és 

azzal is valósítottam meg. 

Az első ciklus, ami körülbelül 45 alkotásból áll, jelen dolgozat első fejezetében 

kerül bemutatásra. A második ciklus több mint 200 műve a második fejezet tárgya 

lesz. 

A nyomtatás-technológiának, mint tantárgynak a fontosságát ehelyütt 

kiemelten kell hangsúlyoznunk. A grafika szak hallgatói számára ugyan 

megszerkesztettem és összeállítottam egy elméleti kurzust, de nyilván gyakorlati 

tapasztalatokra is szükség volt a mindennemű nyomtatási módszerek 

megismeréséhez. Ebből új galibák származtak rám nézve. A nyomdákba ugyanis 

nem lehetett bejutni. Az egyetemi hallgatók gyakorlati dokumentálása viszont 

kötelező volt, három teljes hét folyamán, közvetlenül a nyári vizsgaidőszak lezárása 

után. 

Az engedély megszerzése, amelynek birtokában egy egyetemista csoporttal be 

lehetett jutni egy nyomdába a nyári gyakorlat idejére, a Tanügy Minisztérium és a 

Vegyipari Minisztérium közötti egyezménytől függött. Minden áprilisban el kellett 

küldeni Bukarestbe a listát a hallgatók és az irányító tanár adataival. Azt persze el 

lehet képzelni, milyen információtömeget kellett "a fiúknak" összebolhászni rólunk 

áprilistól júliusig, minden egyes évben. Akkortájt a saját metszetnyomtatóm 

egyébként a műhelyben (ez amúgy a lakásom egyik szobája volt) lánccal és lakattal 

volt lezárva - ahogy azt manapság látni az utcán, mikor a bicikliket lakatolják ily 

módon egy-egy útszéli fához - a szoba, akarom mondani a: műtermem ajtaján pedig 

külön biztonsági zárnak kellett lenni, mindig zárva, melynek kulcsát meg állandóan 

magammal kellett hurcolnom. 
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Az írott szó sokszorosításától való félelem erősebb volt akkortájt, mint 

ahogyan az ördög tart a tömjénfüsttől. Ennek jegyében minden írógép tulajdonost 

köteleztek évenkénti betűminta adás benyújtására a rendőrséghez. 

Én tehát jó tizenöt évig folytattam ilyen feltételek között a nyári 

nyomdagyakorlatot a hallgatókkal az ország legjobb nyomdájában, Szebenben, ahol 

a nyomdászmesterségnek apáról fiúra öröklődő hagyományai vannak, elsősorban a 

szász családok körében. 

Egy idő után feljogosítottak a saját munkáim kinyomtatására is. Mindegyik 

makett hátoldalán a következő pecséteknek és aláírásoknak kellett, szerepelniük: 

- A Kolozs Megyei Kultúrtanács jóváhagyása. Pecsét és aláírás. 

- A Szeben Megyei Kultúrtanács jóváhagyása. Pecsét és aláírás. 

- A párt Kolozs Megyei Tanácsa Propaganda Osztályának jóváhagyása. Pecsét 

és aláírás. 

- A Képzőművészeti Egyesület Kolozs Megyei Fiókjának jóváhagyása. Pecsét 

és aláírás. 

- A Szebeni Nyomda igazgatójának jóváhagyása. Pecsét és aláírás. 

- A "produkciós vezető" jóváhagyása (valószínűleg a szekuritáté láttamozása), 

aláírás. 

Tevékenységem során legalább háromszázszor szereztem meg mindezen 

jóváhagyásokat. 

Kezdtem hihetetlen szellemi hatalom birtokában érezni magam. Igen precíz és 

pontos nyomdatechnika segítségével közölhettem gondolataimat. Kezemben volt egy 

módszer, melynek segítségével a legteljesebb hűséggel lehetett reprodukálni az 

eredeti művet. Amit viszont nem lehetett: egy "eredeti" alapján módosított 

változatokat készíteni. Ehhez arra volt szükség, hogy személyesen irányítsam és 

felügyeljem a munka teljes folyamatát. Ezért kizárólag én felelhetek mindazért, amit 

a tizenöt év során készítettem. Nem tudok róla, hogy énelőttem bárki próbálkozott 

volna Romániában azzal, hogy a nyomdát mint intézményt a művészet eszközévé 

idomítsa. Senki nem rendelte alá a sokszorosításra és reprodukálásra szakosodott 

kolosszust a művész gondolkodásmódjának, aki ne akarjon se tökéletes másolatokat, 

se ipari mennyiségű sokszorosítást. 

És mivel bosszantóan fiatal voltam akkoriban, semmi nem tűnt legyűrhetetlen 

akadálynak. Pedig voltak akadályok. A hosszú haj például állandó 
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riadókészültségben tartotta viselőjét. Bármikor elkaphattak, megnyírhattak, 

zaklathattak és megalázhattak - és ha nem bírtál megalázkodni, jóval rosszabbul is 

járhattál. 

Nichita Stánescu és loan Alexandru verseit kávéházak legtávolibb zugaiban 

improvizált irodalmi körökön olvastuk. Popzenét a Szabad Európa Rádió vagy az 

Amerika Hangja műsoraiban hallottunk, az "igazi" könyvek suba alatt jártak körbe. 

Hihetetlen méretűvé nőtt a szomjúság valami más után, ami ne a lehetséges minden 

csatornán ömlesztett "házi feladat" legyen. 

Észre kellett vennem azt is, hogy a művészetet általában még az értelmiségiek 

sem értették igazán. Ennek alapján hozzáláttam, hogy kidolgozzak egy programot, 

amely megtanítja a nézőt a képzőművészetbe kódolt üzenet "olvasására". Legbelül 

pedig az a vágy rejlett, hogy valami módon feloldjam végre az absztrakt formáktól 

való viszolygást. A SECVENTE (Képsor) című ciklus mintegy negyvenöt munkát 

foglalt magába, amelyek így együtt - legalábbis szándékaim szerint - az alkotó ember 

rendkívüli hatalmát sugallták. Be szerettem volna bizonyítani, hogy létre tudok hozni 

egy álomvilágot, kék éggel és kék vízzel, ahol romantikus kis vitorlások lebegnek, 

ahol színes fények játszanak a víz tükrén; máskor buja növényzetű domboldalt 

álmodtam meg, vagy egy párizsi utca esti fényjátékait. 

Ezek mind lassan, fokról fokra bomlottak a néző szemében absztrakt formákká 

és grafikai jelekké. Tehát be szerettem volna bizonyítani, hogy elvont grafikai 

jelekből, konvencionális geometriai elemekből, betűkből egy teljesen más, új világot 

tudok építeni, hasonló plasztikai szimbolikával és ugyanolyan érzelmi töltéssel. 

Bonyolult terv volt, két, egymást keresztező irányzattal. 

...Hogy akkoriban befolyásolt-e a nyugaton rendkívül aktuális pop 

szellemiség? Talán igen. 

Az írásjelek megjelenése a grafikai kompozícióban, sőt egész művek 

létrehozása pusztán írásjelekből, betűkből a popművészet újításai közé tartozik. 

Ugyanezen stílusra vall a teljes mű vizuálisan sokkoló hatása, a látszólagos 

optimizmus és a fotóművészet közérthető elemeinek felhasználása az üzenet 

közvetítésében... De részleteiben is szó esik majd minderről a jelen dolgozat első 

fejezetében1. 
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1980-ban egy, még ennél is sokkal nagyobb igényű program alapgondolatai 

voltak megszületőben. Határtalanul hittem a művészet hatalmában, miközben azon 

meggyőződés vezérelt, hogy - mivel a mindannyiunkat körülvevő világban senki 

nem figyel fel igazán az osztályrészünkül jutó bestiális lét teljes lecsupaszítottságára 

- elsősorban a művészeknek kellene erre rámutatni, az íróknak és mindazoknak, akik 

valamilyen módon meg tudnak még szólalni. Ez a gondolat egyszerűen nem hagyott 

nyugton. Valamit muszáj volt tennem. 

Akkoriban igazat mondani csak a tudományos fantasztikum köntösében 

lehetett, hiszen ott a földönkívüliekre lehetett kenni mindet rosszat, vagy a 

sportújságírásban, ahol szakmailag rosszul felkészült ember(ek) vagy gonosz 

véletlenek számlájára lehetett írni a bajokat. Megértettem hát: a sport kibújt a cenzúra 

vasmarkából! Ezért kiterveltem, hogy hamis sportriportot fogok készíteni. Ámde a 

foci túlságosan népszerű volt, az ökölvívás túlnőtt a sport keretein, a rögbi pedig, 

noha igazán férfias és látványos, és nekem valójában nagyon tetszik, mégsem 

annyira ismert és népszerű nálunk. Végül, jórészt véletlenül, szemtanúja lehettem 

egy salakpályás motorbicikli-versenynek. Mocskos egy sport, szentigaz. Egymás 

mellett-mögött száguldozó monstrumok, felfröccsenő salak, ami a tribünöket sem 

kíméli, életveszély minden kanyarban és minden megtett méteren, a könyörtelen 

vadság tébolya, és a győzelem mindenek felett... Megtaláltam! Semmi nem tükrözi 

jobban a sorsunkat, mint ez a körkörös, valójában egyhelyben rohanás. Verseny 

verseny után - ez pontosan érzékeltette életünket: elképesztően egyforma elemek 

ravasz mókuskereke, nap nap után. 

Az értelmetlen verseny és végtelen ismétlődése aztán alaptémámmá vált. Két 

évig fényképeztem mint egy megszállott a szebeni salakpályán, számolatlanul 

örökítve meg a dirt track versenyek minden lehetséges elemét. 

A jó néhány száz felvétel közül végül kiválasztottam kettőt: egy indítást és egy 

versenyrészietet, amelyeket aztán 365 forma- és színkombinációban akartam 

kinyomatni. A címek a terv szerint számokból álltak, az arab számsor elemeiből 1-től 

31-ig, illetve római számjegyekből, I-től a XII-ig. Ez utalt a napokra és a hónapokra, 

véletlenszerűen megválasztva, nem fontos dátumok vagy események valós adatai 

szerint. 

A terv megvalósításán nyolc évig dolgoztam. Menet közben változott is 

valamelyest az elképzelés, mert az eredeti gondolat unalmasnak és szegényesnek 
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találtatott. így az ismétlődés új elemeivel bővült a sor, ezek pedig váratlanul gazdag 

értelmezési lehetőségeket nyitottak. Végül aztán félelemből és pénzhiányból 

torpantam meg, mielőtt egy év minden napjának megfelelhetett volna egy-egy mű. 

Akkoriban még nem volt saját autóm, de a két tervre ráköltöttem két Dacia gépkocsi 

árát - ez volt hajdanán az átlagember jólétének fokmérője Romániában. 

Hogy ez a társadalmi-egzisztenciális frusztrációból, a sikertelenségek 

felhalmozódásából, mindenféle elégedetlenségből született magánlázadásom vajon 

valamely pop-típusú belső szerkezetre vallott-e? Ki tudná. Talán e tanulmány 

második fejezete szolgál majd néhány támponttal. 

A harmadik és mindezidáig utolsó munkaciklus, amin már majdhogynem tíz 

éve dolgozom, lassabban halad. A kép számítógépesítése, a modern technológia által 

kínált lehetőségek kiszorították az offszet technikát a művész érdeklődéséből, ha 

ugyan nem tették teljesen nevetségessé. Elhagytam hát a „veszélyzónát" és (nyomdai 

tapasztalataimmal gazdagabban) visszatértem a klasszikus módszerekhez: 

kőnyomatokhoz, fotólitográfiához, kollográfiához és ezek kombinációihoz. 

1989-ben a társadalmi-politikai rendszer változása mélyreható módosulásokat 

indított el az emberek lelkiismeretében és viselkedésében is. Megszoktuk, hogy az 

újságokat már nem csak vécépapírnak lehet használni, még ha nem is érnek sokkal 

többet - sőt, ha mindenáron őszinték akarunk lenni, ki kell jelentenünk, hogy 

némelyik lap igen ártalmasnak tud bizonyulni. 

Láttam egy televíziós interjút valakivel, aki jó harminc évvel ezelőtt született 

Kolozsvár szeméttelepén és azóta is ott él. Ő mondta, hogy az emberek sorsa 

pontosan tükröződik mindabban, amit a szemétbe dobnak. 

Én ugyan nem állítanám, hogy manapság számottevően jobb termékeket 

vásárolunk, mint hajdanán, de eláraszt a túlkínálat, a csomagolóanyagokról már nem 

is szólva. Azt hiszem, az eldobált csomagolóanyagok mennyiségét tekintve már rég 

utolértük Európát. 

Alkalmas talajra lelve, a kapitalizmus összes vadhajtása dúsan burjánzik 

nálunk (ahogy a szocializmusból is a legkegyetlenebb és legocsmányabb jutott 

nekünk egész Európában). Tetszik, nem tetszik, elkapott bennünket a fogyasztói 

társadalom. Lassan aztán mi is lenyeljük a békát: ha kulturáltan akarunk szórakozni, 

s ehhez mondjuk egy tévéfilmet választunk, a tartalmas drámai pillanatok mellett-
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közben okvetlenül kiokosítanak afelől, melyik intim betét nedvszívó képessége az 

igazán optimális, és hogy végül az érdekelt hölgyek milyen tisztának és száraznak 

érezhetik magukat tőle. Megtudjuk, mivel kell etetni kutyánkat, macskánkat. Fényes 

délben újra sugározzák az előző éjszakai filmet, nehogy a kisgyerekek, ha netán már 

aludtak volna akkor, lemaradjanak a fajfenntartás vizuális élményeiről. Az 

erőszakossá vált média pedig egy nem kevésbé szerencsétlen ellenmagatartást 

provokált: eszerint ha a társadalom nem véd meg engem mindazon sarlatánoktól, 

akik rám akarnak tukmálni valamit, akkor milyen erkölcsi kötelezettségem lehetne 

még az intézményei iránt? Szemet szemért, fogat fogért. Sorra pusztulnak az öregek 

és a gyerekek, akiket kezelés nélkül csak úgy magukra hagytak egyébként simán 

gyógyítható betegségeikben. Fejlett kapitalista ország jövedelemszintjére szabott 

adórendszer fojtogatja a kezdő szocialista rendszerhez mért jövedelmű átlagpolgárt. 

E körülmények között jogosan vetődik fel a kérdés: mit tegyen hát a művész? 

Én a magam részéről hadat üzentem ennek a valóságnak. Az utóbbi években 

készült munkáim programszerűen rántják le az ünnepi köntöst a hétköznapi 

cinizmusokról. Gazdag ereklyegyűjteményt rendeztem be eldobott tárgyak grafikus 

ábrázolásaiból, sok köztük a mindenféle csomagolóanyag, és van egy ciklusom az 

írott sajtó cinizmusa és erőszak-telítettsége ellen tiltakozó munkákból. Hogy 

magatartásom rokonítható-e a pop stílussal, az majd kiderül jelen munka negyedik 

fejezetéből. Az ezt megelőző ül fejezet pedig az amerikai pop árt és a reklámgrafika 

párhuzamáról fog szólni. 

Mielőtt e bevezetőt lezárnám, még el szeretnék mesélni egy rövid kis történetet 

az egyetemi karrieremből. Innen talán kiderül, hogy nem különösebben lelkesít, 

mikor képzőművésznek írni kell. Dékán voltam, és magamra haragítottam a 

rektoromat. (Sok ilyen alkalom nyílt akkoriban.) Szép kora őszi délután volt, egy 

szombati napon. A rektor sürgősen hívatott az akadémiára. Egy titkár és két dékán 

látott hozzá, hogy megírjon egy igen fontos közleményt a diákjaink számára. Három 

óra hosszat komponáltuk a nagy művet, tettük-vettük az írásjeleket, mígnem 

valahogy sikerült összehozni a dolgot, amihez egyébként nagyon nem fűlt a fogunk. 

Végül aztán a rektor elégedetten dörzsölte össze a tenyerét, mondván: „Na, ma 

különösen jó munkát végeztünk". Én azonban nem állhattam meg szó nélkül: 

„Legalább annyira, mint négy filológus, akik közös erőfeszítéssel kiizzadnak egy 

rajzot". 

Ezen akkori megjegyzésemtől csak mostanában kezdek tartani igazán. 
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Bevezető helyett 

A KÖLTŐK, AKIK NEM HAGYNAK NYUGTON 

A hajdani emlékek kelyhébe gyűjtött mérget némileg feloldandó hadd 

idézzünk néhány tartalmas szellemi élményt is. Ezek kortárs román költők 

remekművei nyomán születtek, nekik köszönhetően mindent könnyebb volt elviselni, 

róluk csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk. 

NICHITA STĂNESCU 

1933 március 31-én született Ploieşti-ben. 1957-ben fejezte be filológia 

tanulmányait Bukarestben, és még ugyanazon évben közölte első verseit a Tribuna 

című kolozsvári, valamint a Gazeta literară bukaresti lapban. A Romániai 

írószövetség háromszor díjazta műveit. 1975-ben Herder-díjjal tüntették ki. 

Ötven évesen hunyt el. 

Ő maga így vall költészetéről az Ordinea cuvintelor (Szavak rendje) című 

kötetének előszavában: 

"înşiruirea de versuri din faţa dumneavoastră este un fel de pasăre care zboară 

invers - ... Ea propune, din punctul de vedere al sentimentelor, sentimentul că 

apocalipsul a fost de mult, de foarte mult, şi că amintirea lui poate fi considerată 

numai ca o sursă a cuvintelor reci, neschimbate în urlet."7 

Angol fordítója, Roy Mac Gregor-Hastie úgy véli, hogy "the importance 

Stănescu's approach lies in its universality. It is poetry for the world, lexically and 

gramatically divided. It is perhaps the world's only hope for unity."8 

A jegyzerben idézek néhány versét a Necuvintele (A szavak ellen) című 

kötetből (Editura Albatros kiadó 1982) Balogh József fordításában11. 

7 Nichita Stánescu. 1985. 5.o. "E versek sora... afféle madár, mely visszafele röpül... Érzelmi 
tekintetben azt az érzést sugallja, hogy az apokalipszis régen, nagyon régen volt, és emlékezete már 
nem egyéb, mint forrása hűvös, már nem üvöltő szavaknak." 
8 Mac Gregor-Hastie R. 1970 5.o. "Stanescu jelentősége alighanem egyetemességében rejlik. E 
szókészletileg és nyelvtanilag fölbontott költészet az egész világnak szól. És talán egyetlen reménye a 
világnak arra, hogy eggyé váljék." 
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IOAN ALEXANDRU 

Kolozsvár mellett született, Kistopánfalván 1941 december 25-én. Filológiai 

tanulmányait Kolozsváron kezdte el és 1968-ban fejezte be Bukaresten, és ott is 

maradt tanítani a román nyelv és irodalom szakon. Első verseit azonban a kolozsvári 

Tribuna című lapban közölte. 1968 és 1972 között Németországban tanult. 1990 után 

politikai pályára lép. 

2000 szeptember 16-án távozott közülünk. 

Az Imne (Himnuszok) című kötet előszavában így jellemzi őt Zoe Dumitrescu 

Buşulenga9: 

"Avea tânărul acesta bălai şi sfios, încă din poemele volumului "Cum să vă 

spun", o înrudire certă cu adevărul şi frumuseţea. Un univers poetic se închega în 

versurile lui simple şi puternice. întrebări înfrigurate, de fiinţă, de esenţă, se năşteau 

din imaginile limpezi, puţine, dar cu articulaţii cosmice, despre izvor şi sensul lui şi 

despre moartea şi plânsul luminilor, despre ieşirea în lume şi despre începutul 

dialogului cu pământul şi lumina la mânzul nou născut". 

A költő hitvallása10: 

„Én olyasmit művelek, ami úgy tűnik, közelebb áll a halálhoz, mint a 

tévedéshez, közelebb az ember életéhez, mint a nyelvéhez, amely a tettek elárulása is 

lehet." 

A jegyzetben111 idézek néhány verset a Cele mai frumoase poezii (Legszebb 

versek) kiadásából Jancsik Pál fordításában11. 

9 Zoe Dumitrescu Bu^ulenga. loan Alexandra. 1977. 5 o. „Ez a szőke és félénk fiatalember már a Cum 
sá vá spun (Hogyan is mondjam el) című verseskötetben kétségtelenül az igazság és a szépség 
rokonának tűnt. Egyszerű és tartalmas soraiban új költői világ született. Kisszámú, de világos képei 
kozmikus távlatokba nyílva lázasan kutatták a lényt és lényeget érintő kérdéseket, a forrást és annak 
értelmét, a halált és a fények sírását, a világba való kilépést és az újszülött csikó párbeszédének 
kezdeteit földdel és fénnyel." 
10 Alexandru I. 1966. Infernul discutabil (Vitatható pokol - Editura Tineretului kiadó Bucurejti) 
borítólapján. 
11 Alexandru I. 1976. 18., 46., 53. o. 
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GEO BOGZA 

Az idősebb generáció tagja, 1908-ban született Ploie§ti-ben. A Román 

Akadémia egykori tagja. 1974-ben Paznic de far (Világítótorony-őr) címmel közli 

verseinek és prózájának gyűjteményes kötetét, ebben megtalálhatjuk az összes tárcát, 

amelyeket hét év során a bukaresti Contemporanul című kulturális hetilapban tett 

közzé. E könyv azóta is egyike a legfontosabbaknak számomra. A polgári és alkotói 

ízlés, jóérzés monumentális tankönyve ez. 

A JegyzetbenIV idézek a Költemények címmel megjelent kötetéből Király 

László fordításában12. 

l2Bogza G. 1981. 112., 130., 132. o. 
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Első fejezet 
KÉPSOR (Secvente) 

1979 és 1981 között négy kiállításomat rendezhettem meg. Egyet 
Kolozsváron, a Képzőművészek Egyesületének galériájában, egyet Temesváron a 
Bástya Galériában, egyet Bukarestben a Művészet Otthona Galériában és egyet 
Galacon a Modern Művészetek Múzeumában. Ezeken a Secvente, azaz Képsor című 
ciklus került bemutatásra, amely ciklus teljes egészében offszet technikával készült. 

Azt hiszem, ez volt a hazai közönség első találkozása a műtermi grafika 
nyomdában készült változataival. Merthogy...ha nyomdában készült, akkor plakátnak 
kellett volna lennie. De nem volt az. Ugyanakkor hagyományos grafikának se volt 
mondható, hiszen nem hasonlított se az aquaforte fémkarchoz (aquaforte), se a 
foltmarással készülthöz, se a litográfiához (kőnyomathoz). Tudniillik ezek a 
technikák lettek volna ismerősek az érdeklődőknek. Mégis műtermi grafika volt, 
kihívásokkal teli alkotás, történetesen modern sokszorosítási módszerekkel 
létrehozva. 

A közönség, valamint a nyomtatott és elektronikus sajtó reakcióiból ítélve, 
amely egyébként hasonlónak mutatkozott az ország fent említett négy csücskében, a 
kiállítás tényleg sikeresnek volt mondható, mindenkit megfogott a választott témák 
fényképi feldolgozásának derűje és tisztasága. A szakmabeliek, a kollégák élénken 
kommentálták és a modernitás bátor gesztusát látták és értékelték benne. A 
kritikusok pedig nagyító alá vették részletes elemzéseikben13. Személyes 
megtiszteltetésnek tartom, hogy Dan Grigorescu szavait idézhetem, aki szerint Joan 
Horváth Bugnariu grafikusművész azt az utat követi nyomon, ahogyan a való 
világból vett kép szigorúan meghatározott szerkezetté alakul. Előszeretettel használja 
az offszet technikát - ez a mindannyiunkat körülölelő univerzum egyszerű, 
ugyanakkor komoly-kimért költészetét hivatott sugallni. A természet, az utca, az apró 
kikötők legmegszokottabb, leghétköznapibb látványaiból mély, lírai tartalmakat bont 
ki, súlyos, férfias tónusokat, avagy csendes költőiséget... így bizonyos titokzatosság 
lebegi körül ezeket a képeket, amelyeket a száraz fényképtechnika zord tisztasággal 
vetít elénk, mintha semmi további mondanivalója nem lenne. Éppen ez késztet 
fokozott odafigyelésre, hiszen ez a művészet az unalomig ismert tárgyak mélyebb 

13 Ostahie C. 1981. Depásirea decorativului (A dekorativitás túlszárnyalása), In: Scánteia tineretului 
okt. 7 Bucuresti 2. o. 
Kallós P. 1981. Grafica és kerámia, In: Előre dec. 11 Bucuresti 2. o. 
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szimbólumrendszereire, jelentéseire vet fényt, bemutatásuk tökéletes műgondja pedig 
érzékeny alkotóról beszél, aki szigorú logika szerint gondolkodik."14 

Mihai Driscu, azóta sajnálatos módon elhunyt műkritikus az Arta című 

folyóirat 1982-beli első számában üdvözölte a Művészet Otthona galériában 

bemutatott kiállítást. Az írás ezzel a következtetéssel zárul: "Ugyanazon kép több 

színváltozatának egymás mellé rendelése mégis a technikai részletek túlbecsülését 

jelentené, ha ugyan nem valamiféle didaktikus szándék rejlik mögötte, a hasonló 

művekhez még nem szokott közönség okulására..."15 

Kettős célzatú programról van szó. Az egyiket a Másodjáték (Joc secund) 

című alkotás példázza. Ez két fűzfát ábrázol egy vízparton; egyes szemlélők 

tükröződni látták azokat a vízben, mások pedig nem. Én a valóságban csak utaltam a 

tükröződésre: a két fűzfa képét fejjel lefelé fordítva is belefoglaltam a tájba. 

Könnyű lett volna tényleges tükröződést létre hozni a nyomdatechnikai film 

egyszerű manipulációjával, de korábban megtanultam Jaques Richez-töl16 ("L'art 

graphique appliqué a la pub licité" című munkájából), hogy amikor a művész azt 

szeretné, hogy munkája a közönség vizuális memóriájában maradjon, el kell rejtenie 

benne valamiféle kihívást, apró és könnyen megfejthető titkot. Lehetővé kell tenni, 

hogy mindenki felfedezhessen a maga számára legalább egyet a mű értelmei, belső 

tartalmai közül. 

Ez azon számos fogás egyike volt, amit a reklámtól vettem kölcsön. 

Egyébként is megkapó tájképről van szó, gazdagon felszerelve az olcsó romantika 

kelléktárából, ami ugye mindenkire hat, mert hiszen kivétel nélkül mindannyian 

átéltük már azt az édesbús lelkiállapotot, amikor (ha értettünk volna hozzá ) verset 

írtunk volna az ég és föld között lebegő fűzfákról. (1 kép) 

A mű kettősnyomásos, úgynevezett duplex technikával készült, vagyis mivel 

a kép a fehértől a mélyfeketéig terjedő skála gazdag árnyalatait tartalmazza, kétszer 

kellett nyomni, hogy a poligráf filmek korlátozott érzékenysége miatt ne vesszen el a 

számos szürke tónus mélysége. Az első nyomás a világosabb részleteket "hozza ki", 

a második a középszürkétől a mélyfeketéig terjedőket. 

14 Grigorescu D.1981 2. o. 
15 DriscuM. 1982.33.o. 
16 Richez J. 1971.13.-83. o. 
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Mivel azonban még egy lehetőségem nyílt arra, hogy gondolkodóba ejtsem a 

nézőt, éltem a sokszorosított grafika egy további meghatározó lehetőségével is. A 

hozzáértők tudják, hogy a sokszorosított grafikát a művész által elkészített klisé 

alapján nyomják a kívánt példányszámban. így én a zöld alaptónusú Másodjáték (Joc 

secund) mellé egy ugyanolyat függesztettem ki, csak narancsszínűt. Ugyanazt a 

művet két színvariációban. (2 kép) 

1. kép, Másodjáték-1, 1977, ofszet, 64x44cm. 2. kép, Másodjáték-2, 1977, ofszet 64x44cm. 

Természetesen felvetődik itt a kérdés: na és ha a mű kétféle 

színkombinációban került bemutatásra? Mi értelme volt? Mit akart ezzel elérni a 

szerző? 

A választ ugyancsak a reklám alapszabályai17 között találjuk: 

- mindenáron felhívni a figyelmet, 

- az ismétlés elősegíti a (memóriába való) bevésődést. 

E mű létrehozása után a sorozat csaknem minden más képét úgy terveztem 

meg, hogy a különféle variációk sok más szempontnak is megfeleljenek. 

A szempontokról a következőkben lesz majd szó. 

17 RichezJ. 1971. 13.-18. o. 
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Akkoriban nagyon szerettem volna bebizonyítani, hogy a művészetet 

másképpen is fel lehet fogni, nem csupán a már ismert leckemódszer prizmáján 

keresztül. 

A program másik véglete az Ábécé {Alfabet). Ez ugyanúgy függőleges 

szerkesztésű, mint a Másodjáték (Joc secund), és szintén két egymás fölé illesztett és 

szervesen egybeolvasztott részből áll. Viszont míg amaz nyugalmat és elcsendesülést 

sugallt, légies atmoszférát, emez mély, sötét rezonanciákat áraszt, még nyugodtnak 

tűnő, de már fenyegető állapotból billenve a ritmikus zajok világába. Ezüstbronz 

nyomás a fekete papíron. Felületes szemlélő absztrakt képnek láthatja. Valójában 

nem más, mint egyszerű játék a mindannyiunk által jól ismert egyezményes jelekkel: 

az ábécé betűivel. A felső képsíkban ezek felismerhetők, az alsóban simán 

elrugaszkodnak a valós érzékeléstől - ugyanazon betűk pozitív-negatív képe vetül 

elénk -, a jelek koherenciája megtörik és zajos ritmusra bomlik, ahol már csak 

nehezen ismerhetők fel a felső képsíkot uraló szimbólumok. Az így létrejött absztrakt 

formák a felhasznált írásjelek típuskategóriáján belül maradva teljes egészében 

megőrzik az üzenet "szigorú" jellegét. A két képsíkot elválasztó csíkban nehezen 

olvasható kézírás hangsúlyozza a mű kriptikus voltát, nyilván nem a szavak betű 

szerinti értelmezésére avagy annak fontosságára utalva. 

Itt a pontosság, a tisztaság, a közvetlenség és a szándékoltan értelmiségi 

jelleg megőrzése volt fontos számomra. Az írás betűit használva, amelyek révén a 

földkerekség bármely nyelvén, kultúrájában vagy történelmi idejében nagyszerű 

versek születtek, egyetemes filozófiák, de halálos ítéletek is íródtak18, súlyosnak 

akartam láttatni a program ezen "pontját"v. 

E technikailag rendkívül egyszerű kompozíció gyakorlatilag az egyezményes 

jeltől - a betűtől - indul, és az absztrakt jelig jut el - a grafikáig -, és ez (amint azt a 

továbbiakban látni fogjuk) ráadásul valójában megegyezik bármely fotórészlettel, 

amit a nyomtatáshoz túlnagyított raszterszerkezetre bontottak. Ezen jelcsalád 

alkotóelemei képezik a grafika világának alapját, ez ölt végleges formát a 

nyomdában, önmagában is használható ábécésorként. (3 kép) 

Itt lehetőségem nyílt még egy apró ötletbemutatóra, nem is mulasztottam ám 

el. A fekete Ábécé (Alfabet) mellé kifüggesztettem a pozitív variánst, a fehér alapra 

ezüstbronzzal nyomottat. Kissé megváltoztattam ugyan a szerkezetét, a középső, 

18 Horváth B.I. 1975 írás történeti kurzusom - bevezető. 
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függőleges síkban elhelyeztem egy fa ágainak árnyékvetületéből épülő hálózatot, ami 

nagyon emlékeztet egy durva aquaforte beavatkozásra. A mélytónusú, hatásos 

atmoszféra, noha megőrizte formailag domináns jellegét, ünnepélyessé, magasztossá 

emelkedett ezáltal. (4 kép) 

3. kép, Ábécé 1, 1977, ofszet, 66x44 cm. 4. kép, Ábécé 2, 1977, ofszet, 66x44 cm. 

Formailag az Ábécé 2 (Alfabet 2) a program ezen részét egy másik művel 

rokonítja. Ez utóbbit jómagam a két ellenpólus között állónak ítélem. Az Ideiglenes 

szemantika (Semantica provizorie) című alkotásról van szó, én ezt tartottam a teljes 

anyag emblematikus reprezentációjának. Igen látványosan találkozik benne a formai 

játékosság, a racionalitás, a megfontolatlan gesztus, az elvont és a jelképes. 

Egyenesen a program kulcsának is tekinthető. 

E műben egy ábécésor grafikai jeleiből összetorlódott hangyaboly képe egy 

spontán foltéval asszociálódik, ez a folt pedig azon tintapacákra emlékeztet, amiket 

elemista korunkban ejtettünk a füzetünkben, ha véletlenül fellöktük a kalamárist. 

Most a folt egy levelét vesztett fát formáz, mintegy emlékeztetőül. 

Az Ideiglenes szemantika (Semantica provizorie) az absztraktat a 

szokványossal való hasonlóság végletéig viszi, a jelképest pedig a felismerhetőség 

határáig. Pozitív és negatív változatban egymás mellé nyomva a mű egy igen 

mozgalmas, vibráló, fehér konstellációt hozott létre, ami érdekes módon 

domborműszerű hatást kelt. (A kompozíciós készség külön erényeként.) A mű a 
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függőlegesen állított ív felső felére van nyomva, az alsó fehér térsávot a meditáló 

lélek szabad rendelkezésére bocsátva. 

5. kép, Ideiglenes szemantika, 1977, ofszet, 69x49 cm. 

Mivel annak rendje és módja szerint nonkonformista voltam, a művészet 

társadalmilag elfogadott kánonjait illetően (a nemzeti jelleg, helyi tradíciók, 

mioritikus tájak stb. sose foglalkoztattak), elutasítottam - jórészt a tehetetlenségi 

nyomaték eredményeképpen - sok amúgy fontos dolgot is. 
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A grafikában például a sorozatosság semmiképpen nem változtathatja meg a 

szabályait. Ezek egyébként az összes képzőművészeti ág esetében azonosak. Mindezt 

persze megtanultam mint egyetemi hallgató, és oktatom ma mint tanár. 

A művészet kombinatorikája a szerkezeti elemektől függ, vagyis hát a 

hasonló elemek egységbe építésétől, és meghatározza azon szabályokat, amelyek 

szerint ezek a referencia szerkezetbe illeszkednek, különféle kapcsolatokat hozván 

létre, belső, ritmizált és pontos szabályokra épülő kompozíciós sémákat. 

Mindezek általában egy átfogó témakörbe rendeződnek, egységes technikai 

megközelítést tételeznek fel és így, bizonyos stílusegységet határoznak meg. 

A Képsor (Secvente) esetében a ciklust nem egységes tematikájú művek 

képezik, nem áll össze egy történet („story"), ami a sorozat elemeiből épülhetne. 

Látszólag érdektelen szempontból kötődnek egymáshoz az alkotások: a művészi 

kifejezés tekintetében lényegtelennek ítélt nyomdai „bűvészkedés" kapcsolja 

egységbe őket. Ezért a Képsor (Secvente) cím nem okvetlenül valamiféle 

témarendszert fog össze, vagy utal rá, hogy ilyen létezne. 

Egy hasonló című kiállítás elemei akár fényképszalag kliséihez is 

hasonlíthatók, ahol meghatározatlan, esetleges sorrendben szerepelnek a képek, 

ahogy a véletlen rendezte a dolgokat, amelyek valamivel felkeltvén a fényképész 

érdeklődését, megörökítésre kerültek. Egy másik tényező, ami a Képsor (Secvente) 

ciklust együvé sorolja: mindegyik darab része a művészi kép szétbontási és 

újraalkotási folyamatának. 

Tartalmukon túl, ami esetenként más és más, így együtt még sugallnak 

valamit: a sorozatban elfoglalt helyük szinte észrevétlenül fűz a világos és közérthető 

üzenethez egy-egy „hogyan"-t és „vajon miért"-et. Ez a „mi", avagy „valami" hívta 

vissza újra a szemlélőt a mű elé, mert szavakba nem foglalt, töprengésre való 

késztetést rejtett valamely egykor megélt vagy akárcsak látott valóság kapcsán - vagy 

mert valahol a „Hey Jude" úszott a levegőben. 

Akkoriban nem voltak idegenek tőlem az olyasfajta filmek, mint például 

„Egy férfi és egy nő" Claude Lelouch-tól, a „Nagyítás" Antonioni-tól vagy a „Nézz 

vissza haraggal" Tom Courteney-jel a főszerepben. 

A kolozsvári Képsor (Secvente) kiállítás katalógusának előszavában Vasile 

Igna költő egyik méltató gondolatsorában a következő kifejezéseket használta: 
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„gyöngéd kényszer" és „mélabús agresszió"V1, amit ma újraolvasván rájöttem, hogy 

bizonyos értelemben állandó jellemzőivé váltak művészetemnek. Idézem: „A két, 

illetve három változat - ahol a témát ugyanazon módszerek dolgozzák ki, ámbár 

különböző stílusokban - mind megannyi lehetséges lelkiállapotot fejez ki, ahol a 

vörös, a narancs, a kék stb. ragyogása végül ködös szürkévé tompul, ami elmossa a 

körvonalakat és uniformizálja a részleteket. Az ismétlés egyedüli funkciója a kép 

bevésése; a gyöngéd kényszer sugallata, ami arra készteti a szemlélőt, hogy újra 

visszatéijen. Néhol a táj tisztaságot lehel, ártatlanságot {Másodjáték - Joc secund), 

másutt, mint a Triptichon (Triptic), a Megszakadt áramlat (Flux íntrerupt), a 

Bacoviana esetében reménytelenséget, magányt és drámaisággal teli 

elkényszeredettséget áraszt. Ez azonban egy olyan mélabús agresszió, ami nem 

sokkol, hanem töprengésre hív."19 

Nem szándékom a ciklus műveinek részletes elemzésébe bocsátkozni. 

Némelyikről bővebben szólva csak az akkori művészetem mozgatórugóira próbálok 

rátapintani, hogy végül előtűnhessenek a pop-típusú jellemzők, amelyek, tudatosan 

vagy sem, befolyásolhattak akkoriban. Ezen elemző önértékelést a lehető 

legtisztességesebben és legszemélytelenebbül igyekszem végrehajtani, nem 

próbálom bizonygatni, hogy alapjában véve popművész lennék, csupán egy-két olyan 

módra mutatnék rá (a sok közül), ahogyan a pop szellemisége beszűrődhetett a 

művészek lelkivilágába, innen műveikbe és így befolyásolhatta aztán a továbbiakban 

a művészetkedvelő közönséget is. 

A szürrealizmus és a dadaizmus előkészítette ugyan a terepet a popművészet 
megjelenéséhez, viszont külön említésre méltó, hogy a fogyasztói társadalomban 
éppen akkor nyert igen nagy teret a reklám mint égető szükségszerűség, és ez a 
történelmi időintervallum, amikor a popművészet megjelent, szerves egységbe 
olvasztotta a reklámgrafika jellemzőit a popfestészet elemeivel. Ezért úgy vélem, 
aligha lenne hibás arra a következtetésre jutni, hogy a reklámgrafika 
alaptulajdonságai a pop art csíráit is hordozzák megjelenésük pillanatától mindmáig. 

Ezen elemek tagadhatatlanul fellelhetők az én munkáimban is - itt viszont 

nem a társadalom reklámszükséglete hívta életre őket, hanem a könyvekből tanult 

didaktikus ambíciók, amelyek a hétköznapi lét felhalmozódó frusztrációira vetültek. 

Hogy az eredmény akkoriban mégsem hasonlított Johns, Rauschenberg avagy 

Warhol munkáira, akiket vitathatatlan példaképekül fogadtam el, azt javamra írtam. 

19 Igna V. 1979. Secvente (Képsor) - loan Horváth Bugnariu. Katalógus. 
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Szorosabban közelíteni az ő stílusukhoz már csak puszta jóérzésből sem illett volna. 

És egy pillanatra se feledjük, hogy az idő szerint Európa legsötétebb maoista 

kormányzatú országában éltem és alkottam. A cenzúrát itt afféle nevelési 

intézménynek tekintették, azon egyének számára, akik nem fogták még fel, hogy a 

személyes boldogságot a közjó megértése jelenti. 

A továbbiakban lássunk néhányat a reklám alaptörvényei közül20: 

- vizuális sokk; 
- fényképelemek (realista) kompozíciója, mivel a nagyközönség, akihez szól, 
könnyen azonosítható, felismerhető jelrendszert igényel; 
- mindenáron való eredetiség; 
- guliverizálás amennyire ez lehetséges 
- a kommunikáció legyen egyszerű és közvetlen, bonyolult filozófiáktól 
mentes, azaz tökéletesen közérthető; 
- a szöveg legyen hirdetésszerűen tömör és lényegre törő; 
- síkbeli (kétdimenziós) reprodukció; 
- ismétlés (nyomdai sokszorosítás) mint a (memóriába való) bevésés eszköze; 
- egy jó reklám dinamikus (ritmikus), örömet és optimizmust áraszt. 
Ezen alaptörvények tükröződnek a pop festészet általános jellemzőinek 

túlnyomó részében is21 , mint például: 
- egy előzőleg már létező kép felhasználása; 
- populáris jelleg (közvetlenség és könnyen érthetőség); 
- kétdimenziós reprezentáció; 
- a formavilág rajzfilmekből, tömegkommunikációs eszközökből ihletődik 
(fényképek, reklámpannók stb.); 
- a naiv művészettel rokonítható figurális jelleg; 
- fókuszált-központosított kompozíciók előnyben részesítése; 
- sokszorosítási technikák használata - szándékoltan kifejezéstelenül, ami nem 
igényli okvetlenül a művészi beavatkozást; 
- a giccs elemeinek felhasználása; 
- az aktualitás mint fontos ihletforrás - a művész által használt másodrendű 
források hatásaképpen; 
- a kanonizált szabványok, konvenciók nyílt és vállalt elutasítása. 

20Richez J. 1971. 13.-83. o. 
21 Grenier C. 2001. sz. n. 
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Leggyakrabban választott témák: 

- animáció, 

- reklám, 

- giccs - a keresett ízléstelenség, 

- társadalomkritika, 

- politika, 

- a hagyományossal és általánosan elfogadottal szembeni lázadás, 

- erotika. 

A kompozíció stílusát és kifejezésmódját gyakran a fényképszerűség és 

fénykép kollázs határozza meg. 

Visszatérve a Képsor (Secvente) ciklushoz, ide tartozik egy sereg nyomat, a 

tiszta realitás világából Állókép (Stop cadru) címmel. Fontos vonatkozási pontokat 

jelentő tájak egyszerű, érzelem teli vetületeiről van szó. Egy régi fahíd ível át egy 

velencei csatornán, ahol tarka ruhás turistákkal telezsúfolt, modern motoros hajó 

siklik - csöppet sem kihívó figyelmeztetés az emlékezésre és a mulandóságra, 

mediterrán kikötőben horgonyzó gálya - egy csendben várakozó magányos 

élőlénynek tűnik. (6, 8 kép) 

6. kép, Állókép 11, 1978, ofszet, 46x66cm. 8. kép, Állókép II1, 1978, ofszet, 46x66cm. 

7. kép, Állókép 12, 1978, ofszet, 46x66cm. 
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A szerző diapozitívjai ezek, kivetítéssel nyert színes óriás-raszter alapján 

nyomva. A szemlélőt először a megörökített tájak varázsa bűvöli el, de közelebb 

lépve ráébred, hogy a távolról olyan szépnek látott kép lassanként színes (sárga, cián, 

magenta és fekete) pontok sokaságára esik szét, eltűnnek a kontúrok és a látvány 

fénykavalkádba torkollik. A néző itt egy olyan fizikai kísérlet kellős közepébe 

csöppen, amihez nem biztos, hogy elegendőek az ismeretei. A szín szubsztraktív 

felfogásától eljut a színfelbomlás additív érzékeléséig. 

Ez a művészi üzenetközvetítés szempontjából lehet ugyan lényegtelen, de 

mégis új ismeret: a bennünket körülvevő színek végtelen sokasága mind kikeverhető 

az alapszínekből (pirosból, sárgából és kékből), no meg feketéből. 

A mű ilyesfajta érzékelésének „játéka", ami a felfogási távtól függően 

változik, további kromatikus trükk bevetésére késztetett. Az Állókép 1-2 (Stop 

cadru 1-2) címűt úgy nyomtam, hogy a színskála másodlagos elemeit használtam: 

lilát (a sárga helyett), zöldet (a magenta helyett), narancsszínűt (a cián helyett). 

Ennek megfelelően a kép ellaposodott, a harmadik dimenzió illúziója egyszerűen 

eltűnt. A valőrök összegabalyodtak, a meleg, tündéri atmoszféra lefagyott, finom 

szürkék köde borította el. (7 kép) 

11., 12. kép, Regresszió 3, 4, 1978, ofszet, 45x65 cm. 

9., 10. kép, Regresszió 1, 2, 1978, ofszet, 45x65 cm. 
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Hasonló nyomdai kaland terméke a Regresszió (Regresiune), amit egy fekete-

fehér eredeti után nyomtam színesre. A színek egymásra vetülésének folyamatából 

kiválasztottam a négy legjellegzetesebb pillanatot és egymás mellé függesztettem 

őket a tárlaton. A szín változása teljesen azonos formák mellett is lényegesen 

befolyásolja a kommunikáció irányát, érzelmi töltését és térhatását. (9., 10., 11., 12. 

kép) 

Majdhogynem közhelyként elfogadott tény, hogy a képsorszerű kompozíciók 

nyitott természetűek. Túlnyomórészt vízszintes irányítottságú energiaszinteket 

sugallnak. A Megszakadt áramlat (Flux intrerupt) ilyen típusú munka. 

Nyitott, szigorúan vízszintes 

szerkesztésű - egy fűzfasor 

békaperspektívából, az ágak 

energikusan vetülnek az égre, 

függőlegesen több szintre tagolódva 

- durva, fekete elválasztó csíkokkal. 

Mégis - mert ilyen ám a művészet, a 

megidézett asszociációs készség 

miatt, bárki szemlélőben más 

mozgásirány illúzióját keltheti. 

Létrejöhet egy állandó függőleges 

mozgás, ahogyan azt a tele víziókép 

esetében tapasztaljuk, ha másodlagos 

kivetítéshez vagy reprodukáláshoz 

folyamodunk (fényképezzük, 

filmszalagra vesszük), noha e mozgást 

szabad szemmel egyáltalán nem 

érzékeljük a retinára szaggatott 

13.,14. kép, Megszakadt áramlat 1,2, 
1978, ofszet, 46x67cm. 

módosulásokkal beérkező kép tehetetlenségi késése miatt. (Saját ideghártyánk 

szerencsés korlátozottságából születhetett meg a filmművészet és a televízió.) 

Az említett mű hangsúlyozottan drámai. Fehér alapra nyomtam feketével, 

aztán, hogy kissé feloldjam a túlságosan erős hatást, nyomtam néhány példányt más, 

különféle színű hátterekre. További példányokat olyan, nyomdában használatos 
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próbapapírra készítettem, amin már volt valami kép, az én témámtól teljesen 

függetlenül. így emeltem át azt a rajz szigorú béklyóiból a művészet szabad világába. 

(13., 14 Kép) 

Hasonlóan mély drámai töltésű a Ritmus (Ritm) és a Pszichográfia 

(.Psihografie). Az elsőt ezüstbronz ércalapra nyomtam feketével, a másodikat fekete 

papírra ezüst bronzzal. A színeknek semmi más szerep nem jutott egyiknél sem, csak 

hogy fenntartsák a képi világ sugallta nyomasztó légkört. (15., 16., 17. kép) 

15., 16. kép, Ritmus 1-2, 1978, ofszet, 44x66cm. 
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E két mű bizonyítja, milyen közel esik egymáshoz a való világ és az elvont 

szférája. 

17. kép, Pszichográfia, 1978, ofszet, 62x43cm. 

Technikailag nagyon hasonlóak ezekhez, de atmoszférájukat és üzenetüket 

tekintve igen különböznek tőlük a Részletek (Detalii). Két önálló munkáról van itt 

szó, a Másodjátékból (Joc secund) és az Állókép 7-ből (Stop cadru I) kivágva. A 

választott témán túl ezek helyenként játékos érzékelést indukálnak (a sokszínűség 

révén), másutt szigorú óriás-raszter linearizált pontrendszerébe komolyodnak. Ezen 

rendszerek mind egyénített, külön formákat képeznek, elképesztő ritmusokba és 

alakzatokba rendeződnek. így a mű egészétől független, önálló mondanivalók 
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születnek. (Itt egyáltalán nem véletlenszerű az összehasonlítás a saját rendszerükből 

kiemelt egyezményes jelekkel és azok hatásmechanizmusával.) (18., 19., 20. kép) 

18. kép, Részlet 1, 1978, ofszet, 60x44cm. 19. kép, Részlet 2, 1978, ofszet, 

62x44cm. 

Az írásjelekből származtatott vagy banális tájképekből lebontott elvont 

formák és ritmusok játékának apoteózisaképpen született két mű, amelyekben 

megjelenik az ember. A Hétköznapi ritmus 1 (Ritm cotidian 1) (21 kép) a városok 

dúlt, zajos tolongásába szorult, elszemélytelenedett ember sorsáról töpreng. Az 

ember nem számít e környezetben többnek, csak afféle mozgó alkatrésznek, ő csupán 

egy aprócska pont száz meg száz másik halmazában, hozzájuk csatlakozva vagy 

tőlük elválva, ahogy azt a pillanatnyi érdekek diktálják. Riportfénykép valamely 

város valamely utcájáról. Az embert játékos fényfoltokra és árnyékpöttyökre 

bontottam, a linearizációs technika segítségével (az átmeneti árnyalatokat 

kiküszöbölvén). A képet fejjel lefelé is fordítottam, hogy a függőleges tengely 

pozitív-negatív ritmusát felfokozzam. A kép ritmusa, mozgása, túlzsúfoltsága külön 

hangsúlyozza az elmagányosodás érzetét. E mű a város szülte nagy 

elszemélytelenedés, elnévtelenedés tükre. 
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20. kép, Részlet 3, 1978, ofszet, 62x44 cm. 
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Talán még ennél is szókimondóbb a Hétköznapi ritmus 2 (Ritm cotidian 2). Itt 

egy városi látkép sürgő-forgó embersokaságára, jövő-menő sziluettek egybemosódó 

hangyabolyára ábécét nyomtam sablon típusú betűkkel. Az ábécé betűsorából ki 

lehet választani jeleket, amikből szavakat, mondatokat, értelmes szerkezeteket 

alkothatunk. De... a jeleket bizonyos elv alapján kell szelektálni és egymás mellé 

rendezni, különben összefüggéstelen, esetleges sorrendbe fogott betűk maradnak. A 

képhez választott standard betűtípus arra az óvatos tájékozottságra emlékeztet, amit, 

városlakók lévén, valamiféle közös bélyegként hordozunk, amikor azzal a határozott 

céllal tolongunk az utcán, hogy a lehető leghamarabb megszabaduljunk onnan. (22. 

kép) 

21. kép, Hétköznapi ritmus 1, 1979, ofszet, 45x65 cm. 

22. kép, Hétköznapi ritmus 2, 1979, ofszet, 46x66 cm. 
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A két mű nyomasztó jellegét külön felerősíti a fekete háttér dominanciája és 

az ezüstszínű rajz, a fehér vagy egyéb színfoltok ragyogása teljesen hiányzik, s ez 

valósággal fojtogatja a nézőt. 

Szerkezetileg ez a két mű záija le a célul kijelölt bizonyítások sorát. E két 

legutóbb elemzett munka urbánus jellege újfent rámutat arra, hogy a pop 

szellemisége valahol ott rejtőzött lelkem legmélyén. Itt utalnék Bacoviana és Állókép 

4 cimű lapjaimra is. (1-2 ábra) 

A fejezet méltó befejezése előtt talán jó lenne idéznünk egy részletet Paul 

Eugen Banciu temesvári író tollából: 

„Van a hat alapvető elem: növény-levegő-víz-ember-kő-betű e 

növekedésében, csökkenésében, kombinációjában valami a grafikus titkos 

maieutikájából, ami elárulja az alkotás folyamatának józanságát és a saját 

mondanivaló érvényességébe vetett hitet. 

Értelmileg, technikailag és tartalmilag egységes jellegű a Horváth Bugnariu 

loan kiállítása. Egészében a világ alaptényezői közötti viszonyt példázza és igazolja, 

ennek érdekében pedig nem riad vissza attól, hogy a képzőművész és a költő kettős 

érzékenységével dolgozzon, s művész volta megtagadása nélkül sikerül tetten érnie a 

lét dialektikájának egy vetületét, még talán egyértelműbben, mint ahogy azt egy 

teoretikus meg tudná fogalmazni a maga szaknyelvén. A művészi teljesség 

védőbeszéde ez, helyreállítván a kortársak szemében az igaz világképet, olyan 

dolgokból, olyan síkokon, amiket mindannyian megszoktunk, kézügybe esnek, és 

ezek révén késztet önnön lényünkkel kapcsolatos töprengésekre."22 

Az írott sajtóban, a helyi és országos televízió-stúdiók műsoraiban, illetve a 

rádióban számos vélekedés hangzott el e nálunk merőben szokatlan művészet 

kapcsán (amely minden bizonnyal valamelyest kihívást jelentett akkoriban). Mindez 

töprengésre, a művészi egyéniség kialakulásában ifjúkortól szerepet játszó, egyéntől 

független, külső, illetve személyes, belső tényezők elemzésére késztet: 

1. Makacsul hittem, hogy a művészet elsődleges szerepe: újra meg újra 

kibillenteni a társadalmat a holtpontról, a rutinlétből. Ma is így gondolom. 

(Mellesleg jócskán romantikus elképzelés.) 

22 Banciu P.E. 1981. 6. o. 
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2. Megszállottan lelkesedtem a képgrafikáért, valamiféle szeizmográfnak 
(„földrengésjelzőnek") tartottam, ami jelzi a világ művészi mozgalmaiban 
születő magatartásváltozásokat. 

3. Mindig hittem és hiszem ma is, hogy a művészet feladata olyan 
problémák, kérdések felvetése, amire a társadalom, az ember 
odakellfigyeljen. 

4. A művészet szuggesztív erejében hittem és hiszek inkább, semmint 
annak anekdotikus avagy elbeszélő jellegében. 

Ezen elvek - és az itt fel nem soroltak - a hétköznapok eseményeiből, 
befolyásaiból kristályosodtak ki, és noha nem mindig és mindenütt esnek egybe a 
pop-szellemiséggel, okvetlenül olyan magatartás forrásává váltak, ami titokban 
kacérkodott azzal. Merthogy létezett ám egy meghatározó fontosságú tény, és ez arra 
kényszerített, hogy igen alaposan mérlegeljünk minden megnyilvánulást, ami kívül 
eshetett a tévedhetetlennek kikiáltott kánonokon, amik a magas nemzeti, sőt 
egyetemes, kozmikus hagyományok megőrzését vigyázták. 

A félelemről beszélek. 

1. ábra, Bacoviana, 1979, ofszet, 44x64 cm. 

2. ábra, Állókép 4, 1979, ofszet, 46x66 cm. 
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Második fejezet 

KÖRJÁRAT (Rondul) 

A KEZDETEK 

Vajon mi késztetett arra, hogy olyan küzdelembe fogjak, ahol se bajtársakra, de 

még csak igazi ellenfelekre se nagyon számíthattam? 

Bizony ezt magam sem tudom. 

Tudom viszont, hogy elég gyakran jutott eszembe Geo Bogza sok évvel 

korábban megjelent verse: „Szeretnék öt percig költő lenni"25. 

Most hadd idézzek ebből egy szakaszt, mintegy emlékeztetőül az akkori 

időkre: 

„ Szeretnék csak öt percre ilyen ember lenni, 

Ki tapintható palástként sző verset, nagyszerűt 

A világ megannyi hétköznapjára, 

Egyszerűen azért - vagyhogy tán azért is -, mert engem meghatott, 

S nem szeretném, hogy ez nyom nélkül maradjon -

Hanem hogy minél több emberhez eljusson." 

ELSŐ KULTURÁLIS TÁMPONT 

A művészet egyetlen ága sem kínál annyi megkérdőjelezhetetlen, sőt olykor 

egyenesen idegesítő részletet, ráadásul mindezt olyan közvetlenül, ahogyan azt a 

fényképészet teszi, vagy azon kommunikációs eszközök, amelyek a fényképészet 

módszereivel rögzített képeket használnak (filmművészet, videóművészet stb.). 

23Bogza G. 1974.465. o. 
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A szóban forgó expozíciós anyag olyan részletek tömkelegéből áll, amelyek 

teljességükben valami sokkal többet jelentenek, mint amit az alkotóelemek puszta 

összessége valaha is sugallhatna. 

MÁSODIK KULTURÁLIS TÁMPONT 

1972-ben a Nemzeti Iparművészeti Múzeumban, Párizsban megnyílt egy 

kiállítás, ami a huszadik század eleji Párizst mutatta be képeslapok segítségével. 100 

korabeli látképet nyomtak fekete-fehérben hetvenszer száz centiméteres lapokra, 

amik így együtt valamiféle naiv romantikát árasztottak, az esővíz tócsás vagy 

kockaköves utcáikkal, fapóznáikkal és gázlámpáikkal. Szinte mindegyiken emberek 

csoportjait láttuk kutyástul-macskástul az utcasarkon, és persze a külvárosi 

nyárikertek se hiányozhattak. Derűs kedélyesség, békebeli nyugalom ült e képeken -

- amelyek mellé, mintegy ellenpontként, ugyanolyan méretű, de modern változatokat 

függesztettek. Mintha a művész minden figyelme arra korlátozódott volna, hogy a 

lehető legpontosabban mérje be a helyet, ahol a régi felvételeket készítették, és 

alkalmat adjon arra, hogy azokat a mai utcaképekkel összevessük. Játékos feladat ez 

a közönség számára: megtalálni a fényképész tájékozódási pontjait, kikövetkeztetni a 

módot, ahogyan ugyanazt a szöget sikerült befognia. És lám csak, mire észbe 

kapnánk, már végig is néztük a kiállítás teljes anyagát. Ami ugye, az együttjátszásból 

ítélve okvetlenül felüdített. Hiszen az ötlet igazán szívderítő. Átmenetileg. 

A modern utcákat gondosan aszfaltozták, feliratozták, ellátták jelzőlámpák és 

-táblák légióival, mindenféle közlekedési segédeszközzel, a betonoszlopok erdejében 

luxusjárművek sokaságával, csak éppen a tereferélő nénik-bácsik hiányoznak az 

elnéptelenedett utcákról, a szigorúan zárt ablakokból. Egyszerű képek ezek, steril 

tisztaság rajtuk mindenütt, széles, precízen kimért, geometriai szempontok szerint 

rendezett terekkel. Egyszóval minden éppen olyan rajtuk, amilyennek egy civilizált 

környezetnek lennie kell. 

Az egyes képek vagy képpárok közvetlen üzenetén, szimbólumvilágán túl 

azonban a kiállítás egészét mély szomorúság hatotta át. A lakókörnyezet civilizálása 

valahogyan az ember elmagányosodásával járt együtt. A minden kényelmi 
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szempontnak megfelelő modern lakásokból kiszorult a szomszédok iránti elkötelezett 

jóindulat. A könyv, a televízió, a számítógép beszűkítette az embertársunkkal való 

közvetlen kommunikáció szükségleteit. Az egyre kényelmesebb személygépkocsi 

ugyanolyan mérvű elszigetelődést jelent. 

Következésképpen kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy szinte minden 

tudományos-technológiai vívmány, ami az életünket volt hivatva megkönnyíteni, 

egyszersmind a közösség szétzilálódásához, az egyén elidegenedéséhez vezetett. 

Az utcára lépve szinte azonnal az autóba zárkózunk, azzal közlekedünk, 

naponta akár többször is. Eközben jóformán nem is tudatosul, hogy valami teljesen 

újfajta kapcsolatba keveredtünk az utcával, a törvényekkel, azokkal, akik betartják és 

azokkal, akik nem, az íratlan szabályokkal és egyezményekkel, a technikával, a 

reflexekkel, a perifériás látással, a jelzőlámpákkal és a sietséggel. 

Aligha vesszük észre, hogy mindezen tényezők együttes hatása kényszerít ősi 

örökségünkhöz visszanyúlni, afféle önvédelmi reakcióként — talán innen 

származtatható a mondás, hogy mindenki alapvető jelleme szerint vezeti a járművét. 

A kormánykerék mögötti zárt térben egyetlen ember hoz meg minden döntést. Ő az, 

aki vezet. 

Az ember így tudtán kívül mindenkivel és mindenütt versenyezni kezd. Azzal 

is, akivel nem kellene, akkor is, amikor nem kellene, úgy is, ahogy nem kellene. 

Végül önmagával is. Egyfolytában. 

MÁS KULTURÁLIS TÁMPONTOK 

Nem tudom, helyénvaló-e a közelmúlt csúf emlékeit idézgetni, de mit 

tehetnénk, ha szebbekből nem sok jutott, ha csak az nem, hogy fiatalabbak voltunk, 

bármit kibírtunk, ami történt, és (talán túlságosan is) fejlett volt a humorérzékünk. 

Az 1988-as kiállításomról szólva meg kell azonban említeni, hogy akkoriban 

kétórás tévéműsor jelentette a napi programot. Részben színesen, persze. 

Minden további kommentár nélkülvn és helyett lássunk hát egy találomra 

kiválasztott, bús emlékű példát24: 

24 Fáclia (Fáklya) 1986. Cluj márc. 4. 2. o. 
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- 20.00. - Híradó 

- 20.20. - Gazdasági hírek 

- 20.35. - Szép évek - gyermekkor (színes) 

- 20.45. - Az ifjúság a nagy megvalósítások korában 

- 21.00. - Színházi antológia - a nő ragyogó portréja a drámában 

- 21.50.-Híradó 

- 22.00 - Műsorzárás 

íme még néhány cím ugyanazon újság hasábjairól: 

„Mozgósító célkitűzések" 

„Alapos felkészülés a zöldségtermesztés következő idényére" 

„Nagyszerű pionírverseny: a kis hegyivadászok kupája" 

„Komoly erőfeszítések a Flacara (készruhagyár - szerző jegyzete) 

termelésének tökéletesítése és modernizálása érdekében" 

„Az agrotechnikusok alaposan felkészültek a tavaszi mezőgazdasági 

munkálatok időben és magas minőségi kritériumok szerint való elvégzésére" 

„A Megyei Programiroda által kijelölt mozgósító célkitűzések az 1986-os év 

zöldségtermesztésének megszervezését, exportját és hatékonyságát illetően" 

„Adatok, kezdeményezések, a hosszú tapasztalat szerepe a gazdasági-

társadalmi feladatok megoldásában"25 

A VALÓSÁG MINT TÁMPONT 

Élelmiszerüzletek: üres polcok sora kilométerszámra. 

Ami bőségesen kapható volt: só, ecet, egyszerű (fűrészkorpa ízű) keksz, 

halkonzerv. 

Össznépi sorban állás a kijelölt fejadagokért: tej - egy liter, tojás - tíz darab, 

hús - fél kilogramm személyenként. Sor a kenyérért, a sörért, a narancsért, az 

olajbogyóért, a benzinért, amiből öt - tíz liter járt. Havonta, persze. 

Pepsit, jó cigarettát és sört a vonatállomásokon lehetett venni a nemzetközi 

járatok étkező kocsijának pincérétől. 

Ami termett minden utcasarkon: politikai vicc. 

Lelkes taps mindehol!!! 

25 Fáclia (Fáklya) 1986. Cluj márc. 4. 1.-4. o. 
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AZ ABSZURDUM MINT TÁMPONT 

A mezőgazdasági munkát katonák végezték. 

Az egyetemisták (a lányok is!) katonáskodtak. 

A munkások és a parasztok énekeltek, táncoltak, festettek a nagy 

„Megéneklünk Románia" Nemzeti Fesztivál keretein belül. 

Senki nem azt csinálta, ami a munkaköre lett volna. 

Tristan Tzara és Eugen Ionescu műveinek abszurd elemei a romániai 

hétköznapi valóság jól-rosszul feljegyzett adatainak tűntek. 

Gyakran jutott eszembe Geo Bogza verse: "Szeretnék öt percig költő lenni. "26 

A GYŰLÖLET MINT TÁMPONT 

1945. után erőszakkal iparosították az országot, és az addig mezőgazdaságból 

élő emberekben (akiket készületlenül ért ez a változás) elültették a vágyat a 

városiasodás, a bármi áron városba kerülés iránt, mert ugye mégsem mindegy, hogy 

valaki paraszt-e vagy pedig úriember. Ezt az álmot kétféleképpen lehetett 

megvalósítani aztán: a nehezebb útja a tanulás lett volna, a könnyebb pedig a 

politikai elkötelezettség, a rendőrséghez, az állambiztonsági szervezetekbe való 

belépés-beépülés. 

Hadd ne beszéljünk most a gyorstalpaló tanfolyamok után gyárakba kerülő 

parasztok tömegeiről, se e szerencsétlen, sehová nem tartozó, névtelen társadalmi 

osztály munkájának-életének minőségéről. Sokan lelkiismeretes, hosszú tanulóévek 

után értelmiségi pályára léptek, őket nevezték ki aztán a „gyanús" rétegnek, ami a 

kormánypolitika, a szocialista ideológiák alapján ítéltetett meg. Aki jól tudott 

helyezkedni, annak nem kellett a tanulással vesződnie. A politikai szempontok 

meghatározó erővel bírtak. A hatalom szolgálatába szegődőket mindenféle előnyös 

megkülönböztetés várta, jogaikat azonnal és korlátlanul érvényesíthették. Magas 

fizetés járt nekik, jelentős adókedvezmények, azonnali lakáskiutalás, kiemelt 

26 Bogza G. 1974.465.0. 

39 



szolgáltatások, különleges körülmények között tölthető pihenőszabadság. Zárt láncú 

üzlethálózatokban vásárolhattak hangsúlyozottan kedvezményes árakon és a 

hétköznapi halandók számára elérhetetlen vendéglők és szállodák álltak 

rendelkezésükre. 

Ezek az emberek szétszóródtak az ország legtávolabbi csücskeibe is, olyan 

hibrid magatartásmodellt hordozva és szabva követendő példaként a lakosság elé, 

ami jórészt összeegyeztethetetlen volt mind a vidéki istenfélő lakosság 

hagyományőrző értékrendjével, mind pedig a városi polgárság legelemibb 

civilizációs követelményeivel. 

így a szellemi és hitbeli szabadság iránti, valamint a jobb, emberhez méltóbb 

élet utáni vágy a vezető politikai osztály hamis törvényrendszerébe ütközött, a 

megtorló hatalmak butitó kegyetlensége nyomán felőrlődött az emberek önbizalma, 

istenhite, gyanakvássá változott az egymás felé nyíltan megnyilvánuló figyelem. 

Rettegés és gyűlölet kezdett eluralkodni városon és falun egyaránt. 

A társadalmi-politikai viszonyok megváltozása már nem is remélt 

eredményeképpen Romániában most nem a rettegés az úr. A gyűlölet viszont, ha más 

köntösben is, de megmaradt. Élteti a titokzatos belső rákfene, a nemzet egységét, 

egyensúlyát, nyugalmát féltő földalatti mozgalom. Nem ismerek még egy népet, 

amelyik ennyi kárt tudna okozni önmagának. 

A HAGYOMÁNYOKTÓL VALÓ 

ELTÉRÉS MINT TÁMPONT 

A „Körjárat" hűvös elemzése ma, bő tizenöt évvel a kiállítás megnyitója után, 

lehetővé teszi mindazon kritériumok mellőzését, amelyek akkoriban állásfoglalásra 

késztettek. Több figyelmet szentelhetünk így a művészeti, szakmai szempontoknak, 

az alkotást létre hívó motiváció rendszernek, amelyek mára már az időtállóság 

jegyeit hordozzák. 

Összefüggő alkotássorozatról lévén szó, ahol az egyes elemeket esetlegesen 

megválasztott absztrakt címek különböztetik meg (ezek szerepe a zenekar 

hangszereinek szerepével rokonítható), be kell mutatni a teljes anyagot a maga 
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rétegezettségében (egyetlen vagy kis számú reprezentatív mű tanulmányozása 

helyett). 

A témául választott egzisztenciális probléma súlyosságára utal, hogy több 

mint kétszáz darab alkotja a ciklust, ami a kiállítás meghatározó tényezőjévé is vált. 

A felelősségvállalás és a grafikus kép újfajta kommunikációs eszközként való 

felhasználásának bátorsága-merészsége finom cinizmussal körítette az egészet. Hadd 

utaljunk itt a pop néhány legfontosabb jellemvonására: 

- a hagyományos, előre meghatározott konvenciók nyílt és vállalt elvetése, 

- az éppen aktuális témák iránti érdeklődés, 

- a vizuális sokk - vagyis a látványosság 

TÁMPONT: AZ ISMÉTLÉS MINT A HÉTKÖZNAPI 

AUTOMATIZMUS KIFEJEZÉSE 

A kiállítás egyik alapjellemzője, ami a megértésben is kulcsszerepet játszik, a 

szakadatlan ismétlődés. Egyenesen ijesztőnek éreztem a közönyt, ahogyan 

beletörődünk hétköznapjaink egyhangú zajlásába, a heteket, hónapokat semmi nem 

különbözteti meg egymástól, ha csak a természeti történések - tünemények nem, de 

hát azokat sem mi irányítjuk, s ha tehetjük, azoknak is tompítjuk - uniformizáljuk a 

hatását. Megteremtettem hát egy olyan világot, amelyik a mienkkel párhuzamba 

állítható, tanulmányozható, lényegében hasonló elvek alapján működik. így a „dirt-

track" verseny, a földi pokol képelemekre bontása, az egy helyben forgás 

szétdarabolása alkalmat adott arra, hogy a mozgást időtlenségbe fagyasszam, az 

anonimitást pedig főszereppé léptessem elő. 

A néhány száz fényképből kettőt választottam ki, azt a kettőt, amelyik a 

legkifejezőbben mutatja be a feszültséget, a versenyhelyzet szülte felajzottságot, az 

összpontosítást, az ifjúság erejét és rettenthetetlenségét. Fekete-fehér, életlen képek, 

a finom részletek elvesznek, beleolvadnak a nyüzsgő-kavargó sokadalomba, zajba, 

füstbe, porba, minden egységessé, egységesen ellenségessé és kimondhatatlanul 

szomorúvá lesz. A tér, a versenyzők, a távlatok. 
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Az első kép, az 1-1 az indulás pillanatának teljes idegfeszültségét sűríti 

magába, a második, a XI-27 című a start utáni pillanatot, a tényleges versenyt 

láttatja. 

23. kép, 7-7, 1982, ofszet, 57x42cm. 

24. kép, XI-27, 1982, ofszet, 40x57 cm. 
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A versenyzők sötét sziluettje élesen rajzolódik ki, elkülönül a 

motorkerékpárok egyes alkatrészeinek vakító fehérjétől, a kontraszt őrült mozgás 

illúzióját szüli, a plasztikus gesztusokká mosódó részletek pedig még jobban 

hangsúlyozzák ezt az élményt. A mindkét képet átszelő átlós fehér sávok a rajtot és 

célvonalat, valamint ezek átlépését jelölik. - Vajon hányan jutnak célba az indulásnál 

felsorakozók közül? 

Ez a két kompozíció szolgált az egész ciklus alapjául. Ahogyan az már 

kiderült, összesen 365 változatban kellett volna megismétlődniük, annyiszor, ahány 

nap van egy évben, azonban még száz variáns sem készült el, mind ötvenszer hetven 

centiméteres méretben. Ezen esetekben a vízszintes ismétlési technikát használtam. 

Féltónusokra bontott színváltozatok, egészen a linearizált kromatikus variánsokig, 

színes érclemezek, vöröstől zöldig, ezüstbronztól aranybronzig. Különféle színekben 

nyomott pozitív képektől ugyancsak színesben készült negatívokig. Színes vagy 

fekete-fehér alapon negatív vagy pozitív szolarizálás. Két vagy három, más-más 

színvilágú regiszterre bontás vagy linearizálás. Néhol egy színben, másutt kettőben 

vagy éppen háromban. A két alapkép, az 1-1 és XI-27 számtalan szín- és 

formaváltozata mindig ugyanazt a kompozíciót mutatja be mindig másképpen, 

ugyanazon üzenet jegyében. Fölkelünk reggel, nap - nap után ugyanazt a 

mozdulatsort ismételve, mindig ugyanúgy, gépiesen tüsténkedünk ma és holnap és a 

jövő héten, ha meg netán nem vigyázunk, akkor éppen mindhalálig. Az ember egyre 

ugyanarra igyekszik, ugyanazok a céljai, esetleg annyi különbséggel, hogy néha jobb 

hangulatban műveli ugyanazt, és minden nappal egy kicsit bölcsebbé válik. 

Ébredéskor már el is kezdődik a versenyfutás az idővel, egymással, önmagunkkal, 

mindig ugyanazzal vagy mindig mással. A körbe-körbe száguldozás kimerevített 

pillanatai csak még abszurdabbnak láttatják ezt a céltalan és értelmetlen igyekezetet. 

Megállni viszont nem lehet, mert hajt valami, egyre vadabb tempóban. - Ez a valami 

pedig a mindennapi, azonos kínálat mindig változó felszíne. Sziszifusz mítoszának 

gonosz átlényegülése. Meg még a saját gőgünk is, persze, ami előírja, hogy 

mindenáron nyerni, győzni, vezetni, irányítani akarjunk... Minek? 

A kompozíciók szín- és formaváltozatai bárhogyan átrendezhetők. Egy vörös-

bíbor háttérre nyomott aranybronz kép után, ami szimbolizálhat ugye, dicsőséget, 

győzelmet, sikert, következhet egy nekrológszerű, fekete lapon fehér negatív. Vagy 
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egy másik, fehér alapon halvány rózsaszín és világos piros tónusok, tisztaságot és 

frissességet lehelve, majd egy sötét, nehéz, merev változat, lebéklyózva a szabadság 

eszméjét - éppen a modern társadalom és a civilizáció, a kor és a törvények nevében. 

A két kép megszállott ismételgetése nem hígul puszta, olcsó dekoratív 

fogássá. Minden egyes változat a saját hangján beszéli el a kétségbeesés történetét. 

Saját szólóban a kóruson belül. "I - 31; VIII - 21; VIII - 17; m - 6; X - 26; X - 22; 

X I - 4 " . 

25., 26. kép, 1-31, VIII-21, 1982, ofszet, 62x43 cm. 

27., 28. kép, VIII-17, III-6, 1982, ofszet, 62x43cm. 
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29. kép, X-26, 1983, 

ofszet, 42x59 cm. 

30. kép, X-22, 1983, 

ofszet, 43x62cm. 

31. kép, XI-4, 1983, 

ofszet, 43x63cm. 
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32. kép, XI-6, 1983, ofszet, 89x58cm. 
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Az ismétlést azok a képek teljesítik ki, amelyek a verseny más részleteit 

mutatják be. Az új elemek váratlan mélységekkel gazdagítják az összhatást. Már a 

kezdeti fázisban olyan grafikai anyag szerepelt a kiállítás tervei között, ami sokkolja, 

felrázza a közönséget. A sokszorosítási technika lehetővé teszi ugyanis, hogy egy 

műről tetszőleges, a művész által meghatározott számú másolat készüljön. Teljesen 

azonos másolatok. Amiket azonban nem szokás ugyanazon kiállításon egyszerre 

bemutatni. 

33. kép, XII-31, 1984, ofszet, 58x91 cm. 

Az én elképzelésem szerint viszont a fent említett szín- és formaváltozatokon 

túl, két másik kép játszott fontos szerepet a kiállításon: a XI-6 és a XII-31. Mindkettő 

fekete-fehér, hetvenszer száz centiméteres. Egymás mellett, egy-egy sor teljesen 

egyforma másolat, bárminemű egyénítés nélkül, vállalt hétköznapiságban. Üzenetük 

világos, egyszerű, az ismétlés nyomán azonnal értelmezhető. Egyébként is 

meglehetősen dokumentumszerűen mutatják be az ember két szélsőséges érzelmi 

megnyilvánulását: az elfojtott izgatottságot, a felindulást, illetve a nyílt, vásári 

lelkesedést. 

47 



A XI-6 című képen két fáradt ifjú áll, még a versenyzők szerelésében, poros 

és formátlan, régi időket idéző csizmákban, a tribünök felé fordulva. Hátratett kezük 

elfogódottságukat hivatott leplezni. Arcuk, egyéni vonásaik nem is fontosak a 

művész szemszögéből, a lényeget, az érzelmi töltést leplezetlenül jelzi testtartásuk, 

kezük. Úgy állnak ott, mint mártírok a kivégzőosztag előtt. Fejüket egy technikai 

fogás a közönséggel együtt elmosódó örvénybe fogta. - A tribünön állók úgysem 

látják az egyetlen fontos dolgot, amit a fénykép híven közvetít: gesztusuk elárulja a 

feszült várakozást, a nehezen visszafogott idegességet, a titkolt gyötrődést. Két 

ember áll itt egymás mellett és mégis magányosan. A kimerevített pillanaton túl 

valószínűleg ellenfelek. Két ember, aki nem Vasile vagy Gheorghe, hanem a 15-ös és 

a 14-es versenyző. Nem tudni, hogy győztesek-e vagy vesztesek. Két ember, akit 

sosem ismerünk majd fel az utcán. Bármelyikük lehet bármelyikünk. Az egymás 

mellé egyenlő távolságba rakott három másolat az egyedit és egyénit általánossá és 

örök érvényűvé tágítja. 

A Xn-31 ettől homlokegyenest eltérő forrású, de azért nem kevésbé szomorú 

hangulatot áraszt. Itt öt fiú áll arccal felénk, kiragadva a lelátók nyomasztó 

közegéből, egy éppen zajló esemény nézőiként. Az első kettő tapsol, a többiek 

mintha részletekre bontva mutatnák be mindazt, amit Michelangelo egységbe fogva 

faragott meg a Dávidban. 

A másolatok egymásmellettisége itt azt a hatalmas energiát közvetíti, ami a 

fiúk sorfalában összpontosul, arcukon, testtartásukon tükröződik. A kompozíció 

ritmikus szerkesztése szinte azt az érzést kelti, mintha időnként felcsattanó tapsot 

hallanánk. A képsorban akkori lelkiállapotunkra ismerek. 

Ezekről a művekről szólva egyszer azt a meghatározást használtam, hogy 

„előadás-kiállítás" vagy instaláció. A szóban-forgó kifejezés valójában annak a 

lehetőségnek kapcsán született, amit e kompozíció biztosított, és ezt, be kell 

vallanom, először inkább elméleti szinten használtam. 

Tessék hát elképzelni a galéria négyszögletű kiállítótermét, ahová 5-6 széles 

márványlépcsőn lehet feljutni. A szemközti falon mintegy 18-20 méterre, a faltól 

különböző távolságokra plafontól padlóig a terem teljes szélességében színes 

nyomatok lógnak, mozgalmas képekben mutatnak be egy „dirt-track" versenyt. 

Közelebb lépve a bal oldalon egy több példányban egymás mellé ragasztott, 
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hetvenszer száz centiméteres darabokból álló, vakító fehér csík hívja fel magára a 

figyelmet. Fiúk állnak rajta végtelen sorban, a jelek szerint arra várnak, hogy 

elhaladjon előttük valaki, akit hellyel-közzel ketten-ketten lelkesen meg is tapsolnak. 

A néző az, aki elhalad. Őt tapsolják. A jobb oldali falon ugyanannak a műnek 

öt másolata ugyanolyan méretű rostos lemezen, a galéria falára merőlegesen, 

egymástól egy-egy méterre. így a szemközti fal felé haladtában a nézőnek el kell 

haladni köztük - először mindig két-két fiút lát, akik tapsolnak és tapsolnak és 

tapsolnak. Visszafele jövet pedig folyton a két utolsó fiút látja, akik nem tapsolnak és 

nem tapsolnak és nem tapsolnak. És ugyanaz a néző megy végig előttük. 

Az alkotást így majdhogynem az ismétlés banalitásának szimbólumává 

tettem, ezért azt is kipróbáltam, miképpen lehetne megtörni a sorozatszerűséget, 

például a kifestett változatban olyan rejtett tartalmak kerültek felszínre, amelyeket 

eredetileg csak sejteni lehetett. 

Az ismétlések és változatok összes lehetséges módozatát kihasználva 

kollázsokat állítottam össze a vízszintes tengely mentén pozitív és negatív 

tükrözésekből, aztán a ferde, majd a függőleges tengelyt használtam a tükrözésekhez. 

Ezek a variánsok adták a legkifinomultabb-körmönfontabb ismétlési formákat, 

bonyolult, rejtett egyhangúságot sugallva. "VIII - 1; VH - 22; VIII - 16" 

Mi más lett volna még hátra, mint az ismétlés legdurvább formája, a 

mélységbeli ismétlés. Ez csak erőszak nyomán születhet: ugyanazon műnek három 

egymásra helyezett másolatát kell rendre elszakítani. Az elrongyolt kép újra meg újra 

előtűnik a tépett felületek alól, kínzó, nyugtalanító következetességgel. Akár 

végtelenségig is lehetne talán folytatni ezt a fajta erőszakos megközelítést. 

Ami viszont még szomorúbb, hogy ez a valóságban is létezhet, sőt mi több, 

létezik is. IV-30. 

49 



36. kép, VIII-16, 1985, ofszet & kollázs, 57x82 cm. 

37. kép, IV-30, 1986, ofszet & litho & kollázs, 52x64 cm. 
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34. kép, VIII-1, 1985, ofszet & kollázs, 
58x84 cm. 

35. kép, VII-22, 1985, ofszet & 
kollázs, 84x56 cm. 



A ZSIBVÁSÁR MINT TÁMPONT 

Egész arzenálnyi olyan elemet használtam fel, amik mind arra voltak 

hivatottak, hogy kissé megszelídítsék a kényszeres ismételgetésből fakadó ellenséges 

és egyhangú légkört. Fontosnak tartom itt a „zsibvásárhangulat" kiemelését. 

Természetesen ez is túlnő az egyszerű dirt-track verseny bemutatásának 

keretein. Finom utalások révén azt a benyomást kelti bennünk, hogy semmi nem 

kerülheti el figyelmünket, bármiről legyen is szó, kívülről lehet ám másképpen is 

látni. 

Noha sokan titokzatosnak vélhették az általam használt technikai fogásokat, 

vagy akár csak nehezen érthetőnek, felfoghatónak, legalábbis akkoriban, ezek 

sohasem lépték túl a szigorúan vett kifejezőeszközi státust, még ha olyan 

izgalmasnak tűntek is az anyag és az anyagkezelés szintjén. A ciklus remélhetőleg 

önmagában is bizonyítja, hogy a grafikai sokszorosítás technikája mint (ön)kifejezési 

eszköz mindvégig ezen kereteken belül maradt, sohasem vált öncélúvá. 

A zsibvásárt, ahogy alkotásaim egy részét becézem, kollázstechnikával 

hoztam létre, illetve offszet technikával nyomott képekre festettem rá, hogy a 

sokszorosított kép sorozatszerűségét megtörjem. Ez az egyénítési mód jóval 

gazdagabbá varázsolta a mondanivaló plasztikai kifejezésskáláját, leplezetlen 

cinizmust lopott a képekbe: éles színek, ricsaj, lármás kavargás, amibe időnként 

belehördülnek a felpörgetett motorok. Mindenféle papiroscafatokból-fecnikből 

összeállított kollázs - színházi belépők, nyilvános illemhelyekre, stadionokba szóló 

jegyek, újságcikkek, homoszexuálisok fotói, rögbijátékosok képe, madzagdarabok, 

pecsétek, tépett színes papír, festett gesztusok, karcolások, karmolások, firkák és 

szövegek. Erőszak, zaj, rendetlenség. E munkák némelyikének esetében 

kényszeresen vissza-visszatér a számozás egytől hatig - vagy éppen fordítva, amikor 

is a start előtti visszaszámlálásra emlékeztet, könyörtelenül szabdalva a fogyó idő 

szeletkéit. 

A növekvő sorrend a hét munkanapjait jelölte. Olykor a hatos után 

X következik, ez lehet a kiemelt vasárnap, avagy a verseny napja, az indulás 

pillanata, vagy akár az, amit a betű az algebrában is jelent: az ismeretlen. Már maga a 

jel eredete valahová a történelem homályába nyúlik vissza, állítólag két keresztbe tett 
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kardot formáz, olyan konfliktust, amiből nem tudni, ki kerül ki győztesen. Például 

Iv-9. 

38. kép, IV-9, 1986, ofszet & litho & kollázs, 45x64 cm. 

Az offszet-lap közvetlen megmunkálása olyan egyedi jelleget kölcsönzött a 

képnek, amilyent csak külön megtervezett alkotások esetében tapasztalunk, olyasmit 

sugallva, ami kiírja a sorozatból, ahonnan-amelyben az egyes műveket 

elkülönítettük. Vagyis ahol egyénítettük őket. 

Az ide tartozó munkák túlnyomó része a jelentéslánc két ellenpólusát 

hordozza, többé-kevésbé árnyaltan. Az egyik a feszült légkörben sűrűsödő 

szomorúság lenne, a verseny alatt, előtt vagy után összegyűlt szorongás, az ezzel 

feleselő másik érzés pedig a valamelyik sarokból előmosolygó kék ég, valamelyik 

zugban zöldellő fű színhullámai által sugallt másik világ árnyéka, egy párhuzamos 

világé, ahol nem számít a verseny, s ahol minden másnak, másfélének tűnhet. 

A ráfestések, amelyekről már szóltunk, jelentősen eltérnek ugyan a 

nyomtatott grafika általános, klasszikus szabályaitól, jelen esetekben mégis 

szervesen beleolvadtak a képbe, frissességükkel, a képi üzenet közvetlenségével 

pontosan oda illeszkedtek, ahol úgy tűnt, hogy hiányzik még valami. "V - 10, III -

30,1 - 20,1 - 3, III - 4". 
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39. kép, V-10, 1986, ofszet & litho & kollázs, 50x70 cm. 

40. kép, 111-30, 1986, ofszet & litho, 44x 59 cm. 

41. kép, 1-20, 1986, ofszet & litho, 49x64 cm. 

42. kép, 1-3, 1986, ofszet & litho & kollázs, 45x64 cm. 
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43. kép, III-4, 1986, ofszet & litho & kollázs, 64x48 cm. 

Más gondolati társítás révén pedig e beavatkozásokat valami olyan érzés is 

motiválta, ami szerintem az utca grafitti-művészeit sarkallja: a nyomtatott plakátot ki 

lehet - így tehát ki kell - egészíteni, a mondanivalót módosítani, kiteljesíteni. Ezek 

az emberek mindig közölni akarnak valamit valakivel, legyen az barát vagy ellenség. 

Többnyire szellemesek is, nyers humornak, és a társadalom bizonyos rétegeiből 

származnak. Figyelmesen felmérik a „terepet" és van elemző készségük, vannak 

saját szempontjaik, amelyeket spontánul tudositnak.. 

A festészeti beavatkozások, újságpapírdarabok mellett más, közönséges 

anyagokból (rongyokból, kartonpapírból, spárgavégekből satöbbikből) összeállított 

kollázsok hivatottak e zajos és olcsó világot jellemezni, bemutatni. 
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A JEGY MINT TÁMPONT 

A verseny zsibvásári jellegéről szólva nem hagyhatjuk figyelmen kívül a sok 

mindenféle belépőjegyet, az olcsó látványosság zálogait, amelyek számos mű fontos 

alkotóelemeiként szolgálnak. Üzenetük, sajátos mondanivalójuk nem ütött el a ciklus 

általános tematikájától, sőt éppen ellenkezőleg. 

A belépőjegy egyszersmind arra is feljogosít, hogy a belépés után egy adott 

helyszínen elfoglaljam a jegyen feltüntetett helyet. Vagyis leülök és nézem, hogyan 

ügyködnek, tüsténkednek mások, dolgoznak, hogy esnek az orrukra az igyekezettől, 

miközben én ülök és látszólag az égvilágon semmit nem csinálok. Mármint azon 

kívül, hogy a(z esetleges) mozdulatlanságomtól eltekintve az előadás megkezdése 

után rögtön „szurkolni" kezdek valakinek vagy valaminek. Más szóval: részvevővé 

válok. Ha úgy tetszik: valamiféle finomabb-elvontabb formában versenybe lépek. 

1. A civilizálódás mindenféle konvenciók elfogadására kényszerít. A 

jegyekkel például az egymás iránti bizalmatlanságot intézményesítettük. 

2. Mindenért fizetni kell. 

3. A látványosság, az előadás végeztével a jegyek érvényüket vesztik és 

csak valamilyen rejtett, belső értékük marad meg, a nyomtatott jelek játéka a kis 

darab papíron. A konvenció-szabta értékük-hasznuk elvész. Műalkotásba foglalva 

grafikai jellemzőik szerint új jelentéssel gazdagodhatnak a rájuk nyomtatott betűk, 

avagy számjegyek olvasatán túl. " V - ÍO, VII - 2" (39; 44 kép) 

44. kép, VII-2, 1987, ofszet & litho & kollázs, 81x69 cm. 
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AZ ÍRÁSJELEK MINT TÁMPONTOK 

Legyen bár szó értelmes szavakba rendezett betűkről vagy puszta 

számjegyekről, újságból kitépett fecnikről, jegyekről, naptárszeletekről vagy 

versenyhelyezésekről, legfontosabb feladatuk talán annak a függőségnek a 

bemutatása (vagy akár csak jelzése), amely a huszadik század emberét az írott jelhez 

bilincseli, az egyezményes jelhez, ami hétköznapjaink régen elfogadott részeként 

kíséri és határozza meg életünket. 

Képhez társítva ezek a jelek a kompozíció statikus elemeivé válnak, 

szavakká, jól meghatározott jelentések hordozóivá kövülnek. Statikus jellegük 

azonban rögtön átlényegül, mihelyt a betű szerinti értelmezés alárendelődik a 

vizuális kommunikáció olvasati szabályainak. "XII - 30, X - 2, XI - 20, VII - 2, 

Vm - 16" (45., 46., 47., 44., 36 kép) 

45. kép, XII-30, 1985, ofszet, 61x67 cm. 
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46. kép, X-2, 1985, ofszet, 62x90 cm. 

47. kép, XI-20, 1985, ofszet, 63x92 cm. 

A FÉNYKÉP MINT TÁMPONT 

A fényképezésnek mindegyik mű létrejöttében fontos szerep jutott. 

Valamennyi munka a fénykép éles precizitásából indul ki, más-másféleképpen 

értelmezve a különféle megközelítési-értelmezési-továbblépési módozatokat. Az 
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alaptéma bonyolult olvasati lehetőségei mindenekelőtt igen átfogó és részletes 

előtanulmányokról tanúskodnak. 

így például a rengeteg kimerevített időpillanat fényképanyaga révén az egész 

verseny, annak minden jellegzetességével együtt úgy tanulmányozható, hogy szinte 

készen kapjuk az „absztraktizált" olvasatot, hiszen a környező világ színei mintegy 

programszerűen fekete-fehérben vetültek a képlemezre. Ezáltal persze már nem a 

valóság puszta másolataiként szerepelnek - a grafikus pedig a további alkotási 

stratégiájában felhasználhatta a fényképet jellemző precíz elemeket is, minekutána 

meghatározta a dokumentumhűség és többletjelentés viszonyát és szerepét a művészi 

mondanivaló tolmácsolásában. A fénykép részletpontossága ugyanis mintegy 

„megfojthatja" önnön üzenetközvetítő képességét, ha a művész nem figyel arra, hogy 

a dokumentumszerű adatok mindvégig (a rögzítés pillanatától a teljes mű létrejöttéig) 

alárendelődjenek az alkotás szemantikai kritériumainak. Mármint ha a cél valamiféle 

műalkotás létrehozása. A fényképriport esetében ugyanis éppen fordítva kell eljárni, 

hiszen ott az anyag a sajtóban kerül közlésre és a tömegeket hivatott értesíteni-

tájékoztatni. 

Bizonyos értelemben ez volt az én szándékom is: információt szerettem volna 
nyújtani minél többeknek, megosztani velük észrevételeimet, ha úgy tetszik: 
meghúzni a vészféket. 

Ami a képek dinamikáját illeti, két típust különíthetünk el : 
1. statikus kép, 
2. dinamikus kép. 

Az első kategória alkotásait sokkal nehezebb volt úgy sokszorosítani, hogy a 

művelet során a kép értékei lehetőleg megőrződjenek vagy éppen 

hangsúlyozódjanak, ne silányuljon az egész holmi sokszorosított dokumentumfotóvá, 

hanem még maga a dokumentumjelleg is művészi tartalmak hordozójává-

közvetítőjévé váljon. "XII - 31, X - 2, XI-6" (33., 46., 32. kép) 

E képek üzenete világos, egyenes, tisztán érthető. Mély drámaiság jellemzi 

őket, akár azt is mondhatjuk, hogy egyenesen brutalitás árad belőlük - a 

versenyhelyzet feszültsége. A fények és árnyékok játéka olykor éles, máskor lágy, 

kellemetlenül ragacsos, fullasztó, a környezet pedig mindenkor mocskos, tompa 

egységbe szürkül. "XII - 1, V - 1 0 " (48., 39. kép) 

27 Arnheim R. 1979. 366.-428. o. 
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48. kép, XII-1, 1984, ofszet & litho, 38x56 cm. 

A második típus az ábrázolt-bemutatott mozgás jellege szerint három 

kategóriába sorolható: 

A. A versenyző kerékpáros legjellemzőbb mozdulatának rövid exponálási 

idővel történő megörökítése, itt minden részlet kristálytisztán kivehető - a mozgás 

illúzióját éppen ez a kimerevítés kelti. 

B. A versenyzőt vagy versenyzőket hosszú exponálási idővel fotózva a 

kamera követi a mozgást, így a főszereplő(k) alakja élesen elkülönül az elmosódott, 

különféle tónusú csíkokká kenődött háttértől. "XII -17,1 - 3, E-15" (49., 42., 50. kép) 

C. A kamera mozdulatlanul, hosszú exponálási idővel rögzíti az előtte 

elszáguldó versenyzők képét, ez az adott körülmények között természetesen 

füstszerűvé, mintegy sejtelmessé - plasztikailag rendkívül kifejezővé válik. "II - 2, 

XE - 21, x n - 2" (51., 52., 53. kép) 

A sorozat teljes képanyagának szemantikája a fekete-fehér fénykép 

kifejezőerejére épül, a további változtatások, a nyomdatechnika, a litográfia vagy a 

ráfestés által lehetővé tett színezések legkevésbé sem szándékozzák 

„megszelídíteni", valósághűbbé tenni e képeket, csupán a szimbólumtárat, a 
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jelentésszinteket, értelmezési lehetőségeket gazdagítják. A fényképezés, a nyomtatás 

és a grafika művészi egybeolvadásáról van itt szó, a valóság és a művészet határán 

született szimbiózisról. 

49. kép, XII-17, 1987, ofszet & litho, 44x58 cm. 

50. kép, 11-15, 1987, ofszet & litho & kollázs, 46x61 cm. 

51. kép, 11-2, 1988, ofszet & litho & kollázs, 44x64 cm. 
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Xll-ll" 

52. kép, XII-21, 1988, ofszet & litho, 44x58 cm. 

53. kép, XII-2, 1988, ofszet & litho, 44x58 cm. 

A SAJTÓVISSZHANG MINT TÁMPONT 

Nem lenne érdektelen megtudni, hogy vajon miért foglalkoznak egyesek 

műkritikával? Mit akarnak ők? A műkedvelőknek akarják bizonyítani, hogy értenek 

a művészethez? A jó, vagy talán a rossz viszonyt keresik a művészekkel? Egy 

különleges rétegét célozzák az értelmiségnek ? Vagy csak egyszerűen, őszinte 

szavakban akarják tolmácsolni azokat az érzelmeket és gondolatokat, amelyeket a 

vizuális üzenet váltott ki bennük és riasztotta fantáziájukat? Vagy csak a kultúrának 

bizalmas szolgáltatói akarnak lenni? Ami biztos, az hogy a képzőművészek és a 

műkritikusok egymástól függésük, de függetlenségük is vitatható téma. A 

képzőművésznek nem lehet élete célja az, hogy a műkritikát meghódítsa, ám de hátat 
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sem fordíthat az általa keltett visszhangonak, a művészetének „külső" érzékelésének. 

Tény marad az is, hogy minden egyes író mögött számtalan olvasó tömörülVIII. 

„Scriind avem mereu în vedere să fim citiţi.. .în actul însuşi al scrierii se află implicat 

un public."28 

Azért, ennek az esemény-kiállításnak az elemzésében kizárhatatlan a 

műkritika reakciója. Műves kiemeléssel összefüggéseiből, steril kiértékelést 

kockáztatunk. A Jegyzékben idézünk minden további kommentár nélkül és helyett a 

sajtóban megjelent vélekedésekből: 

Vasile Igna29 "loan Horvát Bugnariu avagy a magány aporiái"IX 

o n t v 

Adrián Guţă "Az ürügy: a dirt-track verseny" 
t i s -V"T 

Gheorghe Vida "Egyidejűség és sorozatosság" 

Adrian Silvan Ionescu32 "loan Horvát Bugnariu"xn 

Mircea Ţoca33 "A professzionalizmus, mint embléma"xm 

Vasile Radu34 "Géplovag"XIV. 

EGY BARÁT LEVELE 

„ARÉNA"35 

„Mint minden jó dolog az életben, ez a kiállítás olyan, mint egy mese. 

Tetszik. Mindenki megérti, s így megérti a világot és önmagát. 

Ám túl egyszerű lenne, ha csak annyi lenne, amennyinek látszik. Érzed, hogy 

valami másnak is kell ott lenni, de ha minden szót külön tanulmányozol, kocáztatod, 

hogy szem elől téveszd a mondatot. 

Akkora a zaj, a feszültség, annyi a várakozás, a banalitás és az ünnep, a 

vereség és a győzelem. 

28 Bútor M. 1979. 120. o. "Mindig figyelmünkben kel legyen hogy olvasák is mindazt amit ílunk." 
29 Igna V. 1988.61.-62. o. 
30 Guta A. 1988.61.-62. o. 
31 Vida G. 1989. 16 o. 
32 Ionescu A. S. 1989. 15. o. 
33 Toca M. 1988.6 0. 
34 Radu V. 1989.6 0. 
35 Cuciurcü I. 1988 Levél. 
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Gyötrelmes. Minden egyre ismétlődik. Újra és újra ugyanaz a dolog, régi és 

mégis mindig új köntösben. Néző és versenyző, hideg szemmel figyelt hős, a szem 

mögött egy másik, hogy majd egy harmadik is láthassa. 

Itt a látványosság a nézőközönség tapsával veszi kezdetét és a hősökével ér 

véget. 

Ki a néző és ki a hős? 

A szerepek megcserélődtek és az előadás kezdődik elölről. Észrevétlenül 

kezdesz ráérezni, megérteni ezt a kevés szavú mondatot. Nem is tudjuk már, hogy 

mikor jöttünk le a lelátóról és az arénából. 

Én vagyok mindegyikőtök. 

(E gondolatok barátom és kollégám H. B. I. kiállítása kapcsán születtek.)"XV 

TÍZ ÉV MÚLVA 

A kiállítást 1989 februárjának végén zártuk. Valószínűleg Kolozsvár 

történelmének egyik leghosszabb kiállítása volt. Két nagy mappába került az anyag 

és sokáig feléjük sem néztem. Egy idő után már nem számoltam az éveket. Annyi 

egyéb kötelezettséget vállaltam és annyi másikat róttak rám abban a hitben, hogy így 

majd hasznosabbá válhatok. 

A véletlenek összjátéka folytán, tíz évvel később, 1998 nyarán elhatároztam, 

hogy újra megnyitom e kiállítást, ezúttal a kaposvári „Vaszary" Városi Képtárban, 

minthogy országaink utóbbi ötven évének történelme annyira hasonlóan alakult. 

Tartottam attól persze, hogy esetleg unalmasnak, elavultnak bizonyulok, afféle 

megkésett „hős kommentátornak", másszóval: túlhaladottnak. De nem így történt. A 

kiállítás kedvező fogadtatásban részesült és tematikája még mindig érvényesnek 

találtatott. Magam is meglepődtem rajta: mintha nem is telt volna el azóta tíz év! 

Magyarországon ez természetesen „a szomszéd kecskéjének" is tűnhetett. 

Lássuk azonban, hogy mit mondott (egyebek mellett) Pogány Gábor36 

műkritikus barátom a kaposvári megnyitón (a szöveg az 1998-as KÖRJÁRAT 

katalógusban is olvasható): 

36 Lásd -.Pogány G. 1998. Katalógus. 
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„A Körjárat egy teljesen zárt sorozat. Megbontani nem lehet, egy vagy két 

lapot kiemelni belőle, és más kontextusban, más képekkel együtt kiállítani meg 

értelmetlen. (Értelmetlen lenne ma már efféle 'mechanikus' permutációkkal 

kísérletezni a képcsinálás számítógépes világában, amikor a beszkenelt "eredeti" 

fényképpel gyakorlatilag bármilyen modulációt meg lehet valósítani, és az 

eredményt a plotteren filmre nyomtatni. De ennek már semmi köze nem lenne a 

művészi grafikához.) Grafikai érdekességét, értékét éppen azok a lehetőségek és 

korlátok adják, amilyen körülmények között készült a sorozat. Művészi értékét, 

esztétikai szépségét az, ahogy alkotója ezeket a korlátokat áttörve a lehetőségeket a 

végsőkig tágítva alkotta meg a lapokat. Időtállóságát, művészi értelmét pedig a kor 

üzenete; egy nagyon zárt, totális rendszerben annak egy kicsiny és periférikus 

részlete is zártan és totálisan funkcionált, a rész magában hordta az egészt, és e 

részen át, loan Horváth Bugnariu invenciózus összeállításában az Egészről kapunk 

átélhető képet."XVI 

ÖSSZEGZÉS 

A két kiállítás után, amelyeket tíz év és egy országhatár választott el 

egymástól, az első eseménytől számított tizenöt év távlatában a következő összegzést 

kapjuk eredményül: 

Egyik társadalmi-politikai rendszernek sincs semmi köze az emberek iránti 

szeretethez. Mindkettő kihasználta az embereket, a saját jól felfogott érdekében. 

Az emberek iránti szeretet ezután is a költők és a kutyák gondja-dolga. 

A vég nélküli ismétlődés, a napok monotóniája bennünk van és nem függ 

attól, amit a társadalom nyújt vagy éppen nem nyújt. 

Értelmes és értelmetlen versengéseink egyaránt, egytől egyig ostobaságok 

voltak és azok is maradtak. 
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Harmadik Fejezet 

A POP ART SZÜKSÉGSZERŰ 
MEGJELENÉSE A FOGYASZTÓI 

TÁRSADALOM ÉS 
A BEATGENERÁCIÓ 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE NYOMÁN 

"A pop szó két tényezőre emlékeztet egyidejűleg: 1. egy üvegből kipattanó 

dugó (ígéretesen) optimista pukkanását idézi, 2. az angolszász országokban az 

ötvenes évektől kezdődően igen nagy népszerűségnek örvendő zenei irányzatot is 

ezen a néven ismertük meg (gondoljunk csak a Beatlesre, Bob Dylanre...)" - e 

szavakkal kezdi Isabelle Lecomte Deporter a POP művészetről szóló könyvét.37 

Maga a "pop" szó legelőször Eduardo Paolozzi "I Was a Rich Man's 

Plaything" (Egy gazdag ember játékszere voltam) című, 1947-ben írt, művészetről 

szóló munkájában jelenik meg, egy nőre célzott pisztolylövést utánozva. Ki gondolta 

volna akkoriban, hogy valójában a következő évtizedben megjelenő új irányzat 

előrejelzésének lehetett tanúja? 

Ma már a "pop art" kifejezés az ábrázoló művészet egy adott korszakára 

vonatkozik (1947 és 197o közé eső évekre), egy új fogyasztói társadalmi rend 

megjelenésének és megerősödésének eredményeképpen, tárgyát, anyagát és alkotói 

módszereit egyaránt az újfajta valóságokból merítve. Ez a tény nagyjából egyidejűleg 

tudatosult aztán Európában (Párizsban és Londonban) és az Egyesült Államokban, 

elsősorban New Yorkban.38 

A háborút követő első évtizedben vagyunk. Ezek az évek a hidegháború 

eredményeképpen állandó politikai feszültségben teltek, egy újabb világháború 

kitörésének fenyegető árnyékában. Egész Európa szenvedett még az előző világégés, 

majd az azt követő politikai, társadalmi és gazdasági változások traumáitól. 

A gazdasági és társadalmi körülmények jelentősen különböztek az USA és 

Európa nyugati államai esetében is. A nemzetközi viszonyok valamelyes 

37 Lecomte Deporter I. 2001. 4. o. (szabadfordítás) 
38 Lecomte Deporter I. 2001. 5. o. 
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kiegyensúlyozódására csak a fokozott gépesítés, illetve a fogyasztói társadalom 

megjelenése és fejlődése után kerülhetett sor. 

Az életmód és a hétköznapi valóságok változásai új kihívást jelentettek a 

művészek számára. Eljött a POP művészet ideje. A mindennapok képeinek és 

használati tárgyainak kölcsönvétele áttörte a képzőművészetet és az utcát mindaddig 

hermetikusan elválasztó gátat. 

A pop kultúra a fogyasztási cikkek, egyszer használatos, eldobható tárgyak 

jegyében alakul ki. Esztétikájának megfelelően minden termék, legyen bár az 

művészi alkotás, egy és ugyanazon céllal készül: el kell adni, meg kell venni, el kell 

fogyasztani. Teljesen lényegtelennek tűnik mindemellett, hogy aztán ez a fogyasztás 

fizikai értelemben zajlik-e, mint például a fagylalt esetében, avagy szellemi síkon, 

ahogyan a sajtótermékekkel történik, amelyek huszonnégy órán belül 

fogyasztandóak. A terméknek mindenképpen hatásosnak és kérészéletűnek kell 

lenni. 

A művészet világában ekkor egy valóban elképesztő jelenség figyelhető meg: 

egyidejűleg tűnnek fel a pop "reakció" első jelei Európa és az Egyesült Államok 

számos csücskében. így például Mimmo Rotella olyan kiállítást rendez Rómában, 

amelyen a római utcákról begyűjtött plakátokból összerótt munkái láthatók, 

miközben Párizsban Jacques de la Villeglé teszi ugyanezt, a tengeren túl, pedig Andy 

Warhol megfesti az első, képregényekből ihletődött alkotását, fogalma sem lévén 

róla, hogy Roy Lichtenstein már előbb felfedezte ezt a témát, aminthogy egyikőjük 

sem ismerte a brit Peter Blake munkáit, aki mindkettőjüket megelőzte. 

"Figyelmen kívül hagyva a karneváli hangulatot, a rikító színkavalkádot, a 

gigászi méreteket, a pop art jellemzője, hogy a közvetlen elődei pátoszát formailag és 

szellemileg egyaránt megtagadva felvállalta a hatvanas évek ésszerűtlenség-

ellenességét, érték- és precizitásellenességét, finomkodás ellenességét39. 

Témaválasztásában a tinédzserkultúrát követve bizonyos értelemben a kortárs 

értékek ellen tüntetett és nyíltan megtagadta az úgynevezett modern művészet 

kliséit." 

39 Lippard L. R. 1969. 10. o. 
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Megszületett a város esztétikája. Az előadások, a tömegtájékoztató eszközök, 

a reklámműfajok a művészetek eszköztárát használták fel. a fényképet, a filmet, a 

színházat, a zenét, az építészetet. így a popkorszak során újfajta művészet jött létre. 

A hatodik évtized derekán kialakuló, új realizmusnak keresztelt irányzat teljesen 

elszakadt már az előző korszakot uraló absztrakt művészet stílusától. Az új 

szemléletmód elsősorban a valóságra koncentrál, ezt kollázsokkal, olyan 

összeállításokban ábrázolja, ahol a művész érdeklődésének középpontjában a 

hétköznapi városi lét majdhogynem vulgárisan közönséges tárgyait találjuk. A 

dadaista mozgalomtól függően az új művészeti koncepció eltérő megnevezések alatt, 

de hasonló alkotásokkal rendre megjelenik Olaszországban, Németországban, 

Franciaországban, Svédországban, az Egyesült Államok keleti és nyugati partjain. 

Néhol újdadaizmus a neve, másutt junk művészet vagy éppen „art of the vulgarian" 

„Az egyszerű formakincs, a kifejezett látványközpontúság, az emblematikus 

megjelenítés mind-mind makacs politikai ellenzékiségről tanúskodik, a dadaizmus 

szellemiségének megfelelően."40 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a dadaizmus, valamint a szürrealizmus 

legjellemzőbb vonása az agresszív feszültség, ami abból az igyekezetből fakad, hogy 

bármi áron, de ledöntsék végre az alkotás minden területét határoló korlátokat. 

"Minden kaput ki kell feszíteni a sarkaiból, mert odaát a lehetetlen fogalma 

elképzelhetetlen lehetőségekké tágul: nem csupán a költészet kapujáról beszélek itt, 

hanem az élet, a lázadás, a mágia, az álom és a szerelem kapuiról"47 - mondja Jean 

Cassou. 

Az újrealizmust követő pop art újra felfedezi, divatba hozza az ábrázoló 

művészetet, amit a háború utáni irányzatok meglehetősen elhanyagoltak. Ez a stílus 

olyan amerikai művészeket ihletett, akik saját elképzeléseik szerint kiemeltek egy-

egy képet a tömegtájékoztató eszközök által közzétettek közül, fogtak egy-egy 

reklámplakátot vagy éppen a szupermarketek polcairól egy akármilyen tárgyat, hogy 

IKONNÁ tegyék őket. Előre megfontoltan, szándékosan felszínes, élő és pozitív 

művészet ez, programszerűen kerülve a mélységekben való megfeneklés veszélyeit. 

40 Grenier C. 2001. Párizs. Számozatlan oldal. 
41 Cassou J. 1971. 136.0. 
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Az irányzat 1966 körül éri el zenitjét, számos új mozgalom előkészítőjeként, 

amelyek visszahelyezik majd a narrációt az ábrázoló művészet középpontjába. Az 

esztétikai látásmódot természetesen még mindig jelentősen befolyásolta az uralkodó 

festészeti koncepció, amely lényegesen különbözött a történelmi realizmus jellegétől. 

Ennek megfelelően a művészek a városi környezetből választanak ki egy képet, az 

utcáról, az üzletekből. Az eredmény gyakran agresszív, közönséges, szexuális 

utalásokkal illeszkedik mindennapjaink átlagkörnyezetébe, ahol az élet a legkevésbé 

tiszteli a konvenciókat, és a legtávolabb esik a jólneveltség szabályaitól. 

Ez a művészet olykor játékosan, máskor erőszakosan, netán ironikusan 

szólította meg a nézőt, mégsem jutott el a szó szoros értelmében vett 

nagyközönséghez, noha igazán realista üzeneteket hordozott. Tény, hogy a művész 

olyan anyagokat használt, amelyek az utcáról, az ócskapiacról, a szemétből vagy a 

vásárból származtak, mindig és mindenképpen a közönséges hétköznapi valóság 

világából. Az alkotásokat azonban mégsem nevezhetjük népszerű műveknek, még 

naiv vagy primitív értelemben sem, mint ahogy nem beszélhetünk a felkészületlen 

közönséggel való közvetlen kommunikációról sem. 

"Az ellenkultúra és a hatvanas évek művészeti törekvései nemcsak a 

kivonulás szellemi és pszichedelikus kalandjai felé fordítják a figyelmet, hanem 

olyan korszakos kérdéseket boncolgatnak, mint a művészet és az élet közötti határ 

áttörése, a művészeti fogalom kiteij esztése, a művész társadalmi felelősségének és 

státusának visszaállítása - ha más formában is. Az érthetőséget célzó törekvések 

azonban semmivé foszlottak, és az lett a legérthetetlenebb, ami a legérthetőbb akart 

lenni. Például a pop popularitása a maga korában használhatatlan a közönség 

számára, belterjes, a művészeti önvizsgálat részére, egyedül a zenében találta meg 

azt, amire vágyott...42" 

Ebben az újrealizmusban egyfajta különleges fontosságot tulajdonítottak a 

néha egyenesen költői nyelvezetnek az intellektuális képfeldolgozás során: Johns 

vagy Rauschenberg műveiben szótöredékeket találunk, Indiana alkotásaiban 

pecséteket, Raysse és Hockney reklámszövegeket használt fel a munkáiban. Realista, 

de nem feltétlenül népszerű vagy népies műveik jelentősen különböznek a pop art 

42 Tolvaly E. 1995. 10. o. 

68 



megnyilvánulásaitól, ez az újra felfedezett realizmus másodkéz-szemléletéről 

tanúskodik. A pop művészeit szentimentalizmus-ellenesség jellemzi, hangsúlyozott 

közönyösségük nyilvánul meg abban is, hogy látszólag véletlenszerűen választanak 

ki hétköznapi, minden újszerűségtől mentes képeket. Ez lesz egyébként a pop egyik 

legfontosabb tulajdonsága. Ebből kiindulva teremti meg aztán minden művész a saját 

alkotói stílusát, bár persze viszonylag szűk mozgástér állt rendelkezésükre. 

A modell élethű bemutatásáról a hiperrealizmus esetében beszélhetünk. Ez is, 

mint a pop számos egyéb irányzata, kifejezetten arra törekszik, hogy minél 

tökéletesebben másolja - no nem magát a tárgyat, hanem a tárgy reprodukcióját. 

Catherine Grenier így vélekedik erről a Pompidou Központ 2ool-es katalógusában, 

„Les années pop" című írásában: „Megfestették a Coca-Colás üveg reklámképét, de 

nem magát az üveget, nem festik le Marilyn Monroe-t, hanem Marilyn fotóját. Nem 

a - művészet - szót festik, hanem a szó grafikai képét."43 

A pop stílus a reklámcélú és kereskedelmi jellegű művészetben találja meg 

nyelvezetét és hatásmechanizmusát, ezek elemeit: az ecsetkezelés személytelensége, 

a kép egyszerűsége, a sokkoló és agresszív részletek a fontosak, NEM, pedig az 

esztétika. Ez a tény érzékelteti a folyamatot, melynek során megpróbálták a művész 

és a kész mű közötti eszmei eltávolodást olyan mértékben megnövelni, hogy az 

alkotás mintegy banalizálódjon, egyenrangúnak tűnjön a tömegcikkeket előállító ipar 

bármely termékével. 

Nyilvánvaló, hogy ebben a felfogásban rendkívül fontos szerepet játszik 

Marcel Duchamp44 elmélete. Az ő személyisége és gondolkodásmódja döntően 

befolyásolta a huszadik század első felének művészetét. Tristan Tzara, Francis 

Picabia és Man Ray mellett őt tartják a dadaizmus (1915 - 1922) szülőatyjának -

amely szerepet egyébként módfelett utált: „Mivel a dada csak tagadott, s épp a 

tagadás tényénél fogva uszályába került annak, amit tagadni akart, Picabia meg én a 

humornak szerettünk volna folyosót nyitni benne, amely hamarosan elvezetett az 

álomig, következésképp a szürrealizmusig. A dada mindenestül negatív és vádló 

jellegű volt... Példa rá a szeszélyes hosszmérték egységére vonatkozó ötletem. Fonal 

43 Grenier C. Les années pop. Katalógus. Pompidou központ. Párizs. 2001. Számozatlan oldal. 
44 Duchamp Marcel (1887 - 1968) Jaques Villon festő, Raymond Duchamp-Villon szobrász és 
Suzanne Duchamp festőnő testvére. 
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helyett méterrudat kellett volna választanom és azt kettétörnöm: akkor lettem volna 

dadaista."45 

A művészet elszemélytelenítése tulajdonképpen az ő alapötlete, s ez a 

gondolat robbanásszerű sikert arat a pop eszmei síkján. James Johnson Sweeney 

1956-os interjújában46 Duchamp mindenesetre így vélekedik: 

„A festészetet kifejezési eszköznek, nem végcélnak tekintem. 

Kifejezésmódnak, mely egy a sok közül, nem, pedig egész életet kitöltő végcél, 

ugyanúgy a színt is csupán a festészet kifejezési eszközének, és nem célnak tekintem. 

Más szóval: nem szabad, hogy a festészet kizárólag retinális és vizuális legyen, kell, 

hogy legyen valami köze a szürkeállományhoz, az értelem iránti ösztönünkhöz. 

Főleg ez az, amit szeretek. Nem akartam egy kis területre szűkülni, hanem 

megpróbáltam annyira univerzálissá válni, amennyire csak lehet." 

Szerinte a rajz szerepét a tárgyak száraz, prózai vázolására kell korlátozni, 

kifejezéstelen, objektív ábrázolásukra kell törekedni, hamisítatlanul és hidegen 

tükrözve a valóságot. A világ eltárgyiasult ábrázolásával kapcsolatban Duchamp 

használta először a „ready-made" kifejezést. Eredetileg művészeten kívüli tárgyakra 

vonatkozott, amelyek „valóságidézetekként" az egyetemes egész részeiként 

funkcionáltak és kerültek bele a művekbe. A talált, avagy saját kezűleg gyártott 

tárgyakat gondosan megválasztott költői címekkel társítva merőben új mondanivalók 

születtek. A művész érdeme ezúttal a tárgyak kiválasztása (esetleg csupán 

megtalálása) és hétköznapi környezetükből való kiemelése. A tárgynak persze így 

semmi köze az esztétikai élményhez, ugyanakkor azonban a tárgy és a cím 

viszonyának kidolgozásában a művészt jól meghatározott cél vezérli: a néző 

manipulálása. 

Természetesen e gondolatmenet jegyében a látható világ bármely elemét 

tekinthetjük művészi mondanivaló hordozójának, tárgyi megnyilvánulásának, 

amennyiben kiemeljük a hétköznapi környezetéből és elszigeteljük az ott betöltött 

sekélyes, földhözragadt és hasznosságelvű szerepétől. 

45 TolvalyE. 1995. 14. o. 
46 TolvalyE. 1995.22. o. 
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A pop művészet éppen ezt valósítja meg: talált tárgyakat (trouvé) gyűjt össze 

és használ fel, alárendelve őket saját eszmerendszerének, ahol a mondanivaló nyers, 

lármás és sokkoló formákban, elszemélytelenítve tárgyiasul. 

Az irányzat hatásköre persze nem korlátozódott az Egyesült Államokra. 

Ahogyan jeleztük már, szinte ugyanabban az időben, amikor a pop felbukkant az 

USA területén, hasonló megnyilvánulásokra került sor Angliában, Franciaországban, 

Németországban, és Olaszországban is. A kultúrtörténet ugyanekkor a nagy galériák 

és művészeti múzeumok mozgalmát is számon tartja, nemkülönben a kifejezetten 

populáris, népszerű zene térhódítását, a fiatal és elkötelezett szerzők és előadók 

felbukkanását, akik velük nagyjából egykorú és igen lelkes közönség előtt léptek fel. 

A második világháborút követő években az Egyesült Államokban éppen az 

össznépi identitáskeresés divatja magyarázhatja a némileg szokatlan mérvű kulturális 

érdeklődést - komoly anyagi támogatást utaltak át ilyen célokra, míg az 

önmegvalósítás és személyiségkiteljesítés kevésbé lelkes hívei nyilván nem sokat 

áldoztak erre. 

„A modern művészet európai vajúdása az újvilágra is kihatással volt. Értő és 

merész korifeusai vállaltak részt e harcokban, Gertrude Stein és fivérei, Katherine 

Dreier, a Guggenheim család, Walter Pach. Az ő úttörő és kockázatoktól sem mentes 

munkájuk, ízlésük nyomán nagyszerű antológiákat lehetett összeállítani modern 

festészeti alkotásokból. Az Egyesült Államok nagy múzeumai és művészeti galériái 

bámulatosan szervezett intézmények, tökéletesített felszereléssel, fontos részeként az 

amerikai közéletnek."47 

Ezek egyidejűleg kutatási központok és művelődési, népművelési fórumok. 

Bár megjelenése pillanatában a popot a lehető legrövidebb lefutású és 

legjelentéktelenebb művészeti irányzatnak jósolták, valahogy mégse akart eltűnni 

többé. E tény paradoxonnak is tűnhet ugyan, de magyarázatául szolgál, hogy a pop 

szellemisége lassan beszűrődött az élet számos területére, több generáció tudatának 

és világképének szerves részévé lett. Közel ötven évvel a megjelenése után 

elmondható, hogy csaknem az egész világot meghódította, bár kétségtelen, hogy az 

apoteózisa az 1956 és 1968 közé eső periódusra korlátozódik. 

47 Cassou J. 1971. 111. o. 
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A történelemben általában nincs nagy jelentősége egy alig ötven éves 

irányzatnak, a jelenség elemzése mégis hozzásegít, hogy levonjunk egy lényeges 

következtetést: maga a „pop" elnevezés a „populáris kultúra" kifejezés rövidítése, 

különösen a zene esetében, ahol a folk-, jazz- és más klasszikus vagy modern (ista) 

tradíciók elleni lázadásból született az új, minden eddiginél népszerűbb és átfogóbb 

irányzat. Innen áradt szét a pop szellemisége aztán, meghódítva a képzőművészet, 

építészet, filmművészet berkeit, de megtaláljuk a divatban, az irodalomban, 

fényképészetben éppúgy, mint a design területén vagy éppen a magatartáskutatás 

során. Természetesen a pop más-más elemei bukkannak fel az egymástól oly 

különböző szakterületeken, más-más módon befolyásolva azokat. 

Hangsúlyoznunk kell nemkülönben azt is, hogy ez az „új szemlélet" 

folyamatosan változott és nem ismételte önmagát a története során. Saját esztétikát 

hozott létre, a reprodukálás - a mediálás - esztétikáját. Warhol ismétlésen alapuló 

munkái, Lichtenstein óriásraszter-szerkezetű reprodukciói, Wesselmann 

fotókollázsai, Hamilton amatőrfotóknak tűnő alkotásai mind-mind ugyanazt az 

üzenetet közvetítik a plasztikai megjelenítés különféle formái révén: a bemutatott 

tárgy - a pop esztétikájának megfelelően - csupán reprodukció, az igazi modell 

másolata, képi ábrázolása. 

„A pop filozófiája a hétköznapi élet megfigyelését írja elő, személyes átélés 

avagy részvétel nélkül. Az alkotóművész arra törekszik, hogy munkái esetlegeseknek 

tűnjenek, objektív, személytelen, sőt akár közönséges tükrözései legyenek a 

jelentéktelenségeknek, amik afféle másodkézből vett modellekre épüljenek. A 

festészet itt mintegy a kölcsöngondolat - kölcsönkép - szolgálója."48 

1957-ben, San Franciscóban Thorm Gunn közzéteszi „Elvis Presley" című 

versét. Ez az első olyan alkotás, ami határozottan, világosan megfogalmazza a pop 

néhány lényeges jellemzőjét. Beszél a KÉP mint IKON fontosságáról, valamint a pop 

világképének, szemléletmódjának alapjául szolgáló múlandóság-ideálról. Lassan 

körvonalazódnak az amerikai populáris kultúra legfontosabb ismérvei, megjelennek a 

tipikus szimbólumok: a motorkerékpár, a mozi, az autósztrádák, a motelek, a 

48 Grenier C. 2001. Számozatlan oldal 
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neonreklámok, a közlekedési jelek, a tetoválások, a parkolóhelyek és a 

reklámpannók. 

Elvis Presley karrierje különben is a pop „lázadást" példázza. Ahogy 

kezdődött, ahogy kiteljesedett, ahogy kulturális jelentőséget nyert - az énekes 

előadásainak frissessége, cinizmusa egyaránt a pop alapkritériumai szerint, minden 

nehézkességtől mentesen szólt a hallgatóhoz, azonnali és hosszantartó sikert 

biztosítva számára. A megénekelt témák banalitása hatásosan kiemeli az előadó 

szenvedélyességét. 

Ekkoriban persze csupán a zene művészei nevezték magukat a pop 

képviselőinek. 

A második világháborút követően a filmművészet is lendületes fejlődésnek 

indul. Az alkotások négy alapkategóriába sorolhatók. Az első típushoz a hollywoodi 

produkciók tartoznak, olyan sztárokkal, akiket az Andy Warhol modelljéül szolgáló 

Marilyn Monroe-kaptafára „gyártottak", a második típus európai filmeket jelent, 

olyan narratívákra épülő alkotásokat, amilyenekben például Antonioni mutatta be a 

városi létet. Voltak dokumentumjellegű művek (harmadik kategória) és végül meg 

kell említenünk a független kísérleti munkákat, amelyek a kollázs technikájából 

ihletődve dolgozták fel, montírozták a képet és a hangot. Ebben a kategóriában Andy 

Warhol jutott el a nyers filmanyag vágás nélküli bemutatásáig, lezárva ezzel a 

továbblépési lehetőségeket.49 

A festészet tulajdonképpen a filmművészet tömegtermelésére, 

„kultúrdömpingjére" reagálva fordult a pop szellemisége felé, hogy újra biztosíthassa 

a festészet felsőbbrendűségét a vizuális művészetek világában. A filmművészethez 

hasonlóan, a festészet is figyelmet szentel az élet összes fontosabb területének, ez 

magyarázza a performance-hoz való közeledését is. Mint azt egyébként a reklámok 

esetében is megfigyelhetjük, a festészet az egyszerű egysíkú képet hangsúlyozva, a 

banális látványt túldimenzionálva, egyidejű és egymást kiegészítő, látszólag véletlen 

kontrasztok segítségével teremti újra a kép szuggesztív erejét. A műtermi és a 

figuratív festészet egyaránt fontos szerephez jutott ismét, anélkül, hogy a mű 

alárendelődött volna a hagyományoknak. Ehelyett idegen elemekkel gazdagodott az 

49 Mark Francis 2001. Les années pop. Párizs. Számozatlan oldal. 
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alkotás, ennek megfelelően új utakra kényszerült, a valóság iránti érdeklődés átvette 

az igazságkeresés szerepét. 

A művészet ezen új típusa igen hamar követőkre talált számos ország 

művészeinek körében, csaknem minden megnyilvánulási formáját siker koronázta, a 

legkorábbiaktól egészen napjainkig. Mivel eszméi egybeesnek az ifjú generációk 

által vallottakkal, ezek már a kezdetektől fogva lelkes követői és terjesztői voltak. A 

pop újraélesztette a műtermi festészetet, de csaknem lehetetlenné teszi, hogy 

remekművekről beszélhessünk: a választott témák kifejezetten banálisak, a művész 

hidegen, kívülről figyeli hétköznapi modelljeit, amelyek ráadásul másodkéz-

ábrázolások, hiszen nem magát a tárgyat jelenítik meg, hanem annak képi másolatát, 

reprodukcióját, méghozzá azt is meglehetősen közönségesen, hogy ne mondjuk: 

erőszakosan. 

A művész nem aszerint választja a témát, hogy az mennyire eredeti vagy 

kifinomult ábrázolást tesz lehetővé. Számára a populáris, népszerű jelleg a 

legfontosabb. Innen adódik a pop art és a reklám szoros, szerves kapcsolata. A 

művészt nem érdeklik a kép esztétikai vonatkozásai, de művében fellelhető az az 

esztétikai felfogás, amelynek alapján létrejött az eredeti modell reklámképe, amelyet 

ő most felhasznál. A pop „ikonjai" tetszőleges számban, bármikor reprodukálhatók, 

éppen a személytelen voltukból fakadóan. Következésképpen a világ jó néhány 

pontján bukkanhatunk más-más művészek kézjegyével ellátott munkákra, amelyek 

mind Marilyn Monroe-t, Elvis Presley-t, Coca-Colás palackot, satöbbit ábrázolnak. 

Ez az új művészet megteremtette saját szabályait és konvencióit. Mindig hű 

maradt a valósághoz, elutasítva a mesterkéltséget, a ravaszkodást. A valóság 

tényeinek leplezetlen bemutatása során persze olyan témákhoz is eljutott, amelyek 

ritkán jelenhettek meg a kultúra színpadán - mint például a selejt, az egyszer 

használatos, eldobható (és eldobott) tárgyak, amelyek sokatmondóan jellemzik 

hétköznapjainkat. 

A véletlenszerűen kiválasztott, tetszőleges modell nem igényel kompozíciós 

megfontolásokat, csupán afféle kombinatorikus gyakorlatnak tűnik, általában 

környezetükből kiragadott tárgyakat használva. Ez a közlésmód természetesen 

egészen újfajta olvasatot igényel. „Új művészeti valóságok szokatlan közvetítéséről 

beszélve hangsúlyoznunk kell, hogy ez többé már nem a dolgok, a környező világ 

74 



lényegét igyekszik bemutatni, sokkal inkább magát a „csomagolást", de azt annál 

aggályosabb pontossággal. A művész nem rejteget, nem szépítget semmit, a világ 

hamis, álságos voltát éppoly kevéssé, mint saját technikáinak, téma- és 

ihletforrásának jellegét. A műnek és művésznek a közönséghez fűződő viszonya 

bevallottan triviális. A műalkotások éppolyan fennen hirdetik ezt, mint a 

performance típusú megnyilvánulások."50 

Az USA civil lakossága szenvedte meg viszonylag a legkevésbé a második 

világháború pusztításait, így ott sikerült kilábalni a legrövidebb idő alatt a válságból 

és kiépíteni a fogyasztói társadalom alapjait. Az 196o-as évek elején mindazok, akik 

elutasították ezt az életformát, valami olyan, társadalmi ellentétektől mentes világot 

álmodtak maguknak, ami jó néhány, pop mentalitásnak megfelelő mozgalomban 

jutott kifejezésre. Példaként hadd utaljunk arra a hippi közösségre, amelyik 1965-ben 

Drop City néven a gazdag kaliforniai városok hulladékaiból épített települést, 

elindítva ezzel a hulladék gyűjtésének és újrahasznosításának divatját, ami 

Európában is tömegmozgalommá válik, az 197o-es években érve el tetőpontját. 

Ekkor már a beat generáció jut fontos szerephez az európai és amerikai 

társadalom életében. A „beat" kifejezés olyan nevenincs vándort jelöl, akinek 

életformája a társadalom peremére szorult emberekéhez hasonló, csakhogy ő ezt a 

létet az amerikai életstílus elleni tiltakozásként, önként választotta. 

A hetedik évtized közepe táján megsokszorozódik a tiltakozó mozgalmak 

száma. Az amerikai színes bőrűek is ekkortájt vívják legjelentősebb küzdelmeiket a 

jogegyenlőségért, amelynek jegyében Martin Luther King és Angela Davies 

valósággal kultikus személyiségekké válnak. Kaliforniában, és különösen San 

Franciscóban, ahol a beat generáció hatása a legerősebben érződött még, új 

mozgalom volt születőben, a pszichedelikusoké, ez elsősorban koncertek és 

„underground" megnyilvánulások szervezésében, plakátfestésben jut kifejezésre. 

Jellemző vonásuk a polgárpukkasztó, hallucinációkba átcsapó stílus - a szabad életet 

és a szabad drogfogyasztást egyaránt hirdették. Koncertjeik és agresszív 

önreklámozásuk nyomán egyre kifejezettebb népszerűségük akkor ölt 

kormeghatározó méreteket, amikor tömegesen elutasítják, hogy részt vállaljanak a 

50 Grenier C. 2001. Párizs. Számozatlan oldal. 
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vietnami háborúban. Nagyon sok tiltakozó poszter és dal születik ekkor, elég, ha a 

„protest song" legnevesebb művészeit, Joan Baezt és Bob Dylant említjük ezzel 

kapcsolatban. A mozgalom történetének legfontosabb momentuma az első 

Woodstock fesztivál, 1969 augusztusában. 

A tiltakozó mozgalmak legfontosabb fegyvere az Egyesült Államokban, de 

Angliában is a társadalomkritika. Itt a pop a birodalmi dogmatizmussal szembeni 

ellenállás eszköze lesz, ezért a dalszövegeket, a posztereket és a lemezborítókat 

gyakran cenzúrázzák, ha a hatalom túlságosan kihívóaknak találja őket. A Liverpool-

i Cavern Clubban a Beatles fiúk 1962-ben lépnek fel először, de rövid időn belül a 

megálmodott szabadság szimbólumaivá válnak az (nemcsak) európai fiatalok 

szemében. Az őket ábrázoló poszterek is gyorsan meghódítják a közönséget. Később 

sok neves együttes vagy előadó sorakozott mögéjük ugyanazon szellemiség jegyében 

{Rolling Stones, Pink Floyd stb.). 

1963-ban Nicolas Ferguson televíziós műsorában a közönség ott ülhetett a 

helyszínen és közvetve ugyan, de része lehetett a műsor megszületésében. Ez a 

rendezői koncepció különféle megnyilvánulási formákban mai napig is fellelhető a 

tévéstúdiók gyakorlatában. A pop kultúrvilága sokakat megdöbbentő magatartásbeli 

és öltözködési divatot teremtett Európa leghagyományőrzőbb országaiban is. 1964-

ben Mary Quant piacra dobja az első miniszoknyát. A ruhák élénk színekben 

kezdenek pompázni, és kihívó szabásvonalak születnek. Az utcákon feltűnnek az 

első pszichedelikus rajzokkal borított autók, minekutána Paul McCartney első ízben 

varázsolta így újjá a személygépkocsiját, B.E.V.51 pedig megfestette a „Lord John 

Boutique" homlokzatát, díszítő művét. 

Az irányzat Európa valamennyi országában, de legjelentősebb és 

legkifejezettebb mértékben, Angliában uralkodott el az élet és a művészet 

valamennyi területén. Az angol hölgyek feminista mozgalmai nyomán szabad 

árusításba kerülnek a fogamzásgátló készítmények és 1961-ben törvény mondja ki, 

hogy a magzatelhajtás nem minősül többé gyilkosságnak. A kispolgárság hivatalos, 

hideg hagyománytisztelete és a szegényebb társadalmi rétegeket képviselő rockerek 

magatartása között itt a legkiáltóbb az ellentét, ez, pedig lassan számos politikai 

51 Douglas Binder, Dudley Edwards, David Vaughan. 
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állásfoglaláshoz vezet, különösen, ami a vietnami háborúban való részvételt vagy 

annak megtagadását illeti. 1968 májusában mindez a franciaországi 

diáklázadásokban csúcsosodik ki, magával ragadván egész Európa hasonló érzelmű 

fiataljait. 

Számos, fentebb ismertetett adat a Szabad Európa Rádió műsorai révén jutott 

el hozzánk (Cseke László szerkesztésében). Meg kell azonban említenünk ugyanitt a 

képregényeket is - a társadalmi elégedetlenség új kifejezési formájaként, a szexuális 

forradalom, az esélyegyenlőség stb. szócsöveként a képregényeknek fontos szerep 

jutott az intézményes erkölcsi rend elleni támadásokban. 

Nyugat-Európa fiataljainak követelései közül sok bizonyult eredményesnek, 

az engedmények és jogok némelyike, pedig úgy jutott el aztán Romániába is, hogy itt 

kisujjunkat se kellett mozdítani érte. Merthogy nagyúr volt ám a félelem. És amint az 

éppen ezekben a helyzetekben kiderült, korántsem korlátozódott csupán a hatalom 

nélküliek táborára. 

ANGLIA 

A fentiekben azokat a társadalmi, gazdasági, politikai tényezőket igyekeztünk 

megérteni, amelyek - a borúlátó jóslatok ellenére - hosszú életűvé tették a pop art 

irányzatot, és biztosították művészeti irányzatként való tudatosulását, bár nem 

rendelkezett világosan megfogalmazott programmal mindjárt a kezdetektől, 

semmiféle csoport nem közölt ezzel kapcsolatban valamilyen programnyilatkozatot, 

ahogyan az már korábban történt például a dadaisták, a szürrealisták esetében is. 

Kritériumrendszerre volt tehát szükség, amely szerint kiválaszthassuk a jelen 

tanulmányban szereplő művészeket és az általuk alkotott munkákat. Ennek 

megfelelően az irányzat legmeghatározóbb tulajdonságait vettük alapul, elsősorban 

azokat, amelyek kimutathatóan a reklám befolyása nyomán születtek vagy 

módosultak, eleven, friss, meglepő és energikus jelleget kölcsönözve a műveknek. A 

kritériumrendszer tehát ezekre a jegyekre épül: egy már meglévő, kétdimenziós kép 

kiemelése valamilyen populáris kultúrtermékből, lehetőleg reklámkép, fénykép vagy 
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képregény részlet felhasználása, képi utalás a médiákra, központosított szerkesztésű, 

túlnyomórészt frontálisan bemutatott elemek, amelyek harsány, illetve sápadt 

színekben pompáznak, vagy szerénykednek - akár így, akár úgy, de mindenképpen 

éles kontúrokkal. A kivitelezés technikája okvetlenül gépies, kifejezéstelen, nem 

idézi a művész személyiségét, sokkal inkább a sorozatgyártás termékeire emlékeztet. 

Az ihletforrást gyakran a giccs világában találjuk - merőben szokatlan ez a 

képzőművészet terén. A művész előszeretettel használ másodkézből vett ötleteket, 

ugyanakkor élénken érdeklődik a napi aktualitások iránt Mindezen vonások 

fellelhetők a legismertebb pop művészek munkáiban. 

„Közismert tény, hogy a pop új lehetőségek felé nyitott utat, miközben a 

konvenciók ellen lázadt. A mozgalom ereje és számos generáción áttöretlen hatása 

nem a kódrendszerében rejlik, hanem abban az ötlet- és stratégiatömkelegben, amely 

lehetővé tette számára az állandó megújulást." . 

Angliában a pop művészet első megnyilvánulásai a londoni Modern 

Művészetek Intézetéhez kapcsolódnak, ahol egy kis művészközösség (néhány 

képzőművész, építész, kritikus) a hatodik évtized elején a Függetlenek Csoportjába 

tömörült. Itt találjuk többek között Richard Hamilton-t, Eduardo Paolozzi-t és Victor 

Pasmore-X. Ugyanitt bukkan fel először a pop art elnevezés 1958-ban Lawrence 

Alloway53 egy publikációjában. 

1948 és 1950 között Paolozzi olyan kollázsokat készített itt, amelyek 

egyértelműen pop szellemiségről árulkodnak: képregények, képeslapok, 

reklámszövegek darabkáit használja fel hozzájuk. Richard Hamilton pedig 

megalkotja a korai pop art egyik angliai remekművét: „Just What is it that makes 

today's homes so different, so appealing?",5'1' az irányzat „ikonjául" szolgáló 

munkáját, utalván itt a huszadik század technológiájára, a korszerű távközlési 

rendszerekre, kiadványokra, telefonra, filmszínházra, reklámra, gépkocsira, 

űrrepülésre, erotikus folyóiratokra. 

52 Livingstone M. 2000. 9. o. 
53 Alloway Lawrence. 1958. "The Arts and the Mass Media" In: Arhitectural design Nr. 2 
54 Az sem véletlen, hogy az első pop kollázs mint alkalmazott grafika született meg 1956-ban a "This 
Is Tomorrow" emlékezetes kiállítás posztereként és katalógusaként Londonban a Whitechapel Gallery 
termeiben. 
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54. kép, Richard Hamilton, Just What is it that makes today's homes 

so different, so appealing?, 1956, kollázs, 26x25 cm. 

1957. január 16-án barátaihoz írt levelében55 Hamiltonxvn felsorolta a pop 

művészet legfontosabb jellemzőit: 

- populáris, azaz széles néptömegekhez szól; 

- mulandó, azaz csak rövidtávra kínál megoldásokat; 

- olcsó; 

- sorozatban gyártott; 

- fiatalos, fiatalokhoz szól; 

- szellemes; 

- szexi; 

- boldog baklövés; 

- csábító; 

- üzletet jelent. 

A pop művészet elméleti megalapozását illetően a Függetlenek Csoportja 

fején találta a szöget, amennyiben nyíltan vállalta függőségét azon közegtől, ami a 

művészet számára további értelmezési és irányítási lehetőséget jelent. 

55 Hamilton R. 1957. Levél. 
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A reklám szerintük valóságos forradalmat jelentett a populáris kultúra terén. 

Mindenekelőtt tiszteletreméltóvá vált és minden jel arra mutat, hogy a 

képzőművészetnek saját eszközeivel adja fel a leckét. A mulandó reklám szellemisége 

a festészet berkeibe jutva olyan nyereséget hozott, amilyet a hagyományos művészet 

egyik ága sem jelenthetett volna.56 

Peter Blake munkássága az egyik legjellemzőbb példa arra, ahogy a művész 

életrajza és az alkotás általa vallott alapeszméi majdhogynem egymás vetületei. 

Nyomdászatot tanult, fametszeteket készített, betűket rajzolt. Jazzklubokba járt. 

Ifjúkorától vonzották azok a szórakozási lehetőségek, amelyek elérhetőek voltak az 

alsóbb néprétegek számára - ahonnan ő is származott. Vásárokon szervezett 

versenyeken vett részt, ahol megcsodálta a lovarda és a porond festményeit, a 

csepűrágóbarakkok díszítéseit. Tanulmányozta a grafikát és a festészetet. Előítéletek 

nélkül fel is használta őket. Képei ennél fogva vásári díszletekre, cirkuszplakátokra 

emlékeztetnek, ódivatú (és igen keresett) betűtípussal teleróva, időmosta, fakult 

felülettel, mintha csak vándorcirkusz kocsija hordozta volna éveken át. Minden kép 

úgy volt megtervezve, hogy afféle talált tárgynak tűnjön. Az ismeretlen szerzőjű 

művészet hosszú évtizedek során kikristályosodott szabályai szerint alkotva, Blake az 

angliai pop art egyik legletisztultabb formáját hozta létre. Hadd említsünk meg 

néhányat művészetének legfontosabb jellemzői közül: 

- a szereplők rangsor szerinti előtérbe állítása; 

- a naiv művészet utánzása; 

- ihletforrás: a gyermekkor világa; 

- képbe foglalt képek (stílusok egymásra vetülése - a kollázsból átvett 

módszer); 

- a hétköznerapok részletei. 

Arzenálja: más művészek munkái, folyóiratok címlapja, képeslapok, 

fényképek, cigarettásdobozok, értéktelen nyomtatványok, filmcsillagok és 

popzenészek képei, pin-up poszterek. 

A POP meghatározás angliai megjelenése óta nyíltan vallott szándéka egy 

olyan művészet létrehozása, amely közérthetőségében a popzenéhez legyen mérhető. 

56 Smithson Peter &Alison. 1956. 49-50 o. (szabadfordítás) 
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„Girlie Door" 1959 - számos fényképből összeollózott kollázs. A képeken a 

kor filmcsillagai, mint például Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida, Shirley McLean. 

A kompozíció úgy van megtervezve, hogy egy tinédzser lány szobaajtajának tűnjön. 

55. kép, Peter Blake, Girlie Door. 1959, kollázs, 121,9x59,1 cm. 
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Művében Jasper Johns alkotói szemléletmódjára emlékeztető felfogás 

tükröződik. 

Rendkívül festői, de témaválasztásában és a felület kompozíciós 

szerkesztésében a reklám és az írás kifejezőereje által döntően befolyásolt művészet 

született David Hockney, Derek Boshier, Joe Tilson műtermében is. 

57. kép, Joe Tilson, A-ZBox of Friends and 

Family, 1963, vegyes technika, 233x152,4 cm. 

Gondolatmenetünk jegyében meg kell említenünk a „Key" című alkotást -

ma lényegében festett folyóirat-borítólapnak tűnik, kétkompozíciós elemmel, ahogy 

annak lennie kell: kép (egy kulcslyuk) és szöveg (a KEY szó). Ugyancsak Joe Tilson 

nevéhez fűződik az 1963-as „A - Z Box of Friends and Family". E mű 

rendkívülisége, hogy barátai, és kollégái apró munkáit foglalja az ábécé sorai közé 

ékelt kis rekeszekbe. Ez a lényegében közös alkotás vált az érett pop art angliai 

szimbólumává. 
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56. kép, Joe Tilson, Key Box, 

1963, festet fa és fém, 152x122 cm. 



EURÓPA 

A pop művészet jellemzőinek kikristályosodásában más európai 

művészeknek is döntő szerep jutott. A következőkben hármukról esik majd szó. 

Az újrealisták, akik átvették Marcel Duchamp „ready-made" kifejezését 

(amely szerint egy sorozatgyártás terméke is műalkotássá válhat a szándék és a 

környezet megváltoztatásával), műveikben és műveikkel a fogyasztói társadalom 

tömegtermelésének túlkínálatát kárhoztatják. Kollázsaik és összeállításaik 

mindegyike (közvetlenül, avagy rejtetten) az ipari termelésről beszél, ahol a jólét a 

termékek ideiglenes voltából (így új és új termelés szükségességéből) fakad. Jacques 

de la Villeglé és Mimmo Rotella talált tárgyhoz társítja a dekollázs fogalmát. A 

kollázs e fajtája révén arról a mindig és mindenütt jelenvalóról, arról a szerepről 

beszélnek, amit a nyomtatott kép játszik hétköznapjainkban. Külön hangsúlyozandó 

itt a mű személytelensége. Alkotásaikban közönséges és megszokott 

reklámmotívumokat, lógókat, sztárfotókat egyaránt találunk. A hatást, a kép vizuális 

erejét az alkotóelemek közötti grafikai kapcsolat adja. 

58. kép, Jaques de la Villeglé, Angers, 21 septembre 1959, 

1959, dékollázs, 162x 130 cm. 
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Enrico Baj milánói festő munkája „Más bolygók szülöttei megerőszakolják 

asszonyainkat" már-már a giccsel határos. Egy - valószínűleg férfiaknak szóló 

folyóiratból kimásolt - nőt látunk rajta, mellette két, durva, darabos anyagból 

kivágott alak, agresszív lendületű és rikítóan festett figurák, a mű groteszk jellegét 

hangsúlyozva. Témaválasztása, festési stílusa és keresetten rossz ízlése alapján 

mindenképpen a pop art művészeivel rokonítható. 

59. kép, Enrico Baj, Des êtres d'autres planètes violaient nos femmes, 

1959, kollázs, olaj-vászon üveg gyapott, 73x92 cm. 

84 



USA 

A mozgalom ereje és az elkövetkezendő nemzedékekre gyakorolt hatása 

többek között az eszmei tartalmából származott. Umberto Eco így ír erről a „Nyitott 

mű" című munkájában57: „A nyitottság a mű különösen gazdag és fordulatteli 

használatának biztosítéka, amelyet az emberi civilizáció a legnagyobb értékek, közé 

sorol, mivel kultúránk minden adottsága arra indít bennünket, hogy a lehetőség 

modusában értsük, lássuk a világot." 

A pop art jellegzetességek kialakulását eredményező tényezők már sokkal 

előbb megjelentek, amikor az európai és amerikai modernista irányzatok a 

természettel szembeni áhítatot sokkal inkább „intellektualizált" témákkal kezdték 

helyettesíteni, majd a művészegyéniség túlzott szubjektivizmusát a névtelen, 

személytelen megfigyeléssel. Pollock festményei például elvetik a hagyományos 

kifejezésmódokat, és természetesen ez sem maradhatott észrevétlen, hatástalan. A 

kubista kollázsok, amelyekbe durván törtek be a környező világ nyomtatott 

képelemei, új fejezetet nyitottak a pop mozgalom előkészítésében, a dadaizmus 

szerepéről már nem is beszélve, hiszen a dadaisták egymással semmiféle kapcsolatba 

nem hozható újságkivágások és talált fényképek véletlenszerű elrendezésével még 

tovább tágították a felületrendezés határait, lehetőségeit. A huszadik század elején 

közismertté váló fotómontázsok, kollázsok és a fényképek festett utánzatai jelentősen 

befolyásolták az ábrázoló művészet további fejlődését. Francis Bacon az 195o-es 

évek filmrészleteiből festett állóképeket, Eadveard Muybridge saját festményeibe 

más képek fotóit és reprodukcióit illesztette bele, egyszersmind előre jelezve a 

precizionisták megjelenését. 

A „ready-made" fogalmának és módszereinek terjedése elősegítette a korai 

pop art jellegzetességeinek letisztulását. Ennek megfelelően a művész talált tárgyakat 

épít bele a munkáiba: fényképeket, reklámképeket, képregényeket - egyszóval 

mindenféle nyomtatott anyagot, keresetten személytelen, megkapó látványt hozva 

így létre. Ezzel egyidejűleg jelenik meg a rossz ízlés és az erotikus témák iránti 

érdeklődés (átvett, másolt anyag, sőt a pin-up poszterek kollázsai). Az egyik 

57 Umberto Eco. 1998. 229 o. 
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legkézenfekvőbb forrást a giccspiac jelenti - a vásári művészet, a cirkusz világa, a 

reklám és a hirdetőoszlopok. Mindezek újfajta ábrázolásmódot tettek lehetővé. A pop 

art ihletforrásai, megjelenése és fejlődése a világ legkülönbözőbb pontjain, igen 

eltérő társadalmi, gazdasági és politikai feltételek közepette és 

következményeképpen, gazdag és változatos művészetet eredményezett, amit a pop 

art elnevezés fogott egybe. Minden művésznek saját viszonyítási rendszere és 

személyes alkotói feltételei vannak. Ennek megfelelően nincs szándékomban 

bemutatni a mozgalom történetét. Elemzésünk a pop art és a reklám, illetve az 

ábrázoló művészet kapcsolatára, egymás mellett létezésére korlátozódik, spekulatív 

szempontok szerint válogatva a művek és a művészek között, mondjuk a 

munkamódszerek, a kompozíció sajátos szervezettsége, rendszerezése, illetve a 

felhasznált eszközök alapján. Egyes esetekben meg kell figyelni, mekkora befolyást 

gyakorolt a festészet a reklámra, és viszont (az érdeklődési és választott témakör, no 

meg a jellegzetes megoldások terén). Nem nehéz itt felfedezni a pop 

jellegzetességeit: az erotikus témák, giccs, animáció, olcsó reklámpannók, társadalmi 

és politikai kritika iránti fokozott érdeklődést, mindezt teljesen konvenciótlan, 

keresetten felszínes, sokkoló megközelítésben. 

A továbbiakban arról kellene tehát szót ejteni, hogy mennyire eltérő módon 

történt mindez azon történelmi személyiségek esetében, akik a pop art előfutárai, 

avagy kitelj esítői voltak. 

READY-MADE 

Az európai és amerikai modern művészet néhány megnyilvánulása mintegy 

előre jelezte a pop art legtipikusabb jellemzőinek némelyikét. Ilyenek voltak például 

a hétköznapi élet realista részleteit magukba olvasztó kubista kollázsok 1912-ben. 

Technikájuk előkészítette a pop „talált tárgyakra" épülő képi világát, amelyben már 

nem a dadaizmus értékrendszere az úr. Picasso kubista munkái jelentősen 

befolyásolták az absztrakt szobrászat későbbi fejlődését és a talált tárgyak beépítését 

az alkotásokba. Sokkal lényegesebb szerepet játszott azonban a pop szellemiségének 

kialakulásában Marcel Duchamp, aki elindította a ready-made „mozgalmat" a 

művészetben, kitágítva magát a fogalmat is az ipari termelés összes „tout prete" 
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termékére. így kerül kiállításra a hólapát az „In Advance of the Broken Arm" (A 

kartörés előzménye) cím alatt 1915-ben, vagy - ugyanebben az évben - a „Fountain" 

(Forrás), a modern művészet ikonjává váló vizelde. Duchamp befolyása nem csupán 

a háromdimenziós művek esetében ismerhető fel világosan. Ő vezette be ugyanis a 

„retusált ready-made" fogalmát: az 1917-es „Apolinere Enameled" egy bádoglapra 

nyomott reklámot módosít, az 1919-ben közzétett „L.H.O.O.Q" címűn Gioconda 

látható, bajuszosan-szakállasan - a csúcs a „Mariée mise a nu par ses célibataires, 

mérne"58 . A személytelen jellegű, frappáns alkotás mintegy előrejelzi a pop 

mozgalom megjelenését. 

A talált - ready-made - tárgy, a művész által gyártottakkal egyetemben, 

bármiből készülhet a pop mentalitás értelmében (fából, papírból, műanyagból, 

üvegből, fémből stb.), és bárhogyan fel is használható. Lehet festeni, montírozni, 

gyűrni, vésni, önteni, nyomtatni, csak az a fontos, hogy az eredete felismerhető 

maradjon. 

Claes Oldenburgh 

1929-ben született Stockholmban. Az Egyesült Államokban él. A pop 

művészet úttörőinek és legfontosabb képviselőinek egyike ő, aki a hétköznapi élet 

használati tárgyai közül választotta témáit. Anyagukat tekintve lehettek ezek 

papírból, kartonból, papírmaséból, műanyagból, fémből stb. Kiállításain 

viszontlátjuk a vécékagylót, az írógépet, a porszívót, a ruhacsipeszt - művészi 

alkotásokként. Sajátkezűleg gyártott kedvenc tárgyai a szubjektivitás három 

stratégiai fontosságú alakváltáson mennek át: 

1. a merev, kemény tárgyak meglágyulnak, szétfolynak, anyaguk 

átalakul (telefon, vécékagyló, írógép, porszívó stb.) 

2. az apró tárgyak túldimenzionálódnak, gigászivá növekednek, mint a 

„Clothespin" (ruhacsipesz) esetében. Az 1976-os, acélból készült mű 13,72 

méteresen tornyosul a Market Streeten (Filadelfia). Hasonló jellegű a „Lipstick 

Monument, Ascending on Caterpillar Tracks". A 7 méteres alkotás 1969-ben 

készült a Yale egyetem számára. Anyagát tekintve alumínium, acél és üvegszál 

festett kompozíciója, bonyolult szimbolisztikája egyaránt idézi a női szépséget, a 

58 Duchamp M. Agglegényei vetkőztetik a menyasszonyt, pedig... 1915-1924 

87 



szexuális agressziót, a fallikus erekciót, de a vietnami háborút is akár: a 

hernyótalpas rúzs igazán nem egysíkú mű. 

3. A tapintás művészi aktivizálása jelentette Claes Oldenburgh számára 

a legnagyobb kihívást. A tárgyak anyagváltozásai arra sarkallják a szemlélőt, 

hogy „ellenőrizze" anyagukat, érintse meg, módosítsa őket. 

Művein kívül hitvallását is számon tartja a művészettörténet. Ezt az 1961-ben 

megfogalmazott nyilatkozatot közölte később a „Store Days"59 és ezt tartják a 

modern művészek világszerte saját elképzeléseik összegzésének. A mintegy 7o 

hitvallásmondás közül hadd idézzünk néhányat személyes választás és a jelen 

tanulmány szempontjai alapján60: 

„ - Hitvallásom az a művészet, amely politikus, teoretikus, misztikus, amely 

nem arra való, hogy múzeumokban gubbasszon a valagán. 

- Hitvallásom az a művészet, amely meghentereg a hétköznapok 

mocskában, és mégis győztesen kerül ki belőle. 

- Hitvallásom az a művészet, amely utánozza azt, ami emberi, ami, ha 

kell, humort, ha kell, erőszakot idéz - ami éppen adódik. 

- Hitvallásom az a művészet, amely a való élettől nyeri alakját, amely 

tekereg és terjeszkedik, fröcsög, amely vaskos és durva, nyers és kedves és 

ostoba - mint maga az élet. 

- Hitvallásom az a művészet, amely vonaglik, nyög, mint a birkózó. 

- Hitvallásom a járda és a vak ember kocogó botja közötti párbeszéd 

művészete. 

- Hitvallásom a kopott márvány és az összezúzott pala művészete. 

59 Claes Oldenburgh, Emmett Williams. 1967. Store Days. New York 39-42. o. Újra közölve 1969. 
London. Pop katalógus. (Hayward Galéria). 
60 Tolvaly E. 1995. 28-30. o. 
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- Hitvallásom a hepehupás macskakövek és a lepergő homok 

művészete. 

- Hitvallásom a salak és a feketeszén művészete. 

- Hitvallásom az összefirkált aszfalt, összemázolt házfalak művészete. 

- Hitvallásom a begörbített fémek, az összezúzott üveg, a földre rántott 

tárgyak művészete. 

Teljességgel elfogadhatónak tartjuk azt a szemléletet, miszerint a pop art a 

látszat művészete, a hideg realizmus olyan formája, ami a közönséges tárgyat ikonná 

akarja változtatni, az a művészet, amelynek forrása a társadalom által a sajtóban 

kínált jelek és képek sokasága, a mű pedig ezek manipulálásából születik. A 

sajtótermékek, a kapitalista gazdaság és a fogyasztói társadalom termékei alkotják a 

pop művészek „formatárát", ehhez folyamodnak, amikor véleményt akarnak 

mondani a társadalom vagy a politika némely aspektusáról, innen kölcsönzik a 

formát a kritikához, a szatírához, a cinizmushoz. A választott témához megfelelően 

hideg, részvétlen és személytelen módon közelítve, a pop art művész kiküszöbölte 

munkáiból az érzékenységet, mélységet és egzisztenciális szorongást, ami az előző 

irányzatot jellemezte (az absztrakt expresszionizmust), bár az is magán viselte az új 

mozgalmat előrejelző jegyeket. 

Valójában csak a nézők aktív részvétele tudja teljes mélységében feltárni egy 

mű lehetséges jelentésvilágát. 

így végső soron megállapíthatjuk, hogy a személytelenség és objektivitás 

olyannyira istenített eszméje nemigen vezetett más eredményre, mint hogy a művész 

szubjektivizmusát a nézőre ruházta. 

Jasper Johns - aki az elszemélytelenítés végleteit akarta kikísérletezni -

„zászlókból" festett sorozatot, a festményt kétdimenziós használati tárgyakkal 

azonosítva. Tudatosan került minden hagyományos vonást a szerkesztésben és a 
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festésben, ezzel mintegy tíz évvel a pop art új és jól meghatározott stílusirányzatként 

való elfogadása előtt jelezte, hogy ideje lenne felülvizsgálni a művészet 

alapkonvencióit és szabályait. Jasper Johns munkáiból meglepően új és bonyolult, 

kifinomult kihívás árad: 

1. Az Egyesült Államok zászlóját újságpapír-alapra festi, 

enkausztikusan, áttetsző sávokat homályos, átlátszatlan foltokkal váltogatva, így 

tehát egyidejűleg két információtípust is közvetít: az egyiket a festmény adja, a 

másikat a sajtóra jellemző hétköznapi látványelemekből, fényképekből és 

szövegrészletekből, vagyis hát grafikai jelekből összeollózott kollázs. 

2. A néző számára kihívást jelent, hogy az első pillanatban a festett tárgy 

és annak modellje könnyen összetéveszthető. Ha a festmény és a tömeggyártás-

termék között nem látni különbséget, miben rejlik itt a festészet szerepe? A 

szerző kimondatlan válasza az lenne, hogy hát éppen a festészet belső 

értékében! Még ha zászlót ábrázol is, nem használható akként, marad tehát a 

szellemi értékrend szerinti megítélés lehetősége. 

3. Az absztrakt festészet „divatja" elleni lázadásként ismét a 

figuratívizmus felé fordítja a figyelmet, feltűnően hétköznapi látványelemeket 

használva. Hadd utaljunk itt a „festett bronzokra" (Painted Bronze) vagy azokra 

a kompozíciókra, amelyek betűkre és számjegyekre épülnek (abból a feltevésből 

kiindulva, hogy a néző hajlandó lesz a végtelenségig követni a kriptogramm -

„titkosírás" - elvont kombinációit). 

4. A látvány- és formakincs, amit a művész az alkotás során felhasznál, 

mindenki számára ismerős kell, hogy legyen. 
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A KOLLÁZS 

Eredetileg a kubista művészet 

hagyományai közé tartozott, de a pop art 

sosem sejtett merészségű formákban dolgozta 

fel - elég, ha csak arra a változássorozatra 

gondolunk, amit a kollázs fogalmának értel-

mezésében tapasztalhatunk Kurt Schwitters 

„jólnevelt" munkáitól Robert Rauschenberg 

1955-ös (Bed) „Ágy"-áig. Előbb csak 

újságfecnik épülnek a műbe, majd a valóság 

egyéb elemei. A cél a jelek szerint az utca 

múlandóság-maradékainak megőrzése, mind-

addig ismeretlen szépségük feltárása és 

ünneplése. Később maga az egész alkotás 

csupa hétköznapi tárgyból, azok darabkáiból 

vagy festett másolataiból áll össze - erre nézve 

az egyik legjelentősebb példa a fentebb már 

említett Rauschenberg-mű, az (Bed) „Ágy", 

ami egy orgaisztikus őrületre vagy 

kéjgyilkosságra utal. 

60. kép, Robert Rauschenberg, Bed, 

1955, montázs, 191x80x42 cm. 

Itt nem csupán arról van szó, hogy a kép maga ágy alakú, hanem egyenesen 

arról, hogy egy igazi fekvőhely alkotóelemeiből épül: megvan a hímzett ágyterítő, a 

lepedő és a párna, faszerkezetre erősítve és széles, lendületes ívben festve. Tanúi 

lehetünk tehát annak, ahogy a szín és szerkezet arányainak elvont keresgélését 

kiszorítja a „talált" tárgy közvetlen felhasználásának agresszivitása, ahogy a belső 

formakritériumokhoz megfelelő metaforikus jelentések társulnak. 

Helyrajzilag meghatározatlan, homályos területekről jutunk el így egy jól 

körülhatárolt világba: ez a művészet tipikusan és kizárólag városi. Ez a helyszín 
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mindig is a reklám birodalma volt, de a festészetnek sikerült, íme, végre 

meghódítani. 

Rauschenberg kollázsain a festészet elemei és jelhordozói versenyre kelnek a 

hétköznapi élet (összeollózott) jeleivel, együttesen a városi lét rendkívül hatásos 

szintézisét alkotva. Példa erre az 1954-es „Charlene". 

Ő maga lép ennél is tovább, talált tárgyak véletlenszerű összeállításaival, 

azon művészet előfutáraként, amely a néző aktív részvételét kívánja - például hogy 

némely tárgyat a művész által jelzett helyre illesszen stb. Ilyen munkája a „Black 

Market" című, 1961-ből. 

Máskor a kólásüveget emeli az amerikai gazdasági jólét szimbólumává: 

„Coca-Cola Plan", 1958. 

61. kép, Robert Rauschenberg, Coca-Cola Plan, 

1958, montázs, 68x64x11,4 cm. 

Az intenzív formakeresés Lary Rivers képsorain is tetten érhető. Ezek szintén 

hétköznapi tárgyakra épülnek. Van itt minden: játékkártyák, cigarettáscsomagok, 

bankjegyek, folyóiratokból kivágott fotók az amerikai polgárháború hőseivel - ezek 

mind a pop művészei által keresett és felvállalt modellek. 
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Valójában Lary Rivers egész munkásságát a kollázs szelleme hatja át, a képen 

elszórt anekdotikus részletek iránti érdeklődés. 

Az amerikai pop art központi alakja James Rosenquist, aki a mindennapok és 

a reklámok képeit gyűjti impozáns, reklámpannó-méretű alkotásokba. Kompozícióit 

a kollázs szerkesztési elvei alapján továbbgondolt koncepció uralja. Óriási művein 

elképesztő sorendben tolulnak egymásra olyan tárgyak, amelyeknek általában semmi 

közük egymáshoz. Vizuális nyelvezetét a reklámpannókról kölcsönzi a 

kereskedelmi-populáris művészet elemeiből, elsősorban fényképszerűén építkezik, 

távolságtartó, hideg, művészietlen módon. 

Tom Wesselmann kicsi kollázsokat készít, mindegyiken meztelen nőalak. Ezt 

aztán nagy festménysorozatban dolgozza fel újra („Great American Nude"), ahol az 

aktot sematikusan festi meg Matisse modellje szerint. A háttérül szolgáló belső tér 

kollázsát fényképek, nyomtatott minták (pl. tapéta) adják. - Később a művész 

bevallotta, hogy képtelennek érezte magát olyan precizitású festésre, amilyenre 

szüksége lett volna. 

Igazi újítását a csendéletek terén hozta: tömegfogyasztási cikkek színes 

csomagolópapírját, háromdimenziós, felcímkézett műanyagöntvényeket, 

reklámkivágásokat épített bele egy az egyben a munkáiba. A kollázs fogalma így hát 

új értelmezést nyer a keresett személytelenség örve alatt. 

Mindenképpen figyelemreméltó azonban, hogy éppen az a mód különböztette 

meg a pop művészeket és vált személyiségük jegyévé, amit azért találtak ki, mert 

okvetlenül személyteleneknek akartak bizonyulni. Mindannyian összetéveszthetetlen, 

egyedi művészegyéniségekként íródtak be a köztudatba, talán csupán a keresett 

ízléstelenség és közönségesség szintjén rokoníthatók. 

A pop művészek technikai eszköztárának és kifejezésmódjainak áttekintése 

reményeink szerint valamelyest tisztázta, hogy ezek jórészt a nyomtatott kiadványok 

világából származtak, legyen szó reklámról vagy sokszorosított grafikai műről. A 

kollázs és az összeállítások szerepének meglehetősen sommás szemléje után pedig 

arról a fontosságról kellene szót ejteni, amelyet a pop art művészei 

A FÉNYKÉP 
használatának tulajdonítottak (bár ehhez esetenként ugyanazon alkotókat és műveket 

fogjuk tanulmányozni). 

93 



A felhasználás módja szerint négy altípust különíthetünk el: 

- az újságokból és folyóiratokból kivágott fotók vagy fotórészletek kollázsa; 

a fényérzékennyé tett vászonra felvitt vagy átmásolt kép; 

a közönséges festővászonra szerigrafikusan átvitt fénykép; 

a fotót imitáló festmény. 

Wallace Berman 1957-es „Panel" című munkájában már felbukkan egy 

számjegyek és betűk közé ékelt fénykép. Ez látszólag teljesen véletlenszerűen került 

az írásjelek kompozíciójába, de mégsem lehet pop jellegzetességekre ismerni a 

műben, sokkal inkább személyes tárgynak tűnik, afféle „aide-memoire"-nak. 

Mindamellett előrejelzi az új mozgalmat az amerikai festők körében. 

Ray Johnson újságokból és folyóiratokból kivágott részletek összeállításával 

szórakozik. A többszáz kis kollázst később átszínezi, a kivitelezés módja pedig a pop 

art előfutárai közé avatja, nemkülönben a választott tematika is: előszeretettel 

használja Elvis Presley, James Dean, Marilyn Monroe (kizárólag mechanikusan 

sokszorosított) fényképeit. 

62. kép, Ray Johnson, James Dean, 

1957, tempera kollázs, folyóirat repró, 28,6x20,3 cm. 
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James Rosenquist festővé válásában, művészegyénisége megformálásában 

fontos szerep jutott a kőolajtermékeket reklámozó pannók festésében szerzett 

tapasztalatainak. A fotókat felhasználó művészek azon csoportjába tartozik, akik a 

fényképet teljesen személytelen módon festik, gigászi méretekre nagyítva, hogy az 

öszetéveszthetőségig emlékeztessen az épp divatos óriásplakátokra. Művei a kor 

sajtójában megjelent képek kollázsának tűnnek. Jó példa erre a „President elect". 

63. kép, James Rosenquist, President elect, 

1960-1961, olaj - műanyag lap, 226x505 cm. 

Torn Wesselmannt nagyszámú, női aktokat ábrázoló munkája tette ismertté. A 

fényképet talált tárgyként kezeli, „kép a képben"-technikát alkalmaz. A „Great 

American Nude" sorozatot régi fényképekkel, különféle kiadványokból összeollózott 

képekkel „fűszerezi", éles ellentétet teremtve így a kivágások merev, olykor mértani 

szabályosságú formái és az aktok provokatív szabadsága között. 

Ugyancsak közismert csendéletei hasonló szemléletmódot tükröznek. Itt 

reklámcélból sokszorosított fényképnyomtatványokat gyűjt fogyasztási cikkek 

zsúfolt kollázsaiba, amelyek személytelensége nehezen utánozható jelleget ölt. 

A pop művészet könnyebb és teljesebb megértése érdekében megkísérelt 

rétegekre bontás és kategorizálás erőltetetté és értelmetlenné válik azonban 

mindannyiszor, amikor a művész által felhasznált eszköztár szerves egésszé olvad és 

tökéletes harmóniában egyesül a műben. 
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A hetedik évtized kezdetén mind az Egyesült Államokban, mind pedig 

Európában, elsősorban Angliában egységesült valamelyest az új irányzat, sőt már 

kétségtelen csúcsokat is elért. Ekkor alkotja meg Andy Warhol részben kézzel festett 

munkáit. Miután sokáig saját maga készítette sablonokat használt a sokszorosításhoz, 

végül rábukkant a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb reprodukálási módszerre, így a 

továbbiakban bevezette a szerigrafikus technikát a fénykép feldolgozásának 

folyamatába. Itt a reklámgrafikus alkotását már nem több példányban, kollázsszerűen 

szerepelteti a műben, hanem lefényképezi, majd grafikai sokszorosító technikával 

nyomtatja a vászonra számozott változatokban. Warhol tehát leszámol az összes 

addig létező kompozíciós problémával. Szó sem lehet immár személyes jellegű 

festészetről - ezt vászonra nyomtatott, sokszorosított képek helyettesítették. 

Körülbelül ugyanekkor kezdett Robert Rauschenberg fényérzékennyé tett 

vászonnal dolgozni. Fekete-fehér képeket készített, és ezeket, valamint a sajtóból 

átvett fotókat másolta fotókémiai módszerrel a vászonra. Kedvenc témáit a város 

életéből válogatta: utcaképek, sport, politika, híres emberek arcképei, reklámok 

sorakoznak munkáin. Warhol műveinek keresett, hideg személytelenségével 

ellentétben ezek az alkotások rendkívül személyes jellegűek, bensőséges 

tartalmakkal telítettek. Az ő objektivitása a felhasznált fotók képriportszerű 

jellegében nyilvánul meg és erre korlátozódik. A kompozíciók spontaneitásról, 

olykor egyenesen improvizációs készségről árulkodnak, no meg az ecsetkezelés 

rendkívüli érzékenységéről. 

Warhol, ezzel ellentétben, mindig élő húsba vág. Látásmódja kegyetlen, 

könyörtelen. Az akkori amerikai társadalom képi bőségében, látványbábelében is 

mindig tudta, mit válasszon témájául. A sajtóból szörnyű események képi 

megörökítéseit vette át, máskor jólismert személyiségek portréival dolgozott, a 

sokszoros ismétlés kényszerítő erejével vésve a közönség elméjébe a látottakat. 

1962-ben, Marilyn Monroe halálakor jelenik meg a közismert „Marilyn 

Diptich", ehhez Gene Kornman 1953-ban, a „Niagara" című filmhez készült fotóját 

használja fel. Sok más, hasonlójellegű munkáját jellemzi az a könnyed fesztelenség, 

amellyel a sokszorosítás technikáját kezeli, felhasználva még a nyomtatás hibáit is 

mondanivalója pontosabb kifejezésére. Warhol elképzelése szerint ezek is frappáns, 

egyenes, sokkoló üzenetek hordozói. A diptichon két síkja szembeállítja a 25-ször, 
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élénk színekben ábrázolt ragyogást, kihívó szépséget, azt a tekintetet, azt a mosolyt -

meg ugyanannak a klisének fekete-fehér változatát, mindazon hibák halmazával, 

amik valószínűleg a nem megfelelő kezelés nyomán keletkeztek, ezáltal sugallva a 

színésznő halálát követő torzításokat és felejtést. A véletlen hibák így a kompozíció 

szerves részévé, logikus elemeivé válnak. 

A „Mona Lisa" akkor készült, amikor a Metropolitan Museum kiállításán, 

New Yorkban épp a „Gioconda" vendégszerepelt. J. F. Kennedy elnök 

meggyilkolását követően pedig a gyászoló Jacqueline portrésorozatát láthatta a 

közönség. Ismervén hírnév és elismerés utáni sóvárgását, senki nem lepődött meg 

azon, hogy mindig „rázós" témákat választott - mint például a villamosszéket, a 

baleseteket, vagy az FBI által körözött, „legkeresettebb" bűnözőket: „Most Wanted 

Men". Ezek többnyire élénk színű háttérre feketével szerigrafikusan nyomott „sötét 

alakok" - a banditizmus, a korrupció közérthető jeleként. 

64. kép, Andy Warhol, Most Wanted Man N°ll, 1964, szitanyomat vászonra. Kétszer 122x101,5 cm. 
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AZ ÍRÁS 

A modern korban a dadaizmus minden más irányzatnál gyakrabban és 

teljesebben használta fel az írás üzenetgazdagságát, a grafikai jelet saját plasztikus 

tartalmakkal ruházva föl, az írás konvencionális jelentéstársításától függetlenül. 

Kiderült tehát, hogy az a mozgalom, amelyik a művészet elszemélytelenítését tűzte 

ki céljául, meggyőző technikai eszközeként tarthatja számon az írásjeleket. Még 

nemrégiben senkit sem érdekelt, hogy ki rajzolta a betűt. Mindig csupán annak a 

neve számított, aki a szöveget írta. így a városok népét mozgató-befolyásoló írott 

szóból, a reklámszövegből, az újságból és a folyóiratokból kiemelt részletek éppen az 

ismeretlenség, a személytelenség jegyét hordozzák. Ezért a pop art égisze alatt 

született alkotások többségében mindenféle szimbólumot találunk: egyezményes 

jeleket, közlekedési táblákat, lógókat, számokat és betűket, egész szövegrészleteket, 

akár van valami közük a mű tartalmához, akár nincs, de mindegyiknek jól körülírt és 

meghatározott, kifejező szerep jut. 

Robert Rauschenberg 196l-es, „Black Market" című munkájában (amit a 

kollázsokkal kapcsolatban futólag említettünk már) egy ONE WAY (egyirányú 

forgalom) feliratú közlekedési táblát látunk, meg egy gépkocsi rendszámtáblájának 

részletét. Ezek városias jelleget kölcsönöznek a képnek, az utca egy darabkáját 

elevenítve fel. A kollázs absztrakt összeállításban mutatja be a szerves egységbe 

fogott elemeket, spontán, játékos módon, egy több szinten is értelmezhető üzenet 

szolgálatában. A figyelmes szemlélőt az egyirányú jelzés a nyíl hegyéhez erősített 

zsinór mentén a montázs alá utasítja, a bőröndhöz - ez már nem a passzív műélvezet 

kora. A közönség újfajta kihívásokkal találja magát szemközt. 

Wallace Berman már említett „Panel" című alkotása egy ajtóra festett 12-es 

számot állít szembe latin és héber szövegek kollázsával, sajátosan hermetikus jelleget 

kölcsönözve a műnek. 
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65. kép, Robert Rauschenberg, Black Market, 1961, montázs, 124,5x150 cm. 
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Szintén kifejezetten sajátos, de ezúttal pop elemeket is tartalmazó munka a 

Cedar Bar Menu ". Lary Rivers ezt még 1960-ban kizárólag írásjegyekre építette. 

66. kép, Larry Rivers, Cedar Bar Menu /, 1960, olaj - vászon, 120,7x89 cm. 

Ez a mű, az 1962-es „French Money"-hoz hasonlóan (amelyben Napóleon 

portréja mellett kifinomult stílusú grafikus jelek szerepelnek), egyaránt számíthat 

műtermi festménynek és sokszorosítással nyert képzőművészeti alkotásnak. 

Ray Johnson munkásságának egy része ugyancsak a sokszorosított grafikával 

rokonítható, különösképpen a Mayl-art, ahol szövegrészleteket és grafikai jeleket 

társít foltokhoz, színekhez, vonalakhoz. 

Jasper Johns gyakran használt betűket, szavakat, reklámot, csomagolópapírt, 

címkét a műveiben, de az írást olvashatatlanná tette, nyilván azzal a kifejezett céllal, 

hogy nézzék, ne pedig olvassák. Következetessége és a kivitelezés komolysága arra 

enged következtetni, hogy itt a reklám és a festészet egymásra gyakorolt hatása 
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inkább fordított irányban játszódott le: a mód, ahogy a betűket festette, rajzolta vagy 

nyomtatta, valóságos divatot teremtett a huszadik század második felének 

plakátművészetében. 

Ed Ruscha (festő, grafikus, nyomdász) függött az amerikai pop art művészei 

közül a leginkább a reklám meghatározó erejétől. Kompozícióiban többnyire grafikai 

jelek és betűk halmazával dolgozik, talált tárgyként kezelve a szavakat és a 

feliratokat. 

Egyik legismertebb munkája, az 1962-ben készült „Large Trademark with 

Eight Spotlights", a 20th Century Fox felirattal, az egész világ tudatába beépült, mint 

Hollywood képi dicshimnusza. 

67. kép, Ed Ruscha, Large Trademark with Eight Spotlights, 

1962, olaj - vászon, 170x335 cm. 

Ugyanilyen stílusban festett (saját készítésű vagy a sajtóból kölcsönzött fotók 

után) autójavító-műhelyeket, benzinkutakat stb. Ám sokkal radikálisabb módszereket 

használt az „Annié" esetében, ahol két, tökéletesen sima felszín közé sárga alapra 

pirossal nyomtatja ezt a nevet egy tiszta kék sáv fölé. 
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68. kép, Ed Ruscha, Annie, 1962, olaj - vászon, 183x170 cm. 

Festményeit esetenként épp a radikalizmusuk miatt lehet reklámpannókhoz 

hasonlítani, vagy akár azokkal összetéveszteni, hiszen Ed Ruscha az írásjel 

kommunikációs hatalmára esküszik, azt vallja, hogy maga a betű is szellemi 

tartalmakat közvetít. 

Az amerikai pop art világának sajátos személyisége Robert Indiana. 

Alkotásait - a „hard-edge pop" (geometrikus pop art) égisze alatt - írásjelek és 

számjegyek kompozícióira építi, kifejezésteljes szerkezeti elvek szerint (geometrikus 

formákra osztott, egymással különféle kapcsolatba rendezett felületeken), nagy 

precizitással megfestve. A feliratok olyan sablonok segítségével készülnek, amelyek 

jellegüknél és elrendezésüknél fogva társadalmi és politikai elégedetlenségére 

utaltak. Ehhez járult az a jelentős adag cinizmus, amit a címek sugalltak. Példa rá az 

„American Dream" sorozat. 
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69. kép, Robert Indiana, The American Dream /, 1961, olaj - vászon, 183x153 cm. 

A geometriai szigorúság képviselője, a fokozottan leegyszerűsített, de az 

amerikai társadalmat kegyetlen szatírával támadó formák híve Allan D'Arcangelo. 

Kevés színt, éles kontrasztokat használó festő. Az „American Madonna" egy pin-up 

poszter nőalakját aurával ellátva állítja az amerikai zászló-háttér elé. A képen 

mélynyomással pecsétfeliratokra - azaz hivatalos jóváhagyásra - emlékeztető 

szavak: Export, Madonna, American. 
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Warhol műveiben („200 Campbell's Soup Cans" - 1962, „One-Dollar Bills" 

- 1962) az írásjelek rendkívül fontos szerepet játszanak ugyan, hiszen mindkét 

sorozat kifejezetten ezekből áll össze, de a betűk, a feliratok a szigorú szerkesztési 

elveknek alávetve az ismétlés jelentőségét emelik ki. Ez inkább csak a kompozíciós 

újdonságra hívja fel a figyelmet. 

Itt tartozunk megemlíteni Roy Lichtenstein-t is, akinek festészetében a kép és 

a szöveg állandó kapcsolata a képregényekre emlékeztet, de a szöveg teljesen 

alárendelődik a képnek, és szó szerinti értelemben kerül felhasználásra. Lásd a „Look 

Mickey" című alkotást. 

A pop művészet besorolási kísérletei a kezdet kezdetén azt feltételezték, hogy 

ez az irányzat afféle komolytalan valami, nem igazán értelmiségi körökhöz méltó -

mintha már maga a pop (populáris, azaz népszerű) elnevezés is erre a megítélésre 

utalna. Tulajdonképpen a mozgalom saját belső szabályai is számos közvetett érvet 

szolgáltatnak erre nézve. Felhasználta például a képregényszerű animációt, amit a 

kor félművelt közönsége a szépirodalom helyett „fogyasztott". 

Jess Collins, a módszer úttörőinek egyike, a sajtóban (vasárnaponként, 

színesben) megjelenő képregények történetkéit emelte át a műveibe. A modern 

társadalom hulladékának jelentős részét az újságok és a folyóiratok adják: miután 

elolvasták őket, már semmire sem jók. Okkal érdeklődik tehát a pop művésze 

70. kép, Roy Lichtenstein, Look Mickey, 

1961, olaj - vászon, 122x175 cm. 

AZ ANIMÁCIÓ 
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irántuk. Ráadásul a montázsok a dadaizmus és a szürrealizmus jegyeit hordozzák, így 

a beat költészettel is rokoníthatók. Ennek szellemében az irracionalitás jelenti a 

társadalom által elfogadott (sőt szentséggé avatott) tudományoskodás ellenszerét. 

Ed Ruscha egyik közismert munkája, az 1960-as „Dublin" képregényrészlet 

festett másolatát foglalja mindenféle egyéb képanyag kollázsába. 

Roy Lichtenstein két, 1961-ből származó festményére, a „Popeye" és a „Look 

Mickey" címűre az alapmotívumot rágógumi csomagolópapírjáról másolta át, kínos 

pontossággal, ami a színt és kompozíciót illeti, de erősen túlméretezve - ez jelzi a 

művész új stílusának alapelvét: a lefegyverző és a maga nemében teljesen 

egyedülálló egyszerűséget. A nyomtatott termék egy az egyben történő másolása, a 

semmitmondó színárnyalatok, fekete körvonalak, a kinagyított raszterpontok 

utánzása - megannyi merénylet a klasszikus művészet konvenciói ellen. Ugyanakkor 

nyílt vállalása a személytelenségnek, a művészietlenségnek és a rossz minőségnek. A 

gépies jelleget különféle méretű raszterpontokkal létrehozott sablonok kölcsönözték 

a műnek. 

Ugyanekkor a reklámot is felhasználja ihletforrásként: „Girl with Ball" -

1961. 

71. kép, Roy Lichtenstein, Girl with Ball, 

1961, olaj - vászon, 153,7x92,7 cm. 
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Rajztechnikáját, témától függetlenül, képregények túláradóan tolakodó 

stílusára emlékeztető erőszakosság jellemezte, ez a háborús alkotásaiban válik igazán 

szembetűnővé: „Whaam"- 1963. 

72. kép, Roy Lictehstein, Whaam (részlet), 1963, olaj - vászom, 173x406 cm 

Mindenesetre azt is megállapíthatjuk ma már, hogy célkitűzéseinek egy része 

nem bizonyult sikeresnek: bármennyire szeretett volna személytelen és ízléstelen 

műveket alkotni, azok rendkívül személyes jellegűek, mi több: jó ízlésről is 

tanúskodnak. 

Mivel az elemzés szempontjai ezúttal a pop art és a reklám kapcsolataira és a 

technikai, valamint a kompozíciós sajátosságaira vonatkoztak, nem 

tanulmányozhattuk kellőképpen a giccs és általában a rossz ízlés szerepét. Nem esett 

sok szó az irányzat képviselőinek kedvenc témáiról sem, így nem hangsúlyozhattuk 

megfelelő módon a nő és az erósz fontosságát, ami egy mindenre kiterjedő, objektív 

elemzés tárgya lehetne. 
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Negyedik Fejezet 

ÉS VÉGÜL A VÁRVA-VÁRT 
"COCA-COLA-CIVILIZÁCIÓ" 

1988-ban, a "Körjárat" kiállítás megnyitásakor egy egész halom olyan 

szétlapított tárgy volt már a birtokomban, amikről azt sem tudtam még valójában, 

hogy mihez is fogok velük kezdeni. Csupa utcákról összeszedett, gépkocsikerék-

torzította, porlepte kacat volt mind, nemtörődöm emberek szétdobált hulladéka: 

cipők, konzervdobozok, kólás palackok, egy fonott kosár, néhai ruhák maradványai, 

csomagolópapír, játékszerek. 

Apránként aztán, ahogy kezdtem visszatérni a művészi önkifejezés 

hagyományos, "rendes" technikai fogásaihoz, kidolgoztam egy mindmáig érvényes 

programot. - Természetesen akkor még fogalmam sem volt arról, nem is lehetett, 

hogy mennyire befolyásolták az olvasmányaim és a kiállításokon szerzett vizuális 

élményeim azt, ahogyan én aztán felfogtam, megéltem és műveimben 

visszatükröztem a világot. Tény, hogy mindezek olyan alkotásokban csapódtak le, 

amelyeket egy bizonyos sokszorosítási technika segítségével hoztam létre, és az is 

tény, hogy ez a technika véremmé vált: ebben gondolkodom és így fejezem ki 

magam. Többnyire. Merthogy a szétlapított játékok nem fértek bele ebbe a 

rendszerbe, és ezért aztán megrekedtek valahol a nem túl határozottan körvonalazott 

tervek szintjén. Úgy gondoltam, hogy az ilyen durva játék igazán nem jellemző rám, 

nem is illik hozzám, azonkívül persze hittem még egy gyökeres változás jótékony 

hatalmában. Akkor még voltak idealista elképzeléseim meggyőződéseim, így nem 

akartam mindenáron az emberek érzékenységére apellálni, világvégét prófétálni és 

baljós nyugtalanságot árasztani az eldobált játékszerek morbid képekké 

szerkesztésével. 

Időközben megértettem már, hogy minden ártatlanságukkal egyetemben, 

és/vagy annak ellenére, a gyerekek fesztelen könnyedséggel csatlakoznak a 

társadalom erőszakosabb tagjainak táborához, ha éppen úgy tartja kedvük. Bizonyos 

huncut agresszivitást szívesen el is nézünk nekik, amikor csupán arról van szó, hogy 
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mindenáron ők akarnak a figyelem középpontjába kerülni. Játék közben is előfordul 

ugye, hogy elég durván hoznak meg egy-egy alkalmi döntést, no meg időnként 

"jópofa" bosszút is kell állni valamely vélt vagy valós sértésért. (Elég, ha csak a saját 

gyermekkorunk emlékeit vesszük szemügyre minden részrehajlás nélkül, máris 

bizonyítható a fenti állítás.) Nem sok értelme marad hát az érzékenység és a 

harmónia művészi hirdetésének, amint azt én mindeddig jóhiszeműen tettem. A 

szelídített sokkolás már aligha bizonyul hatékonynak. Olyan világban élünk, ahol 

csak úgy röpködnek a pofonok, villámgyorsan és keményen kell reagálni - ugyan mit 

érne, mit érhetne a műtermek csöndjében, illatos pipafüst és gőzölgő kávé mellett 

tűnődni a művészetbe szűrhető valóságon? A vadnyugati filmek farkastörvénye 

uralkodott el körülöttünk: csak a leggyorsabb maradhat életben. - Ezekkel a sorokkal 

kellene zárni ezt az alig megkezdett fejezetet. Ám egy-két dolgot azért még 

feltétlenül el kell mondaniXVIII. 

Ekkoriban már jelentősen egyszerűsödött az alkotás technikai részéhez való 

hozzáállásom, vélhetőleg azért is, mert időközben ugye még tanultam egyet-mást. 

Ennek nyomán letisztult a művészi kifejezésmódok és maga a mondanivaló közötti 

kapcsolat, kikristályosodtak a kommunikáció választott típusai és kritériumai, 

méghozzá úgy, hogy érintetlenül megmaradt a kezdeti bűvölet: a boldogság, ami 

áthatja a művészi „stratégiák" megválasztását, a tervezgetést a valójában még el sem 

kezdett alkotás kapcsán. Elfogult vagyok, mindig friss érzelmekkel kutatom a 

különféle művészi (ön)kifejezésmódok technikáit - ezért nem lehettem hűtlen a 

kőnyomathoz az utóbbi tizenkét évben. 

Alkotói stílusom másik alapjellemzőjét a fénykép tényszerűségétől való 

függőség adja. Megpróbálok egy csöpp nyugtalanságot lopni a kőnyomatok szabad 

költőisége és a fekete-fehér fényképek adatközlő szigora közé. Egy gondolatnyit 

abból a nyughatatlanségból, ami első eszmélésem óta kínoz. 

Egyszer egy riporter azt kérdezte, hogy szeretek-e fényképezni. 

Visszakérdeztem: ő szeret lélegzeni? 

Ha ma kérdezné valaki, hogy miért lettem művész, azt felelném: mert nem 

bírtam hallgatni. 

Amennyiben pedig alkotásaim, szellemiségem a pop magatartás jegyeit 

tükrözi, ez annak az adósságnak a törlesztése csupán, amit mindig is magaménak 

vallottam: teszem, amit teszek - mindig a túlsó parton állva! 
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Már beszéltem a városok hirdetőtábláin megjelenő firkákról, spontán 

véleményekről, netán rajzokról, pozitívan értékelve ezek némelyikét, amennyiben új 

értelmezési lehetőségeket nyújtva gazdagítják a városképet, a reklám jelentésvilágát 

- anélkül, persze, hogy ez a firka szerzőjének szándékában állt volna, vagy 

egyáltalán tudott volna róla. Most úgy tűnik, hogy állásfoglalásuk mintegy 

ellensúlyozza a művészek állásfoglalás-hiányát. Számos fényképsorozat készült ilyen 

„továbbgondolt" hirdetésről, nyilvánvalóvá téve, hogy ez afféle „párbeszéd": az 

ismeretlen vélekedő társalog az ismeretlen társadalommal. 

Ez lenne a „Városszéli tudósítások" témája („Outlying District News"): a 

környékbeli gyerekek egy régi vaskapura mindenféle üzenetet róttak, ezeket no 

comment lefotózva készült a három litográfia. Tehát a művészet a gyerekek üzenetét 

egy olyan világba viszi át, ahol nekik eszük ágában sem lenne így - vagy egyáltalán 

- megnyilvánulni, hiszen ők csakis az utcán vannak elemükben (73., 74. kép). 

Mint egy kifordított kesztyű - ezek a betűsorok és rajzok az utca szabadságát, 

belső terek szabályrendszeréből, rendezettségéből kiszakadt, nyitottabb levegőjét 

lehelik a zárt egységű interiőrökbe. A téregység, ahol csakis „ellenőrzött" szövegeket 

olvastunk, most a spontán „gesztusok" olyan értelmezésvilágával, dimenzióival 

gazdagodott, amire nem is mindig figyelünk oda kellő mértékben. 

1990 után százával jelentek meg és tűntek el a különféle publikációk: 

országos és helyi napilapok, hetilapok, folyóiratok, politikai, gazdasági, humoros, 

erotikus és ki tudja még, milyen sajtótermékek, célközönségül a lehető legszélesebb 

skáláról válogatva minden rendű és rangú, korú és érdeklődésű olvasót. De bárhogy 

legyen is: a lapokról nők, lányok, asszonyok néznek velünk farkasszemet. Nő a 

konyhában, az ágyban, az utcán, a kertben, a lépcsőn, a lépcső alatt, égen és földön 

és ahol még el lehet képzelni. És amilyen helyzetekben el lehet vagy már el se lehet 

képzelni. 

Aki elég fürge volt, szerkesztőséget alapított, újságírókat és fotósokat 

toborzott, akik aztán máról holnapra ostoba, de annál szemtelenebb ifjú titánokká 

nőtték ki magukat. Ugyanez mondható el a mérnökökről, akik mintegy varázsütésre 

grafikusokká és műszaki szerkesztőkké vedlettek, bár sokuk műveltsége megrekedt 

valahol a detektívregények és sportújságok szintjén. 
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73. kép, Outlying District News 1, 

2003, litho, 70x49 cm. 

74. kép, Outlying District News 2, 

2003, litho, 70x46 cm. 

Lévén, hogy a szerkesztők nagyjából ugyanolyan (hiányos) felkészültségű 

emberekkel dolgoztak, felvetődik a kérdés, hogy miért bukott meg e kiadványok egy 

része, más részük meg miért él és virul? A választ a terjesztésben kell keresni: aki 

elég élelmes volt, hogy megkaparintsa a terjesztői piacot vagy annak egy részét, az 

odakerült a húsosfazék mellé. A terjesztés jelenti az igazán nagy üzletet, mert 

hihetetlen jövedelmet biztosít minden különösebb fáradozás nélkül, ugyanakkor 

mind a sajtó, mind pedig az olvasóközönség ki van szolgáltatva a terjesztőknek (eszi, 

nem eszi, ezt kapja). Világos, hogy akik a színfalak mögül az egészet irányítják, 

kijárták már a rejtett hatalom magasiskoláit, a szürke eminenciások ténykedése 

nyomán pedig egyazon címlapon osztozik a pápalátogatás képriportja meg a 

benzinkutaknál portyázó kurvák köré kavart botrány története. Az államelnök fotója 

alá az a becenév kerül, ahogy a mamája szólongatta hátulgombolós korában, mellé 

pedig az a hétpróbás gazfickó, aki megerőszakolta a saját anyját és lányait. Nem 

110 



csoda, ha az egész nép tanácstalanul toporog a csődben, nem tudván, mihez is 

kellene kezdeni. A hazugság és a nepotizmus elárasztotta a gazdaságot, a társadalmi 

életet, sőt a sportot is. A politikai szennylé telecsorogta az egész országot, az élet 

minden területét. 

Öt litográfia ihletődött a „Libertatea" („Szabadság")61 manipulációs 

módszeréből. Afféle magánlázadás ez, ahol a litográfia, a műtermi grafika mutatja be 

azon manipulációs elemeket, amelyek segítségével egy nyugati konszern62 egész 

Kelet- és Közép-Európát „informálja". A kiindulópont itt is a NŐ. Ami pedig köréje 

épül, az a politikai marakodás, a katonai, a társadalmi vagy egyéb ellentétek, netán 

mindez egy kalap alatt. 

A „Balkan News - 1" Ally Mc.Bealt mutatja be - a film közönségsikerére 

való tekintettel nemsokára ismét láthatjuk egyébként - , mellette pedig egy félig 

kopasztott csirkét, egy újságra dobva, ami (nem) egészen véletlenül éppen a 

„Libertatea" („Szabadság", vagyis a szabadság). Egy újságra dobott félig kopasztott 

csirke, szegénységünk szimbólumává válik és sértő cinizmussal párosul a fals, 

úgynevezett kulturális hírrel. Ez a szöveg itt történetesen (és szándékoltan) 

olvasható, míg a többi csak a lap kiadványjellegét hangsúlyozza. 

Nem először fordul elő, hogy a kompozícióba illesztett, olvasható szöveg 

jelentésének fontos szerep jut a mű értelmezésében. Ez mindenesetre bizonyos 

szinten ellentmond korábbi meggyőződéseimnek, viszont szélesebb kultúrkör 

számára teszi elérhetővé a művet, tágabb teret nyit a személyes és a közösségi 

olvasatnak. 

Ennek megfelelően a „Balkan News - 2" esetében a már említett (de ezúttal 

más színvilágban ábrázolt) csirke mellé egy Koszovóban lefotózott amerikai katona, 

egy amerikai filmsztár és egy szalagcím került: „10 román fog nyerni egy-egy 

pornószínésznőt..." Ugyanazon címlapon rövid kóstoló egy bombasztikus focihírből. 

No meg fejjel lefelé és alaposan megvágva, ott van az idézet is: „a pápa román?" - ez 

ugyan majdhogynem olvashatatlan, mivel a személyes (hitbeli) meggyőződésem 

tiltotta betű szerinti átvételét. 

61 Szabadság (Libertatea). Országos napi hírlap (Bukarest). 
62 Ringier Romania - svájci konszern. Több újságot is patronál Romániában. 
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75. kép, Balkan News 1, 2001, 

litho, 65x49 cm. 
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76. kép, Balkan News 2, 

2001, litho, 65x49 cm. 

Az ember amúgy azt gondolná, hogy nem létezik semmiféle kapcsolat 

mondjuk Miss Cluj (a kolozsvári szépségverseny győztese), egy szétlapított Düffa 

festékesdoboz és Laetitia Casta között. Szöveg is van viszont hozzá: IMPROVIZ-

ELECT-SURSA-INCE... (Hozzávetőleges fordításban: improviz-vál-áram-vesz..., 

amit aztán ki-ki értelmezhet saját gusztusa, fantáziája avagy más kritériuma szerint. 

Mert lehet szó mondjuk improvizált választási áramlatok veszélyeiről, netán 

improvizált váltóáramkörök veszélyességéről stb.) 

77. kép, Letitia, 2000, litho, 49x65 cm. 
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2002. egyik legbotrányosabb „politikai vitája" az államelnök és a 

miniszterelnök között zajlott. Egyébként mindketten szociáldemokraták, és 

feltétlenül a nagyérdemű előtt kellett nekik megtárgyalni, hogy ki (pontosabban 

melyikük) legyen majd a soron következő elnökválasztás győztese. Igen előzékenyen 

tologatták egymást a reflektorfénybe, címlapokra, amely címlapon például az éppen 

férjhez készülő Brooke Shields fotójával osztoztak. Meg néhány más, tényleg 

rendkívüli horderejű problémával: hogy ugye, az amerikai hölgyek a verhetetlen 

világelsők, ami a keblek és a hm... a fenekek méretét illeti. No és nem hiányozhat a 

„Libertatea" („Szabadság") fejléce sem. Az egész botrány persze jócskán 

gyerekesnek tűnik, mint mikor a játszótéren vádoltuk egymást annak idején: „de nem 

igaz, mert te!" 

78. kép, Libertatea - 3, 2002, litho, 48,5 x 66 cm. 

A „lányok" reklámozása olykor meglehetősen közönséges formát is ölthet. 

Ezekből a kevésbé ortodox felfogásokból ihletődött a „Girls" litográfia. Itt némi 

filológiai magyarázatra is szükség lehet. A szilva ugyanis egy gyümölcs neve, míg a 
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szilvát árulni kifejezés (átvitt értelemben) a saját testüket áruba bocsátó nőkre 

vonatkozik. (Az eredeti koncepció a poamá szó kettős értelmezhetőségére -

gyümölcs és prostituált - épül.) "Fata de la pagina cinci" a kor egyik legvadabb 

kihívása. Itt ugyanis az ország minden tájáról érkező lányok többé-kevésbé 

meztelenül álltak kamera elé, reménytelen szomorúságot árasztó, igen közönséges 

testtartással, önmagukat reklámozva. Fiatalok és öregek, szépek és csúnyák, akiket 

nem is kellett keresni vagy győzködni, hogy kötélnek álljanak. "Jó pénzért" a 14 éves 

lány is Marilyn Monroe fesztelenségével és magabiztosságával pózol a képen. 

79. kép, Girls, 2002, litho, 48,5 x 66 cm. 

Mivel a súlyos és bonyolult problémák alaposan felkészült, képzett újságírót 

kívánnak, legjobb az ilyen témákat már a kezdet kezdetén elkerülni. Viszont ezt a 

63 „A leány az ötödik oldalon" - A Szabadság (Libertatea) napilap első megjelenése óta, azaz több 
mint tizenkét éve, naponta egy nő fényképét közli az ötödik oldalán (olvasók által önként beküldött 
képek közül). 
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manővert aztán leplezni kell, így ajánlatos mindenféle okos megoldásokat keresni. 

Tehát nagy hírverést csapunk a szponzorálási törvénynek, ami nemigen szolgálja az 

állam érdekeit, ugyebár, azzal a szöveggel szédítvén a melóst, hogy az állam a 

fejlesztési alapból óhajtja támogatni kedves polgárait (ami abszurd feltevés). De ha 

netán még így is találsz rokont, havert, jóbarátot, aki hajlandó segíteni, akkor 

őfelsége, a törvényhozó kegyeskedik a zsebedben hagyni kerek 30 százalékot a 

neked szánt összegből, a többit természetesen átutalva az államkincstárba. Mivel 

azonban ez a törvény a pénztelen rétegeket érinti, azaz a kultúrát, az egészségügyet, a 

sportot, a tanügyet, nem kellett vajmi nagy felzúdulásra vagy reakcióra számítani. 

Nagyobb okulásunk végett viszont megtudhattuk még ugyanazon kiadványból, hogy 

Pamela Anderson, a színésznő mindig szanaszét hagyja a bugyiját, amerre jár. 

Valahogy úgy reagáltam erre, mint azok, akik egyedül énekelnek a fürdőszobában -

ebből született a "Weekend" című litográfia. Pamela Anderson kukucskál ki rajta, a 

maga teljes szépségében, egy üres, összegyűrt papírzacskó mögül. 

80. kép, Weekend, 1999, litho, 68,5 x 57,5 cm. 
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A kormány ingyen iskolatejet és kiflit osztogat a kisiskolásoknak. Dicséretes 

tény - csak ne emlékeztetne annyira a saját gyermekkoromra, amikor naponta 

kaptunk a Vöröskereszttől egy-egy liter édes tejet ingyen - de hát ez az ötvenes 

években volt, ugye. Eközben Németország - amit annyiszor árultunk el a történelem 

során, ahányszor csak alkalmunk nyílt rá - a Toffee reklámját sugározza. 

(Valamelyes cinizmusra vall részemről itt ugyanazt az amerikai szexbombát 

szerepeltetni.) A "Toffee" című litográfia is azt bizonyítja egyébként, hogy voníthat a 

kutya a holdra, amint azt mondani szokás, nem fáj a juhok füle tőle. 

81. kép, Toffee, 1999, litho, 60 x 48,5 cm. 
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A kompozíció valamiféle kartonpapír-darabokból összeollózott kollázsnak 

tűnik, vibráló, melegszürke alapra feketével nyomott szövegek mellett Pamela 

Anderson olcsó folyóiratból kimásolt képével, ahogy a napisajtó is társítja a vizuális 

információk tömkelegét, meglehetősen közönséges módon, anélkül, hogy bármiféle 

rokoníthatóságot keresne a tálalt képek között, csak a sokkolást tételezve. Az 

eldobott, összelapított, letaposott kartoncsomagolások, összegyűrt papírtasakok, 

kihívó-provokáló címekkel teli eldobott újságok, a már kiürült konzerves- és coca-

colás dobozokkal egy olyan társadalom szimbólumává, ikonjává váltak, amelyik a 

nyugati konzum társadalmat sikertelenül próbálja imitálni. 

Körülbelül ugyanekkor született az "Artikel Nummer" című litográfia, a 

Miskolci Galéria vendégszerető alkotói házában. Ez a mű nem annyira állásfoglalás, 

mint inkább egyszerű, ám szomorú ténymegállapítás: minden eladó. A képen 

szétesőben lévő száraz falevél, rajta szokásos árucímkék gépelt szövege, felül pedig 

négyszínű csík adja a színmintát, amilyen változatokban a termék kapható. A 

kompozíció egy óriási négyszögletű pecsét körvonalait tölti ki. 

82. kép, Artikel Nummer, 1999, litho, 65 x 49 cm. 
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Ezzel rokon téma, hogy mindennek ára van, mindent meg kell fizetni. Itt be is 

zárul a kereslet - kínálat szimbolikus köre. Az "Alkoholfreihes" litográfia egyik 

eleme egy fénykép: siralmas állapotban levő gépkocsit ábrázol, ami nyilván egy 

egész sor alkalmi és hevenyészett javítgatáson átesett már. (A fotó egyébként 1970-

ben készült a Fekete tenger partján, az úton.) Mellette egy (valahol Ausztriában 

kifizetett) számla, ami az alkoholmentes Schlossgold sört reklámozza. A színes, 

nyomtatott reklám, mellette a számlaíró könnyedén odavetett betűi és a fekete-fehér 

fénykép egy olyan háromszöget vázol, amiben a pontosan kiszámolt végösszeg 

hasonló esetekre utal: így vagy úgy, de végül fizetni kell. A nyugta egyúttal jelképezi 

a már kiadott pénzt, egy már lezárt értékcserét is. Még akkor is, ha a számla nem 

mindig bizonyul helyesnek vagy méltányosnak. (Van a tarsolyomban a még csak 

most érlelődő munkák között néhány hazug számla...) - A gépkocsi fényképét 

felhasználtam különben még egy könyv borítóján, majd - de ugyancsak évekkel 

ezelőtt - egy plakáton is. 

83. kép, Alkoholfreies, 2000, litho, 52,5 x 65 cm. 

A technikai megoldásokat tekintve a talált tárgyakra épülő alkotások két 

csoportba sorolhatók: 

- színes litográfiák; 

- vegyes technikával készült munkák. (Ez utóbbi esetben a tárgy 

fotólitografikus képét mélynyomásos technikával színeztem). 
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Az "Ideas For All Events I-IV" sorozatnál kollázst is használtam, különösen 

egyedivé téve így a műveket. Persze, nem ez az egyénítés volt az igazi cél, a 

kollázstechnika ugyanis mindig alkalmi-véletlenszerű-egyedi jelleget sugall, a foltok, 

vonalak, szövegrészletek látszólagos esetlegessége azonban a való élet ízét adja a 

kompozíciónak: itt is mindenféle eldobált csomagolóanyagok, kiürült dobozok 

hevernek, funkciótlan összevisszaságban. 

IDEAS fcwalf 

EVENTS m 

84., 85. kép, Ideas for all events, I, III, 1994, litho & kollázs, 48 x 66 cm. 

86. kép, Ideas for all events, IV, 1994, litho & kollázs, 49,5 x 70 cm. 
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A sorozatot egy évvel később két, hasonló stílusban készült mű egészítette ki, 

a tízes és tizenegyes sorszámú "Ereklye" ("Relicva X" és "Relicva XI"). 

87. kép, Relicva X, 1998, litho, 48,5 x 67 cm. 

88. kép, Relicva XI, 1998, litho, 47,5 x 67 cm. 
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A két kompozíció "vágott" jellege a nemritkán kihívó ritmust idézi, amit a 

szétdobált hulladék örvénye kelt, egymásra halmozódásuk, gyűrődéseik, 

dinamikájuk. 

A kólás doboz mint (kortárs amerikai és nemcsak amerikai) civilizációs ikon, 

további három "Ereklye" témakörében is helyet kapott. A kompozícióban kijelölt 

hely utal az ikonjellegre, csakhogy itt nem mitikus, hanem annál inkább demitizáló 

funkcióról van ám szó. Az alumíniumlemezről lekopott a csillogás, a ragyogó piros 

festékkel és a lendületes betűkkel egyetemben. A doboz összevissza horpadt, 

gyűrődött, a felirat fekete-fehérben olvasható. Az írásjelek torzult kalligráfiája a 

helyzet drámaiságát hangsúlyozza, nyílt váddal illetvén a külső tényezők mindent 

elpusztító hatalmát, ahol például az idő szava igen súlyosan esik a latba. 

89. kép, Relicva II, 1995, foto, litho & collo, 46 x 62 cm. 

Hasonló technikai módszerekkel és eszmei tartalmakkal született két további 

mű, ahol egy májpástétomos konzerv szétlapított doboza erotikus felhangokat nyer, a 

paszulykonzerves pedig egy fel nem robbant bombára emlékeztet, amit néhány 

évtized elteltével bányásztak elő a földből. 
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90. kép, Relic - 2, 1996, photolitho & collo, 62 x 39 cm. 

91. kép, Relic - 4, 1995, photolitho & collo, 46 x 62 cm. 
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Valamelyes szomorúság és titokzatos utalások felhangjai lengik körül a többi, 

eldobált tárgyak gyűjteményéből válogatott elemekre épülő kompozíciót, a már 

legendás szegénységünkre utalva. 

93. kép, Relic VI, 1996, litho, 

51 x70 cm. 

92. kép, Rocky, 1995, litho, 

48 x 59 cm. 

94. kép, Relicva XVIII, 2000, litho 95. kép, Napi ajánlat, 1995, litho, 

32 x 42 cm. 48 x 68 cm. 

Minden bizonnyal folytatódik majd ez a sor, hiszen a fogyasztói társadalom 

továbbra is termeli, fogyasztja és selejtezi a különféle termékeket, amelyek lassan 

mind emlékké válnak a hétköznapiságba belefakult embermilliók számára, akik úgy 

születnek és élnek, mint a keltetőállomások csirkéi, fogyasztásra idomítva, előttük 

ismeretlen cél szolgálatában. 
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Mindent egybevetve remélem, hogy alkotói és kultúremberi tevékenységem 

nagyjából egybeesik azzal az elképzeléssel, amit művészként és polgárként 

kötelességemül vállaltam. 

Hittem a művészet nevelő hatalmában. 

Vészfékeket rángattam és kétségbeesett vészjeleket adtam le. 

Összegyűjtöttem az utcákról közömbösségünk és figyelmetlenségünk tárgyi 

áldozatait, ereklyékké lényegítve át őket. És ha már nem jutott hely nekik a modern 

és kortárs történelem múzeumában, múlandóságuk vagy emberi hanyagság 

következményeképpen, megpróbáltam örök életet adni nekik a műalkotások 

világában. Mindezek megszemélyesítése nem volt más, mint egy diszkrét 

figyelmeztetés azok számára, akit ez érdekelhetett. Miközben a nyugati „pop-ikon" 

évtizedekkel ezelőtt hírneves emberekről vagy viszketegséggel keresett amerikai ipar 

hírneves termékeiről szólt, számunkra ma a „pop-ikon" ugyancsak az amerikai 

filmszínészekről szólhat párban a mi mindennapi kopasztott csirkénkkel, az üres 

májpástétomos, az agyontaposott paszulykonzerves dobozainkkal, az összelapított 

kartonskatulyákkal, a semmitmondó hírekkel teli eldobott újságokkal. így, ha majd a 

munkáim múzeumok tárlóiban pihennek, a róluk szóló méltatások pedig egyetemi 

könyvtárak polcain, elmondható lesz rólam, hogy kissé megkésett pop művész 

voltam, amilyen - kissé megkésett - volt mindig is a társadalom, ahol éltem és 

alkottam. Mert mi mindig mindenről elkésünk... 

De sebaj! A következő alkalommal jobb lesz! Akkor nem én leszek az, aki a 

szegénységünk ikonjait fogja ismertetni, nem én leszek az, aki egy egész 

szociopolitikai társadalomnak a zsibbasztó eszközeit fogja demonstrálni. Akkor nem 

én leszek az, aki kétségbe esetten kiáltani fog: Testvéreim, ti, akik a hármas 

vágányon várjátok a remény vonatát, a szerelvény megállás nélkül már áthaladt64. 

64 A zárógondolatot az 1970-es évek popzenéje, pontosabban tipikus dalainak szövegei sugallták. 
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Képjegyzék 

Első fejezet 

KÉPSOR (Secvente) 

1. kép, loan Horváth Bugnariu, Másodjáték-1, 1977, ofszet, 64x44cm. 

2. kép, loan Horváth Bugnariu, Másodjáték-2, 1977, ofszet 64x44cm. 

3. kép, loan Horváth Bugnariu, Ábécé 1, 1977, ofszet, 66x44 cm. 

4. kép, loan Horváth Bugnariu, Ábécé 2, 1977, ofszet, 66x44 cm. 

5. kép, loan Horváth Bugnariu, Ideiglenes szemantika, 1977, ofszet, 69x49 cm. 

6. kép, loan Horváth Bugnariu, Állókép I I , 1978, ofszet, 46x66cm. 

7. kép, loan Horváth Bugnariu, Állókép 12, 1978, ofszet, 46x66cm. 

8. kép, loan Horváth Bugnariu, Állókép II1, 1978, ofszet, 46x66cm. 

9. kép, loan Horváth Bugnariu, Regresszió 1, 1978, ofszet, 45x65 cm. 

10. kép, loan Horváth Bugnariu, Regresszió 2, 1978, ofszet, 45x65 cm. 

11. kép, loan Horváth Bugnariu, Regresszió 3, 1978, ofszet, 45x65 cm. 

12. kép, loan Horváth Bugnariu, Regresszió 4, 1978, ofszet, 45x65 cm. 

13. kép, loan Horváth Bugnariu, Megszakadt áramlat 1, 1978, ofszet, 46x67cm. 

14. kép, loan Horváth Bugnariu, Megszakadt áramlat 2, 1978, ofszet, 46x67cm. 

15. kép, loan Horváth Bugnariu, Ritmus 1, 1978, ofszet, 44x66cm. 

16. kép, loan Horváth Bugnariu, Ritmus 2, 1978, ofszet, 44x66cm. 

17. kép, loan Horváth Bugnariu, Pszichográfia, 1978, ofszet, 62x43cm. 

18. kép, loan Horváth Bugnariu, Részlet 1, 1978, ofszet, 60x44cm. 

19. kép, loan Horváth Bugnariu, Részlet 2, 1978, ofszet, 62x44cm. 

20. kép, loan Horváth Bugnariu, Részlet 3, 1978, ofszet, 62x44 cm. 

21. kép, loan Horváth Bugnariu, Hétköznapi ritmus 1, 1979, ofszet, 45x65 cm. 

22. kép, loan Horváth Bugnariu, Hétköznapi ritmus 2, 1979, ofszet, 46x66 cm. 

1. ábra, loan Horváth Bugnariu, Bacoviana, 1979, ofszet, 44x64 cm. 

2. ábra, loan Horváth Bugnariu, Állókép 4, 1979, ofszet, 46x66 cm. 
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Második fejezet 

KÖRJÁRAT (Rondul) 

23. kép, loan Horváth Bugnariu, l - l , 1982, ofszet, 57x42 cm. 

24. kép, loan Horváth Bugnariu, XI-27, 1982, ofszet, 40x57 cm. 

25. kép, loan Horváth Bugnariu, 1-31, 1982, ofszet, 62x43 cm. 

26. kép, loan Horváth Bugnariu, VIII-21, 1982, ofszet, 62x43 cm. 

27. kép, loan Horváth Bugnariu, VIII-17, 1982, ofszet, 62x43 cm. 

28. kép, loan Horváth Bugnariu, III-6, 1982, ofszet, 62x43 cm. 

29. kép, loan Horváth Bugnariu, X-26, 1983, ofszet, 42x59 cm. 

30. kép, loan Horváth Bugnariu, X-22, 1983, ofszet, 43x62 cm. 

31. kép, loan Horváth Bugnariu, XI-4, 1983, ofszet, 43x63 cm. 

32. kép, loan Horváth Bugnariu, XI-6, 1983, ofszet, 89x58 cm. 

33. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-31, 1984, ofszet, 58x91 cm. 

34. kép, loan Horváth Bugnariu, VIII-1, 1985, ofszet & kollázs, 58x84 cm. 

35. kép, loan Horváth Bugnariu, VII-22, 1985, ofszet & kollázs, 84x56 cm. 

36. kép, loan Horváth Bugnariu, VIII-16, 1985, ofszet & kollázs, 57x82 cm. 

37. kép, loan Horváth Bugnariu, IV-30, 1986, ofszet & litho & kollázs, 52x64 cm. 

38. kép, loan Horváth Bugnariu, IV-9, 1986, ofszet & litho & kollázs, 45x64 cm. 

39. kép, loan Horváth Bugnariu, V-10, 1986, ofszet & litho & kollázs, 50x70 cm. 

40. kép, loan Horváth Bugnariu, 111-30, 1986, ofszet & litho, 44x 59 cm. 

41. kép, loan Horváth Bugnariu, 1-20, 1986, ofszet & litho, 49x64 cm. 

42. kép, loan Horváth Bugnariu, 1-3, 1986, ofszet & litho & kollázs, 45x64 cm. 

43. kép, loan Horváth Bugnariu, III-4, 1986, ofszet & litho & kollázs, 64x48 cm. 

44. kép, loan Horváth Bugnariu, VII-2, 1987, ofszet & litho & kollázs, 81x69 cm. 

45. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-30, 1985, ofszet, 61x67 cm. 

46. kép, loan Horváth Bugnariu, X-2, 1985, ofszet, 62x90 cm. 

47. kép, loan Horváth Bugnariu, XI-20, 1985, ofszet, 63x92 cm. 

48. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-1, 1984, ofszet & litho, 38x56 cm. 

49. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-17, 1987, ofszet & litho, 44x58 cm. 

50. kép, loan Horváth Bugnariu, 11-15, 1987, ofszet & litho & kollázs, 46x61 cm. 

51. kép, loan Horváth Bugnariu, II-2, 1988, ofszet & litho & kollázs, 44x64 cm. 
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52. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-21, 1988, ofszet & litho, 44x58 cm. 

53. kép, loan Horváth Bugnariu, XII-2, 1988, ofszet & litho, 44x58 cm. 

Harmadik Fejezet 
A POP ART SZÜKSÉGSZERŰ MEGJELENÉSE A FOGYASZTÓI 
TÁRSADALOM ÉS A BEATGENERÁCIÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 
NYOMÁN 

54. kép, Richard Hamilton, Just What is it that makes today's homes so different, so 

appealing?, 1956, kollázs, 26x25 cm. 

55. kép, Peter Blake, Girlie Door, 1959, kollázs, 121,9x59,1 cm. 

56. kép, Joe Tilson, Key Box, 1963, festet fa és fém, 152x122 cm. 

57. kép, Joe Tilson, A-ZBox of Friends and Family, 1963, vegyes technika, 233x152,4 cm. 

58. kép, Jaques de la Villeglé, Angers, 21 septembre 1959,1959, dékollázs, 162x 130 cm 

59. kép, Enrico Baj, Des étrse d'autrseplanétes violaient nos femmes, 1959, kollázs, 

olaj-vászon üveg gyapott, 73x92 cm. 

60. kép, Robert Rauschenberg, Bed, 1955, montázs, 191x80x42 cm. 

61. kép, Robert Rauschenberg, Coca-Cola Plan, 1958, montázs, 68x64x11,4 cm. 

62. kép, Ray Johnson, James Dean, 1957, tempera kollázs, folyóirat repró, 

28,6x20,3cm. 

63. kép, James Rosenquist, President elect, 1960-1961, olaj - műanyag lap, 226x505 cm. 

64. kép, Andy Warhol, Most Wanted Man N°ll, 1964, szitanyomat vászonra. 

Kétszer 122x101,5 cm. 

65. kép, Robert Rauschenberg, Black Market, 1961, montázs, 124,5x150 cm. 

66. kép, Larry Rivers, Cedar Bar Menu 1,1960, olaj - vászon, 120,7x89 cm. 

67. kép, Ed Ruscha, Large Trademark with Eight Spotlights, 1962, olaj - vászon, 

170x335 cm. 

68. kép, Ed Ruscha, Annie, 1962, olaj - vászon, 183x170 cm. 

69. kép, Robert Indiana, The American Dream I, 1961, olaj - vászon, 183x153 cm. 

70. kép, Roy Lichtenstein, Look Mickey, 1961, olaj - vászon, 122x175 cm. 

71. kép, Roy Lichtenstein, Girl with Ball, 1961, olaj - vászon, 153,7x92,7 cm. 

72. kép, Roy Lictehstein, Whaam (részlet), 1963, olaj - vászom, 173x406 cm. 
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Negyedik Fejezet 
ÉS VÉGÜL A VÁRVA-VÁRT "COCA-COLA-CIVILIZÁCIÓ" 

73. kép, loan Horváth Bugnariu, Outlying District News 1, 2003, litho, 70x49 cm. 

74. kép, loan Horváth Bugnariu, Outlying District News 2, 2003, litho, 70x46 cm. 

75. kép, loan Horváth Bugnariu, Balkan News 1, 2001, litho, 65x49 cm. 

76. kép, loan Horváth Bugnariu, Balkan News 2, 2001, litho, 65x49 cm. 

77. kép, loan Horváth Bugnariu, Letitia, 2000, litho, 49x65 cm. 

78. kép, loan Horváth Bugnariu, Libertatea (Szabadság) - 3,2002, litho, 48,5 x 66 cm. 

79. kép, loan Horváth Bugnariu, Girls, 2002, litho, 48,5 x 66 cm. 

80. kép, loan Horváth Bugnariu, Weekend, 1999, litho, 68,5 x 57,5 cm. 

81. kép, loan Horváth Bugnariu, Toffee, 1999, litho, 60 x 48,5 cm. 

82. kép, loan Horváth Bugnariu, Artikel Nummer, 1999, litho, 65 x 49 cm. 

83. kép, loan Horváth Bugnariu, Alkoholfreies, 2000, litho, 52,5 x 65 cm. 

84. kép, loan Horváth Bugnariu, Ideas for all events, 1,1994, litho & kollázs, 48 x 66 cm. 

85. kép, loan Horváth Bugnariu, Ideas for all events, R1,1994, litho & kollázs, 48 x 66 cm. 

86. kép, loan Horváth Bugnariu, Ideas for all events, IV, 1994, litho & kollázs, 49,5 x 70 cm. 

87. kép, loan Horváth Bugnariu, Relicva (Ereklye) X, 1998, litho, 48,5 x 67 cm. 

88. kép, loan Horváth Bugnariu, Relicva (Ereklye) XI, 1998, litho, 47,5 x 67 cm. 

89. kép, loan Horváth Bugnariu, Relicva (Ereklye) 27,1995, foto, litho & collo, 46 x 62 cm. 

90. kép, loan Horváth Bugnariu, Relic - 2, 1996, photolitho & collo, 62 x 39 cm. 

91. kép, loan Horváth Bugnariu, Relic - 4, 1995, photolitho & collo, 46 x 62 cm. 

92. kép, loan Horváth Bugnariu, Rocky, 1995, litho,48 x 59 cm. 

93. kép, loan Horváth Bugnariu, Relic VI, 1996, litho, 51 x 70 cm. 

94. kép, loan Horváth Bugnariu, Relicva (Ereklye) XVIII, 2000, litho 32 x 42 cm. 

95. kép, loan Horváth Bugnariu, Napi ajánlat, 1995, litho, 48 x 68 cm. 
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Jegyzet 

I Addig is, a grafikával kapcsolatos szakkifejezések jobb megértése érdekéden, hadd szóljunk a 
sokszorosítási módszerek területén használt szakszavakról - a kritérium ezúttal legyen a grafikus 
alkotta „matricák" nyomástechnikája. Eszerint, bármely metszetről vagy nyomatról beszéljünk is, a 
művész egy klisét, matricát készít, amely alapján bizonyos számú azonos (vagy megközelítőleg 
azonos) művet hoz létre, ezek mindegyikét személyesen látja el kézjegyével, számozással és 
ceruzafelirattal, jelzéssel. Ezen művek a grafikus „eredeti" munkái, az általa alkotott klisé alapján 
készült példányok. 

A kliséknek vannak pozitív, azaz a nyomásban részt vevő és negatív, tehát a nyomásban részt 
nem vevő elemei. A nyomtatófelületek jellege alapján három alaptípust különíthetünk el: 

Magasnyomás = linómetszet és xilometszet (fametszet). 
Mélynyomás = fémmetszet (fémkarcok): 
- savakkal: aquaforte és aquatinta (foltmarás); 
- savmentesen: hidegtű és mezzotinta. 
Síknyomás = litográfia (kőnyomat) - itt a nyomásban részt vevő és részt nem vevő felületek 

azonos síkban helyezkednek el. 
Ahogyan azt az elnevezés is jelzi, a LITHOgráfia, azaz Kőnyomat esetén a matrica alapját a 

kő képezi, egy különleges, száraz, nagy nedvszívó képességű mészkő. Erre készíti a művész a 
fényképet, rajzot, zsíros anyagok segítségével, amit aztán különleges vegyi eljárásokat követően a 
matrica nyomófelületeiként lehet használni. 

Az ofszet technika a litográfia (kőnyomat) ipari változata. Itt a követ egy kétrétegű fémlemez 
helyettesíti. Az egyik réteg krómból, a másik rézből készül, ezek a nyomás során úgy viselkednek, 
mint a litográfia köve. Ugyanis a krómozott felület vízvisszatartóként működik, a réz pedig a zsíros 
anyagot - esetünkben a nyomtatófestéket, -tintát - tartja vissza. A többi sokszorosító eljárástól 
eltérően, az ofszet az egyetlen olyan technika, ahol a művet először valamilyen más felületen kell 
megalkotni (módszertől függetlenül ez lesz az eredeti egyedi grafika), majd fényképezéssel rávinni a 
kétrétegű fémlemezre. Ez szolgál aztán a vegykezelést követően a készítendő nyomatok matricájául, 
ennek alapján készítik a nyomatokat a próbanyomtatón kézi nyomással („hand druck"), a művész 
kívánsága szerinti mennyiségben. A folyamat végeztével pedig a fémlemezt megsemmisítik. 

II Nichita Stánescu 

ÖNARCKÉP (Autoportret) 

Én mindössze 

csak egy beszélő 

vérfolt vagyok. 
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A PUSKA (Puşca) 

A puska három alkotórésze: 

a felső rész 

a középső rész 

és az alsó rész. 

A felső rész alkotó elemei: 

a felső rész felső része és 

a felső rész középső része meg 

a felső rész alsó része. 

A középső rész alkotó elemei: 

a középső rész felső része és 

a középső rész középső része meg 

a középső rész alsó része. 

Az alsó rész alkotó elemei: 

az alsó rész felső része és 

az alsó rész középső része meg 

az alsó rész alsó része-

Tűz! 

NÉVTELENÜL (Fără nume) 

Soha királynak 

nincs jogában táncolni a trón előtt. 

Soha bánat 

nem koszorúzhatja koszorúval önmagát. 

Soha szemnek 

nincs jogában megvakulni. 

Soha anyám 

nem szül meg újból engemet. 

Soha kő 

meg nem puhul és nem patakzik a völgybe. 

Soha, soha, 

soha. 
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A RÁCS (Gratia) 

Ablak vagyok én, 

egy üveg, egy üres hely, 

amelyen át valaki meglát másvalakit. 

Igyekszem állandóan mosni magam, 

hogy ne piszkítsanak be legyek, 

se más egyebek, 

hogy átlátszó legyek, 

hogy valaki rajtam át meglásson 

másvalakit. 

KOPOTT LEMEZ (Placă sticată) 

Messziről hasonlítasz anyámra, 

ahogy a pont messziről madárhoz hasonlít, 

ahogy a másodperc messziről órához hasonlít 

és a harang templomhoz... 

Messziről hasonlítasz anyámra... 

A LEÜTÖTT FEJ (Capul retezat) 

Nem tudom mitévő legyek, 

leütött fejem 

mint egy köröm folyton visszanő helyére. 

Kit simogassak az élet vonalával? 

Kit karmoljak meg? 

Ne kiabálj, kincsem, 

nem én voltam! 

A KÖRRŐL SZÓLÓ TANÍTÁS (Lecţia despre cerc) 

A homokba egy kört rajzolunk 

azután ketté osztjuk, 

ugyanazzal a mogyorófa bottal osztjuk ketté. 

Aztán térdre esünk, azután hasra vágódunk. 

Azután homlokunkat a homokba verdessük 

és bocsánatot kérünk a körtől. 
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111 loan Alexandru 

MINTHA A PARADICSOMBA...(Ca-n Paradis...) 

Nálunk a temető 

Fél hektárnyi közös föld, 

Kőkerítés veszi körül, 

Hogy meg ne fertőződjék tőle 

Az élőn s szabadon maradt mező. 

A fakeresztek néhány év múlva 

Megdőlnek, aztán meghalnak ők is; 

Kóbor kancákon 

Furcsa férfiak jönnek, ellopják őket, 

Tüzet raknak a keresztekből. 

A sírok helye elmosódik. 

Durva fű burjánzik itt mindenfelé, 

Mint legénykék fején a haj téli éjjeken; 

Mikor a temető megtelt, kezdenek mindent elölről, 

Egyik végtől a másikig: 

Nagyapám sírja a dédapám sírja fölött, 

Apámé a nagyapámé fölött, 

Es ugyanígy a régi bíró 

A még régebbi bíró fölött- a régi pópa 

Az azelőtti pópa fölött, 

A régi falu az ősi falu fölött. 

A temető szélén szilva- és almafák nőnek, 

Illatozó virágok borítják őket, 

Leheletük mélyen 

A tárgyakba ivódik. 

Akik átutazóban nálunk járnak, 

Bal kezükön a húsukba vágó óraszíjjal, 

Öregségtől görnyedő háttal -

Ámuldoznak, mintha 

A paradicsomba tévedtek volna. 
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ÉJSZAKA (Noaptea) 

Leégett annyi gyertyaszál. 

Épen csak egy szál gyertya áll. 

Neve Ion, János, Kegyelem... 

Év végi szent éj van velem. 

Kinn láthatatlan farkasok 

Falkája üvölt, acsarog. 

Sehol egy jó barát, sehol. 

Minden csak hamu, pelyva, por. 

A homállyal teli tükörben 

Szűz angyalok serege röppen. 

Borom vörös lett. Arra távol 

Kántálás hallatszik hazámból. 

Derűs éjszaka, szelíd este, 

Kolompok kántálnak ma messze, 

Határtalan az éjnek csöndje, 

Most száll alá az ég a földre. 

TEJ (Lapte) 

A gyermekekért ütköznek ki s telnek meg a felhőkben 

Az eső csöcsei, s aztán maguktól megfejődnek. 

Tej minden a világon, gyermekek 

Puha csontjának foszfor. 

A nő melle, amikor megcsókolod, tejtől remeg. 

A nőstényfarkas csecsbimbóiból 

Vaddisznómalacok is szopnak. 

A vaddisznó maga is tejtől szortyog, 

S az szalonnává változik, 

Ha már nincs hol leadnia. 

A búzaszemek, e sárgálló csücskök, 

A csecsszopó napot lesik, 

Hogy gyötörje, gyúrja meg őket. 

A hold tőgye titkos csatornákon 

Álomszuszék porontyoknak küldi hideg tejét. 

A bikaszarv - tömött tömlő az is, 

Tele sűrű tejjel kisgyerekeknek. 
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A pacsirta makulátlan begye, mint fölnyitott tasak, 

Zengő, kristályos tejet ad, 

Melytől a lég, a reggel gyermeke, 

Füttyögve szopogatja ujjait. 

Ha sápadt reflexek gyökerét keresed, 

Égi nedvet, világ bánattejét találod, 

Amely a fejhangú gyereksírásnak 

Egyetlen gyógyírja. 

Még az öreg szilvafák mellén 

Csomósán lefolyt áttetsző mézga se más, 

Mint biztatás az új sarjnak - tárja föl sebeit, 

Melyekben benső, tiszta szenvedélyek csillogjanak. 

A hosszúkás, gömbölyű fenyőtoboz, 

Mit maggal telve kis mancsában tart a mókus, 

Szintén csak rejtett folyosó, melyen 

A kőszfinx méltósága 

Eljövendő magzat létébe folyik át. 

A költők álmainak hársvirága 

Súlyos illatával, az ablakokon át 

Sírhalmot éleszt - meleg tejet 

A lányok mellében. 

S az önkívületben zúgó harangok nyelve is 

Megannyi barbár kéz, melyek az eget tépik, 

Hogy napjai mindentejét számunkra kifacsarják. 

Maga a föld, sivatagokkal, tengerekkel. 

Egy táltos tőgy-anya, 

S mi, az emberek milliárdjai, 

Csöcsei vagyunk, melyekből 

A nagy mindenség kisdedei 

A humánum tejét szopják, keverve 

Verejtékkel és gyűlölettel, 

Becsülettel s becstelenséggel, 

Győzelemmel, hideggel, szerelemmel, 

Hitetlenséggel - keserű tejnek sugarát, 

Mely vak és kristálytiszta, szent. 

135 



IV Geo Bogza 

BÁRMELY EMBER (Orice om) 

Bármely ember, kit nem bírok szeretni, számomra nagy 

szomorúságforrás. 

Bármely ember, kit szerettem, de már nem bírom szeretni, számomra egy 

lépést 

jelent a halál felé. 

Mikor már nem bírok szeretni senkit, meghalok. 

Ti, kik tudjátok, megérdemlitek szeretetemet, vigyázzatok, meg ne öljetek. 

A SZÓ MESÉJE (Povestea vorbei) 

Kötözzük meg, gondoltuk, kötözzük meg. 

Ámde nem tudom, hogy van ez, 

Nem volt elég a kötél. 

Kötözzük meg, mondottuk, kötözzük meg. 

Ámde észrevettük, 

Korhadt a kerítés. 

Kötözzük meg, biztattuk egymást, kötözzük meg. 

Amikor, íme, észrevettük, 

Hogy nincs kit. 

A NŐSTÉNYFARKAS (Lupoaica) 

A fiatal nőstényfarkasnak 

Erős acélfogai voltak, 

Fehérek, mint a porcelán. 

Csecsei telve 

Szederízű 

Tejjel. 

Bántam, hogy nem vagyok 

Romulus és Remus. 

Vagy erdei vadállat. 

136 



HOGYAN VER AZ ÓRÁM (Cum îmi bate ceasul) 

Ha jobb fülemmel hallgatom 

Az óra életem perceit veri. 

Ha bal fülemmel hallgatom 

Az óra életed perceit veri. 

Ha homlokcsontommal hallgatom 

Méri a mindenség időtartamát. 

Ha vízbe vetem 

Visszatérek egy világnyit s fa leszek. 

Ha tűzbe vetem 
Két világnyit térek vissza és kő leszek. 

Ha a semmibe vetem 

S holtak fülével hallgatom 

Három világnyit térek vissza 

És Szó leszek. 

v Horváth B.I. 1975 írás történeti kurzusom - bevezető. 
VI Igna V. 1979. Secvenţe (Képsor) - loan Horváth Bugnariu. Katalógus (Cluj) 
vn Făclia (Fáklya) című lap 1986 március 4-edikén számából. 
vm Bútor M. 1979. Repertoriu. Edit. Univers Kiadó Bucureşti 
IX 

Vasile Igna kortárs román költő, 1990-ig a kolozsvári Dacia könyvkiadó igazgatója. 

Vasile Igna így írt 1988-ban a STEAUA című lap 11. számának 61-62. oldalán, „loan 

Horvát Bugnariu avagy a magány aporiái" címmel: 

„A modern képzőművészet berkeit rendszeresen feldúló vitában gyakran és nem ok nélkül 

esik szó a művészi képzelet és technikai fogások helyes arányairól. Bizonyos fokig ez megegyezik a 

szépség és a valóság viszonyának kérdésével, ám az ilyesfajta vita igen gyakran érdektelen 

közhelyekbe avagy szofízmusba torkollik." 

„Az ofszet technikáról, amit loan Horvát Bugnariu olyan fesztelen kifinomultsággal használ, 

tudjuk, hogy pusztán a klasszikus litográfia lehetőségeinek modern eszközökkel történő kiaknázására 

szolgál, és ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a művész a hagyományos módszereket sutba dobva 

megpróbál egyedi műalkotást létrehozni a sokszorosított munkák mindegyikéből, különféle utólagos 

beavatkozások (litográfia, kollázs, ráfestés) révén. Jelen esetben ez a próbálkozás teljes mértékben 
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sikerrel járt, egy kis (csöppet sem tüntető vagy kihívó) képzőművészeti lecke tanúi lehetünk, olyan 

összefüggő bizonyításrendszerrel, ami már szillogizmusra emlékeztet. 

Ez esetben a technikai újítás, olykor (többnyire) csak kiegészítve, máskor (jóval ritkábban) 

helyettesítve a művész képzelőerejét, a merkantilismusnak még a szándéka is hiányzik, a művek 

fellengzősség és ripacskodás nélkül tükrözik a valóságot." 

„Ioan Horvát Bugnariu valójában egy olyan kérdéssor elé állítja a nézőt, ami az ember 

életének végső értelmét kutatja, ugyanakkor semmiféle olcsó kapaszkodót nem kínál." 

„A start-célvonal előtt álló versenyző egyedül szembesül a majdhogynem elviselhetetlenné, 

embertelenné halmozódó feszültséggel, egyedül van a versenyben is - még ha váll váll mellett küzd is 

'ellenfelével', mint ahogy egyedül kell szembenéznie a megmérettetés előkészületeivel. Talán 

ilyenkor a legmagányosabb és 'legvédtelenebb'. 

Paradox módon e magányosságban valamiféle halvány összetartó erő nyomai is 

felfedezhetők, ez talán az azonos sors tudatából-felismeréséből csapódik ki, talán a saját képességbe 

vetett hit mellékterméke, ahol a hozzáértés bátorsággal párosul, a bátorság kockázatokkal, a kockázat 

pedig a győzelem leírhatatlan érzésével..." 

x 
Adrian Guta műkritikus, a bukaresti Képzőművészeti Akadémia tanára, a bukaresti Arta - Művészet 

- folyóirat főszekesztője. 

Adrian Guta ugyanazon lapszámban „Az ürügy: a dirt-track verseny" cím alatt foglalta össze 

mondanivalóját: 

„A dirt-track verseny látványosságát részleteire bontva paradox módon a hétköznapi 

elgépiesedés legerősebb bizonyítékához jutunk, a szürke mindennapok élményszegénységéhez..." 

„így tehát egy történés és annak körülményei, mikor a mozgás, a gesztusok, reakciók gyors 

egymásutánja sokakban az egyszeriség, a megismételhetetlenség érzetét kelti, a kolozsvári művész ezt 

homlokegyenest ellenkező szemszögből láttatja, mintegy lerántva a leplet az... ismétlődésekről. Jól 

végiggondolt rendszer szerint bizonyítja igazát. Vegyük például a szóban forgó verseny pályáját. A 

körkörös salakpálya a zárt rendszer jelképe, a verseny egész forgataga a saját nyomaink (árnyékunk) 

állandó kergetése, a motorkerékpárok a verseny végéig többször is átszáguldanak a start- illetve 

célvonalon. 

A kiállítás szerkezete és térbeli elrendezése meggyőzően illeszkedik az eszmei mondanivaló 

rendszeréhez. A mozgást vagy éppen annak hiányát bemutató epizódok sorozatba rendeződnek, a 

jelenetek ismétlődnek ugyan (valójában kevés a „témája" ennek az ál-képriportnak), de a 

képzőművészeti „köntös" más-más módon láttatja őket. 

A grafikus művészete itt elszabadul a puszta ciné-vérité béklyóiból, a téma ürüggyé válik, a 

kifejezésmód a középpontba lép, és így mindegyik alkotás önálló kompozícióként tanulmányozható. 

Másrészt néhány képcsoportot egységes rendszerben kell megfigyelni, így nem sikkad el a ritmus, a 

látvány összefüggéskódja, hiszen az alkotó mintegy filmszerűen kívánta a kiállítóteremben mozgó 

néző elé-köré vetíteni mondanivalóját, a szervezési elvet alárendelve az alapkoncepciónak..." 
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„Ami a stílust illeti, úgy gondoljuk, hogy az teljes egészében a művész elképzeléseinek 

függvénye, bár természetesen megfigyelhető néhány olyan jellemvonás, amelyek a modern és kortárs 

művészet kelléktárába tartoznak. Láthatunk képeket, amelyek a Man Ray óta közismertté vált 

technikákra emlékeztetnek ( mind például a szolarizáció), vannak az amerikai pop-artra utaló jelek, 

találkozunk kollázsok vizuális ellenpontozásával, ám ezek nem egy az egyben átültetései az említett 

elemeknek, hanem világszerte ismertté vált stílusjegyek szerves beépítései az egységes és sajátos 

képrendszerekbe. A művész a valóságot néha expresszionista torzításokkal ábrázolja, máskor a 

figuratív képelemet dolgozza át absztrakt jelképpé. 

Szóltunk már a popról: a román alkotó egyrészt - a képzőművészet kifejezési formáinak 

szempontjából - hasonul, másrészt azonban jelentősen eltávolodik egy Andy Warhol elképzeléstől: az 

egyidejűleg mitizált és demitizált, sorozatba rendezett képeivel, egy fogyasztói társadalom tárgyi és 

emberi emblémáival, míg loan Horvát Bugnariu a részletek ismételgetései révén arra ösztönöz, hogy a 

hétköznapi történések monotonitásán töprengjünk. A kollázs ebben a megközelítésben a kortárs 

művészet keretein belül konkretizálja-illusztrálja a 'megfogható értékek' berensoni eszméjét." 

„Ioan Horvát Bugnariu e kiállítása a kortárs látásmód jellegzetességeiből indul ki, a közvetlen valóság 

értelmezésére kérdez rá, a modern, civilizált világban élő ember létének értelmére." 
XI 

Gheorghe Vida művészettörténész és műkritikus, a bukaresti Művészettörténeti 

Kutatóintézet főmunkatársa. 

Gheorghe Vida 1989-ben az ARTA című folyóirat első számában a 16. oldalon „Egyidejűség 

és sorozatosság" címszavak alatt számol be élményeiről: 

„Adva van tehát ez az elsődleges, rendkívül konkrét, sőt mi több: tapintható sűrítménye a 

reprezentatív értékű fotogramoknak, egy nagyobb lélegzetű fílmfelvételből kivágott részleteknek, 

ezek segítségével pedig, ugyanazon képkockákat ismételgetve a művész kilendít a hétköznapi 

értelmezési rendszerekből, hogy (különösképpen a kommunikációfolyamat során, ahol a látvány 

jelrendszerré válik) egzisztenciális kérdésekké fogalmazza át azokat, a körkörösség, ciklikusság 

érzetét idézve a nézőben, újra meg újra ugyanazon benyomás ismétlődését, noha az 'ikonémák' 

elrendezése mindig más. 

A művész professzionalizmusa bizonyos értelemben egyfajta (át)nevelési igyekezetről is 

árulkodik, ami a művészet felfogását, látásmódját illeti, hiszen, amint azt már mondottuk, valós 

események rögzítéséből kiindulva az ideogramok szintjéig jut, absztrakt sémákig, viszont azonnal 

kínálja a fordított szemléletet is, a kép 'újratöltését', a valósághűség kifejezőerejéhez való 

visszacsatolást..." 

x" Adrian Silvan Ionescu művészettörténész és műkritikus, a bukaresti Műgyűjtemények 

Múzeumának igazgatója. 

Adrian Silvan Ionescu 1989-ben az ARTA első számának 15. oldalán így vélekedik: 

„Ioan Horvát Bugnariu grafikakiállítása a kolozsvári Új Galériában, 1988 októberében-

decemberében a kétdimenziós ábrázolásmód új távlatait nyitotta meg az érdeklődők előtt. Nem csupán 
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a sport mint tematika vagy az alkalmazott (offszet) technika jelenti az újdonságot, legalábbis ahhoz 

képest, ahogy nálunk még a közelmúltban is értelmezték a hagyományos műtermi grafikát, hanem a 

kiállítás a maga teljességében igen elüt a szokványostól..." 

„A képek tagoltsága hangsúlyozza a verseny megszállott forgatagát, az őrült körbe-körbe 

száguldást. A hétköznapi életbe kivetítve a művész által megörökített jelenetek a lét ciklusaivá 

lényegülnek, ahol bizonyos gesztusok a végtelenségig ismétlődnek, szavak, mondatok, szokások 

automatizálódnak anélkül, hogy észrevennők. loan Horvát Bugnariu éppen ezekre a sztereotípiákra, 

végtelen önismétléseinkre szeremé felhívni a figyelmünket, néhány képi archetípus ismételgetésével 

próbálja ezt korrigálni, leszoktatni bennünket fárasztó hétköznapi sémáinkról. 

A művész látványkiállítást rendezett, elsősorban újraértelmezvén a kiállítási teret, aminek 

egységes egésszé kellett szerveződni, ahol az alkotások összefüggenek és csak a művész 

elméletrendszere szerint értelmezhetőek. A színfolt, kollázs, átstrukturálás a szimmetriatengelyek 

mentén, kulisszajátékok, mind-mind egy óriás alkotás elemeivé válnak, amibe a látogató is szerves 

alkotórészként épül bele." 

„Ezért aztán az Új Galériában látható kiállítást nem loan Horvát Bugnariu alkotásainak 

gyűjteményeként kell látni-szemlélni, hanem egyetlen óriási műként, amelyet minden részletében 

átgondolt, egyedi és eredeti koncepció szerint, általánosan emberi mondanivaló értelmében-

szolgálatában hoztak létre." 

xm Mircea Toca 1941 - 1999. A kolozsvári Babe§-Bolyai Tudományegyetem 

művészettörténet-tanára volt. 

Mircea Toca 1988-ban a kolozsvári Tribuna című kulturális hetilap 45. számában, a 6. 

oldalon „Aprofesszionalizmus mint embléma" című cikkében írta: 

„A század oly sok nagy művészének játékosság iránti fogékonysága, a mulandóság érzete 

mindenestül hiányzik Horvát Bugnariu kiállítási anyagából. Minden csupa komolyság-komorság, a 

mindenkori ember életének, gondjainak felelősségteljes szemlélete. A cselekvés előtti feszültség, a 

világosan megfogalmazott és tudatosan vállalt célkitűzések, a kezdetek bátorsága, a folytatáshoz 

szükséges idegállapot, szellemi-lelki erőfeszítés, az előre nem látható történések, a kötelező 

megmérettetések, a versenyszerűen űzött összeütközések, a koccanások sztereotípiái - mind-mind 

benne van a művész jelen alkotásaiban..." 

„A nap - bármelyik nap, nem okvetlenül a hétvége -, amikor mindannyian sorra kerülünk a 

megmérettetésben, amikor mindannyian, egyenként a hosszútávfutó magányosságát tapasztaljuk meg. 

Amikor előre nem sejtett mechanizmusok aktivizálódnak, olyan energiákat szabadítva fel, amelyek 

táplálhatják az alkotó erőfeszítését, egészen a győzelemig. Csakhogy - figyelem! - a loan Horvát 

Bugnariu teremtette csodálatos világban nem létezik győzelem. Léteznek viszont sportolók (vagyis 

emberek), akiket a pillanatfelvételen hátulról látunk, amint a várakozás drámai gesztusával izgatottan-

elfogódottan szorítják saját kezüket. Léteznek sportolók, elöl-hátul kitűzőkkel és számokkal, léteznek 

versenyzők, akik nagyobb sebességgel száguldanak el, mint amit a kamera képes lenne rögzíteni. De 

nem léteznek győztesek és legyőzöttek... 
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A teljes emberiség képe ez, hihetetlen erőkkel és gyengeségekkel, magasságokkal és 

mélységekkel. Vagyis hát a mindenkori világ képe. A világé, amit örömmel fedezünk fel a 

művészetben, de amit a művészet nem tud mindig a maga teljességében ábrázolni. loan Horvát 

Bugnariu nagy érdeme, hogy olyan hozzáértéssel rendezett környezetben mutatja be mindezt, ami a 

több mint száz műalkotás mindenikét megfelelő megvilágításba tudja helyezni... 

...E kiállítás, mondjuk hát ki végre, olyan rendkívüli szaktudásról és figyelemre méltó 

emberi-művészi tartásról tanúskodik, ami példaértékűnek mondható abban is, ahogyan a részletekre, a 

bemutatás apró gyakorlati vonatkozásaira is odafigyel. Ez a kiállítás a mindig újrakezdett dialógust 

idézi, ami új értelmeket és új egyértelműségeket hivatott feltárni." 

X!V Vasile Radu művészettörténész, a kolozsvári Nemzeti Múzeum kutatója. 

Vasile Radu 1989-ben a kolozsvári Tribuna 19. számának 6. oldalán „Géplovag" című 

írásában méltatta a kiállítást: 

„A művész nem rabja többé önnön ihletének, elődeitől megtanulja hogyan kell azt a 

racionális módszertanok előírásai szerint kezelni. Egyre inkább tudatában van művei kifejező 

erejének, világosan láttat mindent, semmit nem bíz a véletlenre. Ez mondható el loan Horvát 

Bugnariuról is... akinek a látásmódja, témái, módszerei mind a racionalitás jegyében született 

alkotóművész különleges képességeiről tanúskodnak..." 

„Kutatói-felfedezői lendülete olyan alkotást sző, ami egy teljes képzeletbeli múzeumot rejt. 

Nemrégiben rendezett kiállításának központi témája elárulja szándékainak elvont eszmei jellegét, 

ironikus leckéül szolgálva mindazoknak, akik nem bírnak elszakadni a hagyományok kódolt 

felszínességétől. Olyan témáról van szó, amit akárhol fellelhetnénk a középkori udvari művészetben. 

Az udvari trubadúrok által megénekelt lovagi bajvívás, az akkori akadályversenyek vagy küzdelmek, 

a 'győzelmek' vagy 'álarcosbálok' a művész szerint ezek mind a tizenéves 'lovagok' és gép'lovaik' 

versengésének történelmi előfutárai... 

Az alkotó mindent újraértelmező iróniája itt kettős találattal dicsekedhet: kritikusan 

(tárgyszerűen) rögzíti a csalóka versenyt (ahol a megszállott körbe-körbe száguldozás a 

haszontalanság érzetét kelti, a szellemi-egzisztenciális csődre utal), bemutatja a 'dirt-track' 

versenyzőjét, ugyanakkor azonban szétbomlasztja az ősrégi művészet nagy közhelyeit, lendületesen 

ránt le mitológiákat és személyiségeket a piedesztálról, némileg szerényebb, de mindenképpen 

hitelesen emberibb szerepet szánva nekik... 

Művészete, legyen bár ironikus vagy sem, komor vagy parodisztikus, sőt olykor akár 

szórakoztató, mindig a kortárs valóság teljes ábrázolására törekszik, annak kettős 

meghatározottságával egyetemben: egyrészt a komplex kommunikációról van szó, másrészt a 

mechanikai zsenialitásról. Mindkettő képes az embert az élet 'urává' tenni, feltéve, hogy 

gondolkodásmódjából nem veszett még ki az emberség, világképéből pedig az ember maga." 

^ loan Cuciurcá grafikus írta, 1988 novemberében. Bukarest. Levél. 
XVI Pogány Gábor. 1998. Körjárat, loan Horváth Bugnariu. Katalógus. 1998 Kaposvár. 
xvn Hamilton Richard. 1957. Levél Smithson Peternek és Allisonnek. Január 16. 
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x v m Ezt a technikát a diákéveim során sajátítottam el. Nem sokáig művelhettem: a szocialista 

rendszer betegesen rettegett az ellenőrizetlen, vagyis nem állandó, paranoid megfigyelés alatt álló 

nyomda hatalmától. Megszüntették, bezárták a kőnyomattal foglalkozó nyomdákat, szétszedték, 

beolvasztották a litográfiái préseket, széttörték és biztonságos helyekre jó mélyen elásták a litográfiái 

köveket. Abbamaradt a szükséges alapanyagok behozatala is. 

A kolozsvári „Ion Andreescu" Képzőművészeti Egyetem tanszékén volt ugyan egy 

műhelyünk: poros kövek szomorú halmai vettek körül benne egy valaha jobb napokat látott, 

matuzsálemi korú prést. 

Bárhogyan is igyekeztünk jó kőnyomatot csinálni a megfelelő alapanyagok híján, 

mindannyiszor be kellett látnunk, hogy ez nem megy. 

A kőnyomatkészítésről le kellett mondani. 

És mégis... 1993-ban sikerült kapcsolatba lépnem a Miskolci Galériával, ahol minden 

lehetőséget biztosítottak számunkra a galéria Alkotóházában, és így végre a litográfiával is érdemben 

foglalkozhattunk. 

Évente szerveztünk itt grafikai alkotóműhelyt a kolozsvári egyetem diákjai számára, lelkes 

kollégáim részvételével - elsősorban a galéria igazgatójának, dr. Dobrik Istvánnak és munkatársainak 

jóvoltából, így a hallgatók a gyakorlatban is megismerkedhettek a művészi kifejezés e rendkívül hálás 

formájával. 
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