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hogy viselhessem arcomon arcodat�
� igen, ez mind Gyukics Gábor. Mo-
zaikos szerkezetû verseihez hûen: az
elõkelõ artisztikum, de az életben
megtalált (és nem feltalált!) költé-
szet elhivatottja; az erõs, friss szó-
kapcsolatok mellett homályos leckék
tudója is. Miért nem ír mindig olyan
mûveket, mint a Szürke csendélet, az
Ami van, az nincs, ami nincs, az van,
az Esõ után? Azért, mert csak õ bír
versének hõse lenni? De hiszen töb-
bet igazán nem lehet követelni egy
remetétõl; majd a költõ Gyukics,
bízzunk, segít ezen a dolgon is.

KELEMEN LAJOS

(Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2002, 
68 oldal, 980 Ft)

ABAJKOVICS PÉTER:

QQUU��

A szombathelyi illetõségû szerzõ ti-
zenkét esztendeje van jelen a multi-
mediális mûvészetben. A nyelvi és
mûfaji átjárhatóság elvét demonst-
ráló munkássága tipológiai értelem-
ben nem képez kivételt a belhoni
harcostársak általános pályaképének
fejlõdési menetétõl: kiindulópontját
a költészet szintaktikai normáinak
megkérdõjelezése képezi, elõrehala-
dott állapotában pedig érinti az ak-
ciómûvészetet. Az így képzõdõ tör-
téneti gerincen végighaladva szám-

talan köztes mûfaj mutatja magát az
abajkovicsi opusban: konkrét vers,
pecsétmûvészet, assembling, tárgy-
költészet, mûvészkönyv, akció, per-
formansz stb. Korai alkotásain híven
tükrözõdik a nyolcvanas évek ma-
gyarországi grafovizuális antológiá-
inak és egyéb kortárs kiadványoknak
a termékenyítõ hatása. Mindenkép-
pen szerencsés körülmény, hogy tel-
jes mértékben támaszkodhat az õt
megelõzõ nemzedék tetemes pro-
dukciójára, így már nem kényszerül
rá, hogy a történeti üledéket fogadja
el egyetlen ihletõjének.

A QU� címû kötet tallózás Abaj-
kovics jelentõsebb mûvei között.
A válogatás nélkülöz mindenfajta
mûfaji utalást, fogalmi behatárolást.
A kötetben nincsenek fejezetek,
többségében címek és évszámok
sem, sõt a tartalomjegyzék is kima-
radt, ezért � apparátus híján � az ér-
telmezéshez szükséges ráismerés in-
kább csak az avatottak számára le-
hetséges. Tudniillik azok számára,
akik bizonyos fokon figyelemmel kí-
sérték a szerzõ érlelõdését. A váloga-
tást ezért mérsékelt titokzatosság len-
gi be, ami még inkább tetézi a mûvek
egy részébõl természetileg áradó
misztikumot. A publikált anyag
enigmatikus � költészeti � jelenléte
ezek szerint egyenes arányban van
annak intellektuális � elméleti � tá-
vollétével.

Ha tudatos és programszerû ál-
láspontról van szó, akkor minden-
képpen precedenssel állunk szem-



ben, hiszen a multimediális � és egy-
általán az ideaközpontú � mûvészet
képviselõi következetesen ragasz-
kodnak a mûfajelméleti okfejtések-
hez, a mûvészettudományi háttérvi-
lágításhoz. A szerzõ azonban nem
így tesz. Ellenkezõleg: jócskán meg-
nehezíti a dekódolást, és ezen a hát-
lap precíz jegyzete sem változtat te-
võlegesen. A QU�-ból ennek folytán
inkább csak benyomásokat, hangu-
latokat, jelzéseket kapunk, s nem raj-
zolódik, bomlik ki egészében Abaj-
kovics különben markáns alkotói
arcéle, meghatározóan lírai attitûdje
és kézmûves tehetsége.

A valamivel több mint tíz esz-
tendõt felölelõ alkotói opus jellegét
tekintve két szakaszra tagolható: a
grafovizuális költészet, illetve az
assembling domináns jelenlétére.
Miközben a költészeti akcionizmus
szellemisége töretlenül átfonja Abaj-
kovics munkásságának egészét.
A papír síkján láttamoztatott és ti-
pológiai értelemben korántsem egy
tõrõl fakadó verbo-vizuális poétiká-
kat továbbgondolva lép ki a szerzõ a
harmadik dimenzióba, a költészeti
tárgyak és az assemblingre jellemzõ
nyelvi multistruktúrák tartományá-
ba. Tevõleges közremûködése a
szombathelyi Leopold Bloom idõ-
szaki kiadvány realizálásában így
kettõs eredménnyel jár, mivel szer-
kesztõként és autochton szerzõként
egyaránt beírja nevét e körünkben
nem túl ismert és kultivált szinteti-
kus mûfaj legjobb nemzetközi auto-

ritásai közé. Korai vizuális költésze-
tének szövegközpontúsága fokoza-
tosan veszít jelenlétébõl, hogy átadja
helyét az ikonikus megjelenítésnek.
A szöveg idõvel már csak egy-egy ta-
utologikus fogalmi tükröztetés funk-
cióját látja el egy nagyobb képi szer-
kezetben, illetve élõ elõadásban.

A QU� jelentõsége leginkább ab-
ban van, hogy felkelti az érdeklõdést
a szerzõ mûvészete iránt, amely sok-
rétûen tagolt, kifinomult és látvány-
ként is izgalmat keltõ. Abajkovics
par excellence egyetemes ívû alkotói
arzenált igazgat, és azon kevesek
egyike, akiknek az egyetemleges és
helyi értékek szimultán megjeleníté-
se és egyetlen minõséggé formálása
teljességében sikerült.

Õ úgy tartja, hogy Leopold Bloom
szülõvárosában mûvésznek lenni
nemcsak szép feladat, hanem poéti-
kai elkötelezettség is. Hinnünk kell
neki.

SZOMBATHY BÁLINT

(Fiatal Írók Szövetsége � Magyar Mûhely
Kiadó, Budapest, 2003, 78 oldal, 1500 Ft)
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�Furcsa könyv született.� Így a Kis-
kegyed címû színes nõi magazin
mûvészeti ajánlója egy nemrég meg-
jelent kortárs magyar irodalmi alko-
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