
mûvész kezdeti pályaszakaszának ki-
indulási pontjaitól (Maurer Dóra
korai, újító rézkarcaitól, Gáyor
Tibor absztrakt-expresszív tasiszta
kompozícióitól) kezdve a mindket-
tejük munkásságát más-más elõjellel
fémjelzõ struktúraelvû, analitikus
szemléletmódon alapuló konstruk-
tív-konkrét mûvek kidolgozásán át a
nyelvként használható vizuális rend-
szer megalkotásáig, és a rendszerbõl
kivezetõ utak feltérképezéséig. 

Maurer Dóra visszaemlékezése
az általuk létrehozott SUMUS-
csoport mûködésérõl a személyes
életrajz mellett a hatvanas, hetvenes
és nyolcvanas évek mûvészeti ese-
ményeit dokumentáló korrajzzá szé-
lesedik, amelybõl igen plasztikusan
bontakozik ki a nyugati mûvészeti
élet és a vasfüggöny mögötti alkotók
közti kapcsolatok létrejöttének tör-
ténete. 

Gáyor Tibor szövege a Fészek
Galériában 1988-ban rendezett, a
SUMUS-csoport mûködését doku-
mentáló kiállítássorozat katalógusába
íródott, az alkalmi beszédhelyzet kí-
vánalmait azonban jóval meghaladva
a konstruktív-geometrikus-konkrét
mûvészet akkori/jelenlegi helyzetét
megfogalmazó manifesztumszerû
önmeghatározássá terbélyesedik.

A szövegekben és a szövegek kö-
zött elhelyezett, nagyjából a kor-
szakok szerint rendezett gazdag fo-
tóanyag, amely részben dokumen-
tum, részben mûtárgyfotó, azoknak
is lehetõvé teszi a Maurer Dóra és

Gáyor Tibor életmûvében való el-
mélyülést, akik magát a kiállítást
nem látták - annál is inkább, hiszen
a tanulmányok olvasását a kötet nem
segíti a képek oldalszámának meg-
adásával, így az olvasónak a hivatko-
zott kép keresése során alkalma nyí-
lik alaposan bejárni és megszemlélni
a két alkotó mûveinek világát. 

JUHÁSZ EMESE

(Szerkesztette Maurer Dóra, bilingvis 
kiadás, Városi Mûvészeti Múzeum, Gyõr,
260 oldal)

JUHÁSZ R. JÓZSEF: 
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Gyakran hangoztatott vélekedés,
hogy az irodalmi és mûvészeti folya-
matokról nehéz átfogó érvényû kije-
lentéseket tenni, hiszen ezek nyilvá-
nossága csak többféle középpont
köré szervezõdõ rendszerek szétta-
golt együtteseként értelmezhetõ. Ju-
hász R. József tevékenysége olyan
irodalmi és mûvészeti nyelveket
kapcsolt össze, amelyek - legalábbis
a kilencvenes évek hazai irodalmi és
mûvészeti közgondolkodása felõl te-
kintve - egyaránt peremszerûnek
mondhatók. Költészete a nyolcva-
nas évek közepén a neoavantgárd ih-
letésû vizuális költészet alakzataihoz
kapcsolódott, s az évtized végére
két, egymást sok esetben átfedõ
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irányba bontakozott ki: az új techni-
kai médiumok irodalmi alkalmazása
és a performanszmûvészet lehetõsé-
geinek kiaknázása felé. Mûvészeté-
nek színterét kelet-közép-európai,
késõbb, a kilencvenes évek második
felétõl (részben távol-keleti) perfor-
manszmûvészeti rendezvények biz-
tosították. A nyolcvanas évek végé-
tõl a kilencvenes évek közepéig iro-
dalom- és mûvészetszervezõként is
tevékenykedett, többek között Né-
meth Ilonával és Mészáros Ottóval
együtt, Érsekújváron.

A vékonyka kötet az érsekújvári
Mûvészeti Galériában 2003 tava-
szán rendezett kiállításra épül; az
anyagot Helena Markusková infor-
matív tanulmánya vezeti be. Az El-
hajlások a nyolcvanas évek végének
vizuális alkotásaitól átfogóan tekinti
át Juhász R. József munkásságát, a
dokumentáció súlypontjába mégis
inkább az utóbbi években bemuta-
tott performanszok kerülnek. A kö-
tetbõl egy olyan szemléletmód kör-
vonalai bontakoznak ki, amely a kul-
túrák átjárhatóságának kérdésére
egységes, a kelet-európai groteszk
nyelvét is felidézõ keretek kialakítá-
sával keresi a választ.

Juhász performanszmûvészeti
alkotásainak egyik szembetûnõ jel-
legzetessége, hogy abból a jelszöve-
dékbõl építkeznek, amelyet az elõ-
adások változó kulturális közege kí-

nál; például a Biciklizés a levegõben és
az Underground biciklizés (Szecsuán,
2001) elõadása során a mûvész a ha-
ladás és megõrzés jelképeinek ellen-
tétét használta ki, amikor egy gyár-
kéményre erõsítve biciklizett, majd,
alkotása ironikus kifordításaképpen,
fejjel lefelé a földbe ásva ismételte
meg ugyanezt. A kötet borítóján az
elõbbi alkotásról készült fénykép lát-
ható, a gyárkéményen a kötet címe
olvasható, mely így utólagosan � de
korántsem esetlegesen � maga is be-
leszövõdik a mûbe, ironikus ellen-
tétbe kerülve a kémény egyenesen
fölfelé mutató, de elvágott alakjával.

A kötetben közölt alkotások ér-
telmezõjének egyik legfontosabb
kérdése az lehet, mennyiben képes
Juhász R. József az irodalom hagyo-
mányosnak mondható területeitõl
elszakadó mûvészi tevékenysége
fenntartani a képi eszközök, a szö-
veg és az elõadás �nyelvének� összjá-
tékát. Összekapcsolásuk irodalmi-
mûvészeti hatáslehetõségei ugyanis
arra hívhatják fel a befogadó figyel-
mét, hogy mindhárom jelrendszer
esetében igaz a Halotti beszéd 1988-
ban írt parafrázisának sora: �ten
nyelvedben sokuá az idegenek
hangoá� (isa chomu).

KÉKESI ZOLTÁN

(Mûvészeti Galéria, Érsekújvár, 2003, 
40 oldal)
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