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esézemletré wete%évűm A

A művészetek értelmezése

-zöq a wensézré tlukalaiq alór a "av wené!émkele' ,wenépéq woglod A
.wente%évűm őtehzeven men gém asádaa%%iv neltev
-da tekegéssetezgellej itelülef a (robo% ,!émtsef) sátokla ite%évűmőzpéq A
-roftelé iroknednim a ("rátperet ,telüpé) !émtísetél ite%étípé zA .a%%iv aj
.tah er+édeq irebme za (séteven ,sárís) sádaőle izáhní% A .lukala zohkám
ienez a lügéV .ajtíkala totadut irebme za (srev ,!éger) űm imladori zA
.gem ajtíló% tágáliv wesézré za (ű!!öq ,+omoq) !émezre%
-allá _ nabálatlá _ iasátokla (te%étípé ,te%évűmőzpéq) wete%évűm ilebrét A
.wenzörküt tetez+eh "av totop

A dolgok képének, cselekményének vagy a róla kialakult érzésnek a közvetlen visszaadása még nem nevezhető művészetnek.
A képzőművészeti alkotás (festmény, szobor) a felületi jellegzetességeket adja vissza. Az építészeti létesítmény (épület, tereptárgy) a mindenkori életformákhoz alakul. A színházi előadás (sírás, nevetés) az emberi kedélyre hat.
Az irodalmi mű (regény, vers) az emberi tudatot alakítja. Végül a zenei
szerzemény (komoly, könnyű) az érzések világát szólítja meg.
A térbeli művészetek (képzőművészet, építészet) alkotásai – általában – állapotot vagy helyzetet tükröznek.

-ólav tsénétröt ősleb "av őslüq (enez ,v!öq ,záhní%) wete%évűm ilebődi zA
.gem wanatís

Az időbeli művészetek (színház, könyv, zene) külső vagy belső történést valósítanak meg.

.weilüvíq nődi iasátokla ój tropo' ősle zA
-ődi bböt lakkos wenőzre%enez "av wanórí ózotrat zohtropo' widosám A
-sámo!eb ttetleq alatlá za tsátah a tzana"u "oh ,zohha egéskü% nav er
.ejréle las

Az első csoport jó alkotásai időn kívüliek.
A második csoporthoz tartozó írónak vagy zeneszerzőnek sokkal több időre van szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a hatást az általa keltett benyomással elérje.

.wájtrat wenésézörküt itnéknené"e gásólav segel!ét a tete%évűm A
-őleb iq tahtláv tekemlezré metü "e ,talodnog "e ,amrof "e ,ní% "E
-neb widózamlagofgem sé ,wnutokla tetelétí nájpala wosámo!eb A .wnül
.!émelév a wnün
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A művészetet a tényleges valóság egyénenkénti tükrözésének tartják.
Egy szín, egy forma, egy gondolat, egy ütem érzelmeket válthat ki belőlünk. A benyomások alapján ítéletet alkotunk, és megfogalmazódik bennünk a vélemény.

A művészet fogalmának meghatározása

asázorátahgem wanámlagof te%évűm A
-av a sé tie!émlé rebme za wosátokla ite%évűm a "oh ,wuttotípallágeM
.a××iv wizörküt togásól

Megállapítottuk, hogy a művészeti alkotások az ember élményeit és a valóságot tükrözik vissza.

rebme za itírűs +ema ,sázoktali!gem iklel te%évűm a nájpala wennE
-ísólavgem naltatahríel sé pé% a latlá amaljah tá!o%iv iteze!röq sé
.arását

Ennek alapján a művészet lelki megnyilatkozás, amely sűríti az ember
és környezeti viszonyát hajlama által a szép és leírhatatlan megvalósítására.

:ertél tehöj neppékeléftéq sátoklA
.talodnog a iq lukala nájpala !émlé
.tlö tetset neűre%péq melezré ősleb a
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.nav sátahnö'löq nabgásólav a ttözöq tama+of téq A
: _ tnire% etőG _ sőtteq atal!o%iv ólav zehte%émret a wen%évűm Ay
.wi%keröt ergésseteléköt %évűm izagi zA Y .si ajáglo% dnimsre%"e aru
iezök%e sátokla zA

Alkotás kétféleképpen jöhet létre:
1.
2.

élmény alapján alakul ki a gondolat.
a belső érzelem képszerűen testet ölt.

A két folyamat között a valóságban kölcsönhatás van.
„A művésznek a természethez való viszonylata kettős – Goethe szerint – :
ura egyszersmind szolgája is. ” Az igazi művész tökéletességre törekszik.
Az alkotás eszközei

.zepéq tegés"e tráz űm tlü%ékle zA
-ükle avtí"anlef "etnim giésézejefeb a evdzeq lőtésételü%gem italodnoG
.lőté%ér ibböt gáliv őzetél a lünöl

Az elkészült mű zárt egységet képez.
Gondolati megszületésétől kezdve a befejezéséig mintegy felnagyítva elkülönül a létező világ többi részétől.

sogaltá za wideklemeiq ,tmeret lőbimmes a galó%tál "oh ,lazza %évűm A
_ nebtese wos no"an _ levégéssepéq őlétá sé őzréeleb sé ,lüzöq werebme
.sódut "av rebmeka% a tnim ,lavásátokla tjú! tebböt

A művész azzal, hogy látszólag a semmiből teremt, kiemelkedik az átlagos
emberek közül, és beleérző és átélő képességével – nagyon sok esetben –
többet nyújt alkotásával, mint a szakember vagy tudós.

sátoklaűm a gnah%%ö ,talodnog tlukalaiq wülőleb a "av epéq wa"rát A
.űm a gem witelü% nájtú sá"ahle ,sélemeiq ,sátagoláv lőbbE .aga!apala
-oza ,lekkepéklej ,lekkemele italodnog ,imlezré wendőtílet nabtama+of A
wendösűre%"e wesézejefiq tlulo!ob a latlázE .lakkotazádlép ,lakkótíson
.wenlüreq abgnah%%ö sé
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A tárgyak képe vagy a belőlük kialakult gondolat, összhang a műalkotás
alapanyaga. Ebből válogatás, kiemelés, elhagyás útján születik meg a mű.
A folyamatban telítődnek érzelmi, gondolati elemekkel, jelképekkel, azonosítókkal, példázatokkal. Ezáltal a bonyolult kifejezések egyszerűsödnek
és összhangba kerülnek.

esételü% ’’ig A

A giccs születése

-ípallágem ,ajólavinadnom ,asulíts táhet ,lé nabmoladasrát a si %évűm A
ővöj a evtelli ,eteremsiiklel aroq nebtese óJ .lótta nelteggüf men asát
.asocrahőle

A művész is a társadalomban él, tehát stílusa, mondanivalója, megállapítása nem független attól. Jó esetben kora lelkiismerete, illetve a jövő előharcosa.

-ehlégem a ika ,rebmeretsem a ,si ajtropo' wisám "e wankótokla za naV
sení%lef a lezze sé ,tégéstehet a ajtláv erznépórpa trékavaj iga!a ,trését
.’’ig a gem witelü% rokkE .iq itígéle teke!égi

Van az alkotóknak egy másik csoportja is, a mesterember, aki a megélhetésért, anyagi javakért aprópénzre váltja a tehetségét, és ezzel a felszínes
igényeket elégíti ki. Ekkor születik meg a giccs.

x’’ig a iM
-sátah lekközök%e ó'lo ,neltei%évűm tnire% arátó% wava% negedi zA
.sátokla ó%ádav
!ális lóbtnopme% i%évűm a sé ,iq tlukala lóbó% (’ek%) talzáv logna zA
sé ,ertél atzoh meledekserekűm temén a tó% A .elev wétlölej takosátokla
tekepéq simah eri!bböt ,ótahdale wenővev iakirema sogaltá za gelitedere
.attala wéttetré
sé óláglo%iq teke!égi űdner!o'ala ’’ig a nabmosázamlagofgeM
.nabcralá i%évűm űm neletkétré

Mi a giccs?
Az idegen szavak szótára szerint művészietlen, olcsó eszközökkel hatásvadászó alkotás.
Az angol vázlat (sketch) szóból alakult ki, és a művészi szempontból silány
alkotásokat jelölték vele. A szót a német műkereskedelem hozta létre, és
eredetileg az átlagos amerikai vevőnek eladható, többnyire hamis képeket
értették alatta.
Megfogalmazásomban a giccs alacsonyrendű igényeket kiszolgáló és
értéktelen mű művészi álarcban.
Giccs a művészetekben

nebkete%évűm a ’’iG
.waótahlálatgem nabágá nednim te%évűm a wosátokla se+ékeS
-rémlef nabboj asátah ót%airle wekémret’’ig ite%évűmrapi sé -őzpéq A
wenkevűmcréf a wenkezE .ékosátokla imladori sé -ite%étípé za tnim ,őteh
.le!égi tődi bböt esézelpelel a
:tnéknotazagá tá táhet wüstnikeT
-nerem nánrápőhlef a ,wácic ó%táj lagga+obmogtumap a nebte%étsef A
-ólokó' a ,weví% ttőltá lallí! a nebte%évűmrapi za ,wákla"na idnud őg
.wobmalag nálecrop óz
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Sekélyes alkotások a művészet minden ágában megtalálhatóak.
A képző- és iparművészeti giccstermékek elriasztó hatása jobban felmérhető, mint az építészeti- és irodalmi alkotásoké. Ezeknek a fércműveknek
a leleplezése több időt igényel.
Tekintsük tehát át ágazatonként:
A festészetben a pamutgombolyaggal játszó cicák, a felhőpárnán merengő dundi angyalkák, az iparművészetben a nyíllal átlőtt szívek, a csókolózó porcelán galambok.

sói%%ece% a sé esétí%íd sognallas wenietelüpé roq wkorab a nebte%étípÉ
.asátíkalaiq tlékretsem wa"rátűm

Építészetben a barokk kor épületeinek sallangos díszítése és a szecessziós
műtárgyak mesterkélt kialakítása.

-mlif a ,ajnufjáT tréh!eM le"neL ,erévőn moráH vohe~ nabzáhní% A
-i italáglo% Ay lénsézepék!éf a ,x%idáV ovQ a ,lé% a atjúflE za non%áv
.palsepéq űmíc Yerékélme mőd

A színházban Csehov Három nővére, Lengyel Menyhért Tájfunja, a filmvásznon az Elfújta a szél, a Quo Vadis?, a fényképezésnél „A szolgálati időm emlékére” című képeslap.

,reláM-%truQ ,ninorQ ,dlifmorB lüzöq wórí za lánkosátokla imladorI
.iesrev azéG inóˇ ,+áhiM ak'loba° lüzöq wőtlöq a ,ie!éger amüD
a .lp)

egésbböt ómo!lút wetterepo za ,atáivarT a lánkosátokla ienez A
.za e%ér ój woladcnát a sé (wolad civokreZ

nételüret nednim te%évűm a ’’ig a "oh ,wájtí!ozib wádlép tloroslef A
.lótsálozárbá setelülef a naltataht%alávle sé ,ótahlálatgem
nabkaibbávot A .llá géssőglezré za ne+eh ősle ttözöq ie"ej őtetremsI
.gásnalatlanovní% a sé asátísimahgem weséggüfe%%ö ,we!ét a őzmellej
leggésgeteb a wizotrat ézöq asádlogem segelőslüq we’’ig imladori zA
.séléa%%iv ólav lenneltelév a sé
ajtíllá _ Ytatkal nebgési!!em bbo"an wa' wélálpát imelle% siq lút Ay
.asátípallágem ttetísűre%"eel erdnE őgreG

Irodalmi alkotásoknál az írók közül Bromfield, Cronin, Courths-Mahler,
Dumas regényei, a költők közül Szabolcska Mihály, Gyóni Géza versei.
A zenei alkotásoknál a Traviata, az operettek túlnyomó többsége (pl. a
Zerkovitz dalok) és a táncdalok jó része az.
A felsorolt példák bizonyítják, hogy a giccs a művészet minden területén
megtalálható, és elválaszthatatlan a felületes ábrázolástól.
Ismertető jegyei között első helyen az érzelgősség áll. A továbbiakban jellemző a tények, összefüggések meghamisítása és a színvonaltalanság.
Az irodalmi giccsek külsőleges megoldása közé tartozik a betegséggel és
a véletlennel való visszaélés.
„A túl kis szellemi táplálék csak nagyobb mennyiségben laktat” – állítja
Gergő Endre leegyszerűsített megállapítása.
Giccs és a műfajok

wojafűm a sé ’’iG
men "í ,le!égi tsétí%efőre imelle% bböt ttaim egésrömöt sélé%eble zA
.ékkic isát%a"ofgemöt tláv
.ttodólo'paq zehénez a sé lammoladori za ttotíka% ’’ig a nebte%étlöq A
sé asádará séksedé mallad a nebégemöt woladtterepo ,wonoznas ,weregálS
.lüse!évré ttü"e egéssőglezré gevö% ű"ü"e za
.sete%émret tti za ,nűb órájnebőf lánkosátokla imladori za imA
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Az elbeszélés tömörsége miatt több szellemi erőfeszítést igényel, így nem
vált tömegfogyasztási cikké.
A költészetben a giccs szakított az irodalommal és a zenéhez kapcsolódott.
Slágerek, sanzonok, operettdalok tömegében a dallam édeskés áradása és
az együgyű szöveg érzelgőssége együtt érvényesül.
Ami az irodalmi alkotásoknál főbenjáró bűn, az itt természetes.

A giccs, mint értékjelző

őzlejkétré tnim ,’’ig A
bbákni ibbótu za levim ,le??ig a sonoza lüneltevko men sátoklaűm %%or A
.gésnelej imladasrát ,sézrételé ttozorátahgem "e
.za mes aríta% a na"oha tnim ,"úna"u ,jafűm si men ’’ig A
.wodómsátál evtniket teküsétísőnim iakitét%e wezE
-évűm somá% sé le’’ig a nav nabgásnokor rám te%évűm ótatzokaró% A
.dejretiq argá ite%
-öt ózókrázle lótkoza za "av nelteré arásádagofeb wete%évűm se!égi zA
-wevűm setelülef neűre%géskü% ’’ig a arásátatzokaró% őlelefgem wegem
men ed ,ajózorátahgem űm ótatzokaró% wos negi "Í .ersézekledner llá leq
-o' lom° me° :tjánQ wirE ,nabóh a rebme moráH :rent%eQ hirE .lp) .ajórájelev
(nab+étsaq a wétáJ :cnereF ránloM ,etelé sotalád

-adori trí arsátatzokaró% si ’’ig a sé av!op őnelejgem nabmoladori zA
-oklalláv men ibbőle za "oh ,za gésbnölüq sege!él a ttözöq őtteq A .mol
-ori za asánov őtevpala ibbótu za gidda ,arsátatzokaró% tnim ,arsám wiz
-lopsiq a ??ig a ,tlov ere!eq imelle% wúif lataif a av!op A .!égi imlad
.sözöq wüpere% ólobmorsélzÍ .égásrág
raka wanój +ema ,lénűm űre%pézöq a lánna nogáliv a bba%%or 'niNy
.rebo` gem ajtípallá _ Yina%tál

A rossz műalkotás nem okvetlenül azonos a giccsel, mivel az utóbbi inkább
egy meghatározott életérzés, társadalmi jelenség.
A giccs nem is műfaj, ugyanúgy, mint ahogyan a szatíra sem az.
Ezek esztétikai minősítésüket tekintve látásmódok.
A szórakoztató művészet már rokonságban van a giccsel és számos művészeti ágra kiterjed.
Az igényes művészetek befogadására éretlen vagy az azoktól elzárkózó tömegek megfelelő szórakoztatására a giccs szükségszerűen felületes művekkel áll rendelkezésre. Így igen sok szórakoztató mű meghatározója, de nem
velejárója. (pl. Erich Kästner: Három ember a hóban, Eric Knight: Sam Small csodálatos élete, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban)

Az irodalomban megjelenő ponyva és a giccs is szórakoztatásra írt irodalom. A kettő között a lényeges különbség az, hogy az előbbi nem vállalkozik másra, mint szórakoztatásra, addig az utóbbi alapvető vonása az irodalmi igény. A ponyva a fiatal fiúk szellemi kenyere volt, a giccs a kispolgárságé. Ízlésromboló szerepük közös.
„Nincs rosszabb a világon annál a középszerű műnél, amely jónak akar
látszani” – állapítja meg Joubert.
Művészet és giccs az irodalomban

nabmoladori za ’’ig sé te%évűM
-dekleme eréjtni% imelle% ő za "oh ,lótósavlo za iletevökgem órí "an A
gésű!!öq a wanibbótu zA .eréjtni% ósavlo za llá%el őzre%-’’ig a ,wéj
.togásnalat+ús menah ,tnelej tegésőtehtrézöq men

A nagy író megköveteli az olvasótól, hogy az ő szellemi szintjére emelkedjék, a giccs-szerző leszáll az olvasó szintjére. Az utóbbinak a könnyűség
nem közérthetőséget jelent, hanem súlytalanságot.

,wentet%éq arsádoklodnog sé wenetnekköhgem iatalodnog %évűm a gímA
a=árav gásttoko%gem a alán ,ráj notú ttosopatiq a rebmeretsem a gidda
.lef lüpé lőbkemele ttotrá" erőle

Amíg a művész gondolatai meghökkentenek és gondolkodásra késztetnek,
addig a mesterember a kitaposott úton jár, nála a megszokottság varázsa
előre gyártott elemekből épül fel.
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-éjőt%evtú wo+ába% ,we!évröt a tágam iremsiiq őzre%-„”ig serekis A
-nözöq a tíllá% te’’ig Yójy őlelefgem nebnednim wenke!égi za sé ,neb
.wengés
meledzüq inelle ’’ig A

A sikeres giccs-szerző kiismeri magát a törvények, szabályok útvesztőjében, és az igényeknek mindenben megfelelő „jó” giccset szállít a közönségnek.

A giccs elleni küzdelem

.lünelet!émdere rám wi+of atógér crah inelle ??ig A
.ahos inetísimmesgem nesegelgév má ,tehel nasoka%ődi inatíro%a%%iV

A giccs elleni harc régóta folyik már eredménytelenül.
Visszaszorítani időszakosan lehet, ám véglegesen megsemmisíteni soha.

soráq itehtjefiq gidda ,erkevűm semlezré ,nalat+úsjaf a %el !égi gímA
.nabmoladasrát a tásátah

Amíg igény lesz a fajsúlytalan, érzelmes művekre, addig kifejtheti káros
hatását a társadalomban.

,si wona+o sé ,lőle gásólav a wenlükenem wika ,wona+o wen%el gidniM
wendevne% nakos lüvíq neze ,lekke!ét a inzénebme% wesepéq men wika
??ig a lavásátah őzegrémkelél tjú! wankonaltadut E .nab!áihmelezré
,lórkodnog ipan a tekümle"if ileretle "oh ,lazza togástludób so!okám
.lórgásólav ővélgem a ,lőrkesédréq imladasrát a

Mindig lesznek olyanok, akik menekülnek a valóság elől, és olyanok is,
akik nem képesek szembenézni a tényekkel, ezen kívül sokan szenvednek
érzelemhiányban. E tudatlanoknak nyújt lélekmérgező hatásával a giccs
mákonyos bódultságot azzal, hogy eltereli figyelmüket a napi gondokról,
a társadalmi kérdésekről, a meglévő valóságról.

.a!áih űred a :si !ét setezgellej "e wizotratázzoh zohásálozárbá ’’ig A

A giccs ábrázolásához hozzátartozik egy jellegzetes tény is: a derű hiánya.

.lőttsüfnéjmöt a gödrö tnim ,lőtvdekój a léf "ú ótokla-’’ig A
ettetleq ’’ig a ajdlolef séteven a trem ,tlokodni tréza meleléf a zE
.tsátah imlezré setelülef si no"an a itísegelmes sé tegéssemlezré

A giccs-alkotó úgy fél a jókedvtől, mint ördög a tömjénfüsttől.
Ez a félelem azért indokolt, mert a nevetés feloldja a giccs keltette érzelmességet és semlegesíti a nagyon is felületes érzelmi hatást.

.rádalA sólmoQ ajtíllá _ Yte’’ig a izűle séteven Ay
a séteven a ,t+ámoh a géssemlezré za ,%et ávóláríb ,ánnazój séteven Ay
.annA sedlöF gem ajtípallá _ Yazznov t!éf

„A nevetés elűzi a giccset” – állítja Komlós Aladár.
„A nevetés józanná, bírálóvá tesz, az érzelmesség a homályt, a nevetés a
fényt vonzza” – állapítja meg Földes Anna.

.etezgév ’’ig a séteven a rokka ,zagi ze nebi!!emA
nabávah getegref .112711 ,tsepsiQ
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Amennyiben ez igaz, akkor a nevetés a giccs végzete.

Kispest, 2007. fergeteg havában

Melléklet
telkélleM

Alacsonyrendű igényeket kiszolgáló
értéktelen mű, művészi álarcban

óláglo%iq teke!égi űdner!o'alA
nabcralá i%évűm ,űm neletkétré

’’ig A

A giccs

,tamrah a sé lokop ,!!em nabbároQ
,ajtlob gé tnappor ,bábiléd ,a=óR
,ajtlofní% worahiv imlezré djaM
.wattara +étne%ví% sé regnet!!öQ

Korábban menny, pokol és a harmat,
Rózsa, délibáb, roppant ég boltja,
Majd érzelmi viharok színfoltja,
Könnytenger és szívszentély arattak.

,esézörküt simah gásólav A
,sötnöq neletsélzí ,ódoklaviH
:zötnö élpuri% semlezré te+eM?
.e%évűm ű!!öq űm !ális a Ő

A valóság hamis tükrözése,
Hivalkodó, ízléstelen köntös,
'Melyet érzelmes sziruplé öntöz:
Ő a silány mű könnyű művésze.

,wan"ah men trénaltaráj tatu tráJ
,so+ágad ,tlepé'le :dnom tima ,zA
.ebérökvűb noveb levima ,zE

Járt utat járatlanért nem hagynak,
Az, amit mond: elcsépelt, dagályos,
Ez, amivel bevon bűvkörébe.

,wan+ámoh a tegév tev romuh "aV
,so+ágar te%évűm a daram "aV
.egésgeteb ,ttöző"el mes giáM

Vagy humor vet véget a homálynak,
Vagy marad a művészet ragályos,
Máig sem legyőzött, betegsége.

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. november 19.
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”ú ah ,rebme za tehtevökle takábiHy
Ytekő estípé en lef wa' ,ajraka
sonáJ .V etőG

„Hibákat elkövethet az ember, ha
úgy akarja, csak fel ne építse őket”
Goethe W. János

sálámrofsélzÍ

Ízlésformálás

,tehel őgnetlút nöt%ö őtí%íd A
,ajótokla za iremsilef ah
,ttezejefeb ppé te+em? ,lénűm a "oh
.ajtahnof men abraq tézeq téq a
ttözöq Ywőléy za gem wennelej rokkE
,wemele ódnallá ttezeven"ú
:ttötöq mes lórlovát wüsélezeq a
.we%íd a wájtlávlef teke!évön
wo'norbaimug sé wevö'!éf tlán%aH
,trebme za ramahka' lüröq wi%ev
,wozobod tlürüiq ,wegevü sení%
.treq "e wülev wiletgem nasro" sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A díszítő ösztön túltengő lehet,
ha felismeri az alkotója,
hogy a műnél, 'melyet épp befejezett,
a két kezét karba nem fonhatja.
Ekkor jelennek meg az „élők” között
úgynevezett állandó elemek,
a kezelésük távolról sem kötött:
növényeket felváltják a díszek.
Használt fénycsövek és gumiabroncsok
veszik körül csakhamar az embert,
színes üvegek, kiürült dobozok,
és gyorsan megtelik velük egy kert.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

tsétí!i'iq tnelej men sétírűs A
,le wuj"ah tsegelsölöf a ah ,"ú
,trégí "í te+ema ,sádlogem ój a
.lemeiq tima ,za sege!él "oh
,wentreq a emledév +o őgepit A
,ge!ő% ődévge!ő% a nabzáh tnim
,wenze+eh si tnolján gém er+em?
.tedőpic a innev lleq el lügév s
,wétpél a ságzom sé tset irebme zA
,návíq tekétrém őlelefgem +em?
wéssetgepit "oh ,tza iréq mes iknes
.nák'opal órpa arájfú' gáliv
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A sűrítés nem jelent kicsinyítést
úgy, ha a fölöslegest hagyjuk el,
a jó megoldás, amelyet így ígért,
hogy lényeges az, amit kiemel.
A tipegő oly védelme a kertnek,
mint házban a szőnyegvédő szőnyeg,
'melyre még nylont is helyeznek,
s végül le kell venni a cipődet.
Az emberi test és mozgás a lépték,
'mely megfelelő mértéket kíván,
senki sem kéri azt, hogy tipegtessék
világ csúfjára apró lapocskán.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.
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,abját a itöq sátáliq tetreq A
,tóláhkóp a wóp lakkalá% "oha
,ajláníq tégéspé% ját ttevnö'löq a
.tóládo' etni%ő za itökel sé
workob a sé wáf :rét ite%émret A
,ebtreq a wázzoheb "í taját a
wogáriv sé we%íd segésretsem a
.evele wájráziq tegéspé% a
,wót%alluf ,wótjof we%íd se!i'iq A
,da togásdaba% rét ttoti! a gím?
wótja za gem wanlí! ergéspé% ilovát
.tah galótatgu! +ema ,za ze sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A kertet kilátás köti a tájba,
ahogy szálakkal pók a pókhálót,
a kölcsönvett táj szépségét kínálja,
és leköti az őszinte csodálót.
A természeti tér: fák és a bokrok
a tájat így behozzák a kertbe,
a mesterséges díszek és virágok
a szépséget kizárják eleve.
A kicsinyes díszek fojtók, fullasztók,
'míg a nyitott tér szabadságot ad,
távoli szépségre nyílnak meg az ajtók
és ez az, amely nyugtatólag hat.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

etremsi men ika ,za tlov godlob géM
:tájákonu ttozjafle ségröd!!em
etre%gáliv +em? ,tepég órí!űf a
.tsádókzár"a zoko levőhlefzűb
le wétré nebdne' negér na+o si meN
őtetdökrö!ö" teklel ,teme% a
,leppég ógnojaz men ,toti=áp divör
.ővöj a ékohuj nalatgnah sé
zohólras ,zohá%aq arjú wnujludroF
,nebketreknágam a si bbálagel
zoko todnog si "ú nekeretzöq a
.netni% isálopá sétí%íd a
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Még boldog volt az, aki nem ismerte
mennydörgés elfajzott unokáját:
a fűnyíró gépet, 'mely világszerte
bűzfelhővel okoz agyrázkódást.
Nem is olyan régen csendben érték el
a szemet, lelket gyönyörködtető
rövid pázsitot, nem zajongó géppel,
és hangtalan juhoké a jövő.
Forduljunk újra kaszához, sarlóhoz
legalább is a magánkertekben,
a köztereken úgy is gondot okoz
a díszítés ápolási szinten.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.
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,nabknázah etre% wnuráj erremrákA
,lakkádo'sétíreq wnuzoklálat
nabbároq wótímá watlov men weze
.laggálivmelezré óludro'lút
sévetlút nosám"e ódoklavih A
,ólat%aramgédnev a neppé men
,séveq si men ge%%ö ttetetkefeb a
.ótahtatzárpákle őlélme% a s
nabgá%ro za gém am sétíreq a woS
,si nabgásólav sé nesepéklej
:a!ámvív bbőfgel sédőljef a ttoloh
.simah men +ema ,gásnalatrátah
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Akármerre járunk szerte hazánkban,
találkozunk kerítéscsodákkal,
ezek nem voltak ámítók korábban
túlcsorduló érzelemvilággal.
A hivalkodó egymáson túltevés
nem éppen a vendégmarasztaló,
a befektetett összeg nem is kevés,
s a szemlélő elkápráztatható.
Sok a kerítés ma még az országban
jelképesen és valóságban is,
holott a fejlődés legfőbb vívmánya:
határtalanság, amely nem hamis.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

,tágam ajtatum wenűzekőb %íd A
,asátjahú//af gásrakuf ttoloh
,tláv ánnalatléc ah , Y...ebtreq a %el ójy
.asádaram %el "í né+eh igér
gásmádiv a wéjdoklaru nebtreq A
,lüklén wotacaq őlli men ado
,wámocic itreq a na"u wódnalum
.lügév gésneletsélzí za wörö
,ótahtíbba%%oh men gem rokkemre" A
,naltatahzoha%%iv ,tte%evle ah
,ólav a amukimoq géstlélút a
.naltatahtá'obgem ,sukigart +em?
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A dísz bőkezűnek mutatja magát,
holott fukarság fattyúhajtása,
„jó lesz a kertbe...” , ha céltalanná vált,
régi helyén így lesz maradása.
A kertben uralkodjék a vidámság
oda nem illő kacatok nélkül,
mulandók ugyan a kerti cicomák,
örök az ízléstelenség végül.
A gyermekkor meg nem hosszabbítható,
ha elveszett, visszahozhatatlan,
a túléltség komikuma a való,
'mely tragikus, megbocsáthatatlan.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. augusztus 20.
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A görög szobrászat fő tárgya az ember

rebme za a"rát őf ta%árbo% görög A

lánárbo% étidorfA isolem A

A melosi Aphrodité szobránál

(%unéV iólim a)

(a milói Vénusz)

Megbabonázva nézem a kővé vált csodát,

,tádo' tláv évőq a mezén avzánobabgeM

a fátyolos tekintetű görög ideált.

.tláedi görög űtetniket solo/áf a
básah!ávrám ttesév latlá %ordna%kelA zA

Az Alexandros által vésett márványhasáb

.bbávot lé nebgéspé% tlámrof neűre%ólav

valószerűen formált szépségben él tovább.

,gásahup űre%%úh a setnem-gésikézrÉ

Érzékiség-mentes a hússzerű puhaság,

.wáhur ólmo na"ál a wólavékkörö sé

és örökkévalók a lágyan omló ruhák.
A nézők között hallok egy suttogó anyát:

:tá!a ógottus "e wollah ttözöq wőzén A
YXgár tömröq ika ,za ráj "í ,maifsiq ,dotály

„látod, kisfiam, így jár az, aki körmöt rág!”

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. február 1.
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