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A ZENTAI CSATA 300. ÉVFORDULÓJA 
Küldeményművészeti megemlékezés 

Teruyuki Tsubouchi, Roberto Scala, Giovanni StraDA DA, Patricia 
Collins, Dobrica Kamperelić, Jorge Grimm, Neli Vieira, Szombathy 
Bálint, Tetsu Watanabe, Alberto Alonso Biote, roYstOn Du maurier-
Lebek, Simona Tanasescu, Lidia Lopes Torres, Societe Anonyme, Birger 
Jesch, Gyuri Fogarasi, Géza Perneczky, Igor Bartolech, Edgardo-Antonio 
Vigo, Theo Breuer, Reynald Round, Rene Russo, Alexis Abreu Barizonte, 
Luc Fierens, Pawel Petasz és Ruggero Maggi mail-art alkotásai. 

The Battle of Zenta - mail-art project with mail-art works of Teruyuki 
Tsubouchi, Roberto Scala, Giovanni StraDA DA, Patricia Collins, 
Dobrica Kamperelić, Jorge Grimm, Neli Vieira, Szombathy Bálint, Tetsu 
Watanabe, Alberto Alonso Biote, roYstOn Du maurier-Lebek, Simona 
Tanasescu, Lidia Lopes Torres, Societe Anonyme, Birger Jesch, Gyuri 
Fogarasi, Géza Perneczky, Igor Bartolech, Edgardo-Antonio Vigo, Theo 
Breuer, Reynald Round, Rene Russo, Alexis Abreu Barizonte, Luc 
Fierens, Pawel Petasz and Ruggero Maggi. 

300. godišnjica Senćanske bitke - mail-art akcija sa radovima sledećih 
autora: Teruyuki Tsubouchi, Roberto Scala, Giovanni StraDA DA, 
Patricia Collins, Dobrica Kamperelić, Jorge Grimm, Neli Vieira, 
Szombathy Bálint, Tetsu Watanabe, Alberto Alonso Biote, roYstOn Du 
maurier-Lebek, Simona Tanasescu, Lidia Lopes Torres, Societe 
Anonyme, Birger Jesch, Gyuri Fogarasi, Géza Perneczky, Igor Bartolech, 
Edgardo-Antonio Vigo, Theo Breuer, Reynald Round, Rene Russo, Alexis 
Abreu Barizonte, Luc Fierens, Pawel Petasz i Ruggero Maggi. 





Több mint két esztendőre kell ma már visszatekintenünk, ha a zentai 
csata 300. évfordulója alkalmából meghirdetett és megszervezett mail-art 
kiállításról kívánunk szólni. Még szerencse, hogy ezúttal sem az idő- és tér
beli távolság a meghatározó tényező a beérkezett művek (mail-art munkák) 
közreadásának tekintetében, hanem ismét a minőségi tényezők dominál
nak, azaz a feladott téma kapcsán beérkezett, hivatásos képzőművészek és 
közismert mail-art alkotók által készített (feladott, postázott, elküldött...) 
igen tarka kínálatot nyújtó, első ízben a tematikus kiállításon közönség elé 
tárt anyagnak az egyszemélyű szerző és szervező által legjobbnak ítélt 
munkáiból kerül most nyomtatott és dokumentált formában is az olvasók 
elé egy - remélhetőleg utólag impozánsnak bizonyuló - válogatás. 

Személyes mail-art történet 

Jómagam a küldeményművészet iránti érdeklődésemet korai közép
iskolás éveimre tudom visszavezetni, s talán azt sem lenne szabad elhall
gatnom, hogy ilyen tekintetben a legnagyobb hatást Szombathy Bálint 
gyakorolta rám. Ő akkoriban az Új Symposion műszaki és grafikai szer
kesztőjeként, valamint könyvei közül is leginkább kiemelhetően az akkor
tájt megjelent Művészek és művészetek címűben, igen nagyban hozzájá
rult a - talán nevezhetjük így - műfaj népszerűsítéséhez, vagy legalábbis 
az ismertté válásához, s a nagyközönség elé tárásához. Mail-artos tárgyú 
elemzései és tanulmányai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a külde
ményművészet kitapintható emberközelségbe kerüljön. 

Az időközben eltelt évek folyamán személy szerint számos mail-art 
kiállításon is szerepeltem küldeményművészeti tárgyú alkotásaimmal az 
Amerikai Egyesült Államokban, Spanyolországban, Olaszországban és 
Kubában. Ezek az alkalmak keltették fel bennem az érdeklődést egy ha
sonló mail-art kiállítás megszervezésének kapcsán. Valószínűleg már a 
téma banalizálásának tárgykörébe tartozik, mégis el kell itt mondanom, 
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hogy a mail-art jugoszláviai viszonyaink és a postai szolgáltatások díjai
nak ismeretében igen költséges művészeti tevékenység. Logikusan követ
kezik ebből, hogy önköltségesen, saját zsebből még a meghívó körlevelet 
sem állt volna módomban szétküldeni a megfelelő számú mail-artos al
kotó címére. Úgy számoltam, hogy ha a meghívottak (tehát mindazok, 
akiknek a címére a meghívó-, azaz invitáló levelünket elküldjük) tíz szá
zaléka válaszol a felkérésre, már elégedettek lehetünk. Ez azonban csak 
előzetes (és felületes, nem kevésbé pedig naiv) becslés volt, hiszen koráb
ban még sohasem szerveztem hasonló kiállítást. 

Habár minden bizonnyal találhattam volna valami más, engem -
mint (ez esetben) kiállításszervezőt, témagazdát - jobban érdeklő/foglal
koztató témát is, a dolog anyagi háttere miatt azonban már előzetes ter
veimben és elképzeléseimben is számolnom kellett előrelátható kompro
misszumaimmal... Még 1996-ban, több mint egy esztendővel a zentai csa
ta 300. évfordulója előtt kerestem fel Hajnal Jenőt, a zentai Thurzó La
jos Közművelődési Közösség igazgatóját, és ajánlottam fel neki a külde
ményművészeti kiállítás jubileumi projektumát. Elképzeléseim szerint az 
intézménynek csak a meghívólevelek postaköltségét, valamint egy sze
rény kis katalógus kinyomtatásának (akár: fénymásolásának) árát kellett 
volna fedeznie - ennek ellenében pedig az évfordulós ünnepségsorozat 
eseményeinek sorában megkapta a beérkezett művekből összeállítandó 
kiállítás teljes jogát. 

A Közművelődési Közösség segítsége vitathatatlan volt a meghívó an
gol nyelvű megfogalmazásában: 

MAIL-ART PROJECT 
THE BATTLE OF ZENTA 

„Zenta became subject to Turks after the Battle of Mohács, in 1526, 
but the public administration was established just after the fall of Buda 
in 1541. During this period Zenta was totally ruined by continuous 
destruction and fire. 

In the beginning of 17 t h century the Ottoman Empire was is 
economic and social crisis. Surpassingly weak Turkish rulers were 
alternating on the throne. At the same time Austrian tzar, LEOPOLD I 
(1640-1705) took advantage of Turkish weakness, so he started with the 
extension of Austrian borders. He was very successful in extension over 
Transilvania which gave one more reason for Turks to continue the war. 
The first reaction of Turks was the Battle of Wiena (1683-1697). 

In 1695 MUSTAFA II ascended the Turkish throne. He decided to 
win back all the territories lost before. He was very successful in the 
beginning of the realization of this political, and war plans, but he also 
realized that he ought to prepare his army for a very serious expedition. 
He delayed this action until the year of 1697. 



It was PRINCE EUGENE OF SAVOY (1663 - 1736) who was given a 
very difficult mission to avert the Turkish danger. After the successful 
defense of Pétervárad, he forced the Turks back to Tisza region. The 
Turkish Sultan was forced to change his original military plan. He 
commanded the crossing of the river in order to attack Hungary over Bá
nát. Zenta had been chosen, since the region had the most suitable 
conditions for the action of crossing. The soldiers built a special pontoon 
bridge using smaller ships (csajka - chajka). When PRINCE EUGENE 
OF SAVOY heard about the Turkish strategy he hurried to Zenta, where 
met the other troops of the Austrian army. 

The battle took place on the 1 1 t h of September in 1697. Austrian 
cannons have totally destroyed the pontoon bridge simultaneously 
attacking the defense troops around the crossing. The Turks started 
panicking since they had not expected this quick attack. Obviously, it was 
the surpassing element that decided the final result of the battle. The 
Turks started escaping from the war field. Sultan has probably lost his 
life during the escape. This also raised the moral effect of Austrian 
victory. 

THE BATTLE OF ZENTA 

collages - rayographs - stamps - copyanimation - experimental poetry -
book projects - rubberstamps - audio - video - e t c . , ect..., etc... - any 
size - any media 
no limits - no returns 
deadline: 28/2/1997. 

Send your original art works to: 
Szabó Palócz Attila 
24400 Zenta - Senta 
D. T. 0. 12. 
YUGOSLAVIA 

Documentation to all" 

ígéretek 

Ha már meghívólevelünkben azt ígértük a világ legkülönbözőbb pont
jain élő és tevékenykedő művészeknek, hogy ..documentation to all", talán 
illett is volna tartanunk magunkat ehhez. Én a magam részéről most így 
utólag, az anyag közreadásakor is elhárítok magamtól mindennemű ezzel 
kapcsolatos felelősséget, ugyanis minden igyekezetem ellenére sem sike
rült akkor (1997-ben) kiverekednem legalább egy sokszorosított formában 
terjeszthető és dokumentumként a kiállításhoz eredeti alkotásaikkal hozzá-



járult alkotóknak postázható katalógust, kis programnyomtatványt a zentai 
csata 300. évfordulójának megemlékezéssorozatán belül. 

Két esztendő távlatából nem áll szándékomban azt firtatni, hogy mi
lyen körülmények játszhattak (és játszottak is) közre abban, hogy egy vé
leményem szerint igen rangos kiállítás szinte semmilyen támogatást sem 
kapott a rendezvénysorozat fő támogatójától és pénzelőjétől, Zenta város 
önkormányzatától, és az erre az alkalomra alakult emlék-, avagy 
szervezőbizottságtól... 1997-ben összesen 1000 dinár jutott a tárlat körüli 
költségek fedezésére, ami nevetségesen kevés, ha azt vesszük figyelembe, 
hogy egy külön csak erre az alkalomra szervezett nemzetközi megmozdu
lásról van szó, amelyben több tíz országból nem kevesebb mint ötven-egy
néhány alkotó vett részt. Csak Zenta és az évforduló tiszteletére, s ugyan
ezt az elhatározást és tevékenységet éppenséggel csak Zenta és az évfor
duló nem tartotta tiszteletben, azaz nem becsülte semmire. Az ünnepség
sorozatban szinte mindenféle megalomániák pénzelésére volt elég és 
megfelelő anyagi háttér, éppenséggel csak egy nemzetköziségében ez al
kalommal egyedülálló akcióra nem jutott elegendő. 

Tisztában vagyok természetesen azzal is, hogy Zenta város önkor
mányzatában milyen politikai játszadozások és erőfitogtatások, erőössze
mérések folytak egymással szemben álló körök és érdekcsoportosulások 
között, amelyekben az évfordulós rendezvényekre fordítható anyagiak 
egy része ugyancsak elúszott, s aminek akkor egy polgármesterváltás is 
lett a következménye. S tisztában vagyok továbbá azzal is, hogy a 
legjóindulatúbb szervezőbizottság sem dönthetett volna minden esetben 
megfelelően, hiszen az anyagi megkötések igencsak behatárolták az ő le
hetőségeiket is. Mégis úgy érzem, s ettől viszont továbbra sem vagyok haj
landó tágítani, hogy a küldeménymüvészet lenézettségének adtak ezzel 
egy újabb támaszt, azaz a mail-artot vették ismét semmibe a nálánál ese
tenként talán sokkal érdektelenebb és jellegtelenebb (giccsesebb és nép
szerűbb) más műfajok javára. 

Anélkül, hogy felesleges elégtételeket keresnénk most így utólag, ves
sünk egy pillantást a rendezvénysorozat programjára, amelyben a mail-
art kiállítás megnyitója is helyet kapott: 

A ZENTAI CSATA 
300. ÉVFORDULÓJÁNAK AZ ÜNNEPE 

ZENTA, 1997. SZEPTEMBER 4-11. 

S míg elhullt hősök híre szólt a lanton, 
Csaták halmának porló csontjai 
Beszélnek együtt, ozmán és magyar: 
„Miért volt nékünk egymást rontani? 
Közös hazának közös pora lettünk: 
S ezek nem értik egymást itt felettünk?" 

Jókai Mór: Zenta - Mohács 



A ZENTAI CSATA 
300. ÉVFORDULÓJÁNAK AZ ELŐESTÉJE 

1997. SZEPTEMBER 10., SZERDA 

16 órakor 
A BUDAFOKI SAVOYAI JENŐ ASZTALTÁRSASÁG 

BEMUTATKOZÁSA A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
17 órakor 

A SZABADKAI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR 
TÉRZENÉT AD A TITO MARSALL TÉREN 

17.50 órakor 
BOSKO PEROSEVIC, A TARTOMÁNYI 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE 

MEGNYITJA A RÓZSAKIÁLLÍTÁST 

18 órakor 
ÜNNEPI MŰSOR 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

19 órakor 
A SZABADKAI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR 

HANGVERSENYE A TISZA-PARTI EMLÉKHELYEN 
19.30 órakor 

SZOMSZÉDOLÁS 
AZ ADAI ÉS CSÓKÁI SZERB HAGYOMÁNYÁPOLÓ 

NÉPI TÁNCCSOPORTOK MŰSORA A TISZA-PARTON 
20.00 órakor 

VEREBES ERNÖ-KÁNYÁDI SÁNDOR: VANNAK VIDÉKEK 
A NÉGYTÉTELES ZENEMŰ ŐSBEMUTATÓJA A TISZA-PARTON 

20.15 órakor 
A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES 

ÜNNEPI GÁLAMŰSORA A TISZA-PARTON 
21.15 órakor 

TŰZIJÁTÉK A TISZA-PARTON 



A ZENTAI CSATA 
300. ÉVFORDULÓJÁNAK A NAPJA 

1997. SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK 
10 órakor 

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÍSZÜLÉSE 

14 órakor 
GYERMEKVILÁG 

A SZÓLJ. SÍP. SZÓLJ!, A KÖKETÁNC ÉS AZ ARANYCTTERA 
GYŐZTESEINEK GÁLAMŰSORA A TITO MARSALL TÉREN 

15 órakor 
A ZENTAI CSATA ÉLŐKÉPEKBEN 

BEMUTATJÁK A ZENTAI GYEREKEK A KECSKEMÉTI 
MASKARÁS EGYÜTTES GÓLYALÁBAS UTCASZÍNHÁZÁNAK 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL RUMI LÁSZLÓ RENDEZÉSÉBEN 

16 órakor 
VAJDASÁGI NÉPI TÁNCCSOPORTOK 

KÖZÖNSÉGTOBORZÓ MŰSORA A MÁJUS 1. TÉREN 

16 órakor 
FELZÚGNAK A VÁROS HARANGJAI, ÉS A 

FELLOBOGÓZOTT DÍSZMENET 
ELINDUL A TISZA-PARTI EMLÉKHELYRE 

(LENIN UTCA-MÁJUS 1. TÉR-DOSITEJ 
OBRADOVIC UTCA-EDVARD KARDELJ RAKPART) 

16.30 órakor 
A MÁJUS 1. TÉREN AZ OTT FELLÉPŐ EGYÜTTESEK 

KÖSZÖNTIK A MENETET, MAJD AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ 
FOLYTATJA ÚTJÁT AZ EMLÉKHELYRE 

17 órakor 
HÁLAADÓ SZENTMISE ÉS AZ EMLÉKHARANG MEGÁLDÁSA 

19 órakor 
GYÖKEREINK 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC-GÁLAMŰSOR 



A KÖZPONTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 
EGYÉB ESEMÉNYEI 

1997. SZEPTEMBER 4-11 . 

Szeptember 4-én, csütörtökön 
18 órakor 

.ITT JÁRTADBAN JELET IS HA GYJÁL..." 
ZENTA ÉPÍTÉSZETE VALKAY ZOLTÁN ÉS 

RÉVÉSZ RÓBERT KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
A VÁROSI MÚZEUMBAN 

Szeptember 5-én, pénteken 
17 órakor 

A MAIL ART PROJECT C. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

18 órakor 
DOBOS JÁNOS: ZENTA CÍMERE ÉS PECSÉTJE 

KÖNYVBEMUTATÓ A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
20 órakor 

JENŐ HERCEG DICSŐÍTÉSE" 
A SZENTENDREI KECSKÉS EGYÜTTES 

ZENÉS IRODALMI MŰSORA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
KÖZREMŰKÖDIK: BARTHA ANNA, HERCEG LÁSZLÓ, 

L. KECSKÉS ANDRÁS, KECSKÉS PÉTER, KUNCZ LÁSZLÓ, 
MÁRTHA JUDIT, MOLNÁR PÉTER, K. PASTINSZKY KRISZTINA, 

DR. SZABÓ ANDRÁS KORABELI KOSZTÜMÖKBEN ÉS HANGSZEREKKEL 

Szeptember 6-án, szombaton 
18 órakor 

A ZENTAI CSATA 
(1697-1997) 

A DOKUMENTUMKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 
A VÁROSHÁZÁN 

19.30 órakor 
A VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK '97 MEGNYITÓ-

ÜNNEPÉLYE A MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN 
MEGNYITJA DUDÁS KÁROLY ÍRÓ, 

A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG ELNÖKE 



20.00 órakor 
DEÁK FERENC: HATÁRTALANUL 

(ROMDRÁMA - DRÁMAROM) 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÜNNEPI ELŐADÁSA 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN 
A KISTEREMBEN 

VAJDASÁGI SZÉP MAGYAR KÖNYV 1990-1997 
CÍMMEL ELADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÖNYVKIÁLLÍTÁS NYÍLIK 

Szeptember 7-én, vasárnap 
A HADAK ÚTJÁN 

GYALOGTÚRA A ZENTAI CSATA TISZTELETÉRE 
19.30 órakor 

MARCEL ACHARD: AKARTOK JÁTSZANI VÉLEM? 
A BELGRÁDI JUGOSZLÁV DRÁMAI SZÍNHÁZ 

ÜNNEPI ELŐADÁSA 

Szeptember 8-án. hétfőn 
19 órakor 

AZ ÚJVIDÉKI SZENT GYÖRGY-TEMPLOM 
ÉNEKKARÁNAK HANGVERSENYE 

A SZERB-TEMPLOMBAN 

Szeptember 9-én, kedden 
19 órakor 

ÜNNEPI KAMARAEST 
A VÁROSI MÚZEUMBAN 

SZABÓ BARÁTII EMÍLIA (MEZZOSZOPRÁN), 
PAPILLION JUDIT (ZONGORA), 

PÉKÁR TIBOR (HEGEDŰ) ÉS 
BARÁTI! LÁSZLÓ (KLARINÉT) 

KOMOLYZENEI HANGVERSENYE 
MŰSORON BRAHMS-, SCHUBERT- ÉS KODÁLY-MÜVEK 

A SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKRA 
INGYENJEGYEK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

IGÉNYELHETŐK. 





Különböző tárgyú levelek 

Hogy mégis érdemes és fontos lett volna elkészíteni bármilyen sze
rény kis katalóguspótlót, egy fénymásolt röplapot, vagy bármit, amire rá
süthető a dokumentáció bélyege, mi sem igazolja jobban, mint hogy az
óta is rendszeresen érkeznek ilyen és ehhez hasonló tartalmú levelek a cí
memre: 

„Dear Sirs, 
I sent THREE of my artworks to your event in June 24 t h , 1996 by 

registered mail no. 16824375-4. PLEASE, send me some information 
about the destination of the donated artworks, your event and, if 
possible, catalogue or documentation for my archives. 

Thanking you in advance. 
Sincerely Yours, 
Florianópolis (SC), May 1997. 

DORIAN RIBAS MARINHO 
Caixa Postal no. 676 
Florianópolis (SC) 
BRAZIL 88010-970" 

A kiállítás megnyitóján azonban, 1997. szeptember 5-én, a zentai Vá
rosi Könyvtár első emeleti kiállítótermében, a délutáni órákban, 17 órá
tól számított időpontban, Szögi Csabával, a megnyitóként bemutatott 
performanszunk keretében mi egészen másmilyen tárgyú és tartalmú le
veleket olvastunk fel: 

„Untisztelt Tegnapy! 

Maga egy utolsó, aljas tolvaj gazember! Magával én normális körül
mények között egyetlen szót sem váltanék, nemhogy egy levelet írjak! 
Nem is óhajtom magára fecsérelni a tintát, csak a lényeget írom. 

Maga Az Irodalom Visszavág c. folyóirat 5. számában (1995. május) 
egy felháborítóan szemérmetlen, gátlástalanul szennyes hamisítványt, 
egy szavakkal ki nem fejezhető, minősíthetetlenül ócska szemetet jelen
tetett meg Az analfabéta írókéz címmel. 

Az említett szemét egy romantikus, a mai, civilizált ember számára 
felfoghatatlanul érintetlen környezetben játszódó vadnyugati históriát je
lenít meg a naivul és tudatlanul barbár olvasó előtt, aki mit sem sejtve, 
vakon gyalogol bele a neki állított farkasverembe. A csapda nem más, 
mint az általam megalkotott, egyedülállóan zseniális és utánozhatatlan 
Vinne, tú? című regénynek az utánzása, vagy inkább majmolása. Maga az 
olvasók figyelmeztetése, az én megkérdezésem, valamint a szerzői jogok 



figyelembevétele és a kiadói egyeztetések nélkül, az én írói hírnevem le
járatása mellett, más tollával ékeskedve közölte »írását«, mintha az len
ne az eredeti gondolatot, az eredeti ihletet visszaadó alkotás. 

Nos, én akkor figyelmeztettem az IV szerkesztőségét, hogy megüthe
ti a bokáját. A szerkesztőség a pertől megijedve le is állította a közlést, és 
én ennyivel meg is elégedtem. Azonban az IV szerkesztőségváltását köve
tően, a 8. számban (1995. május) maga gátlástalanul ott folytatta, ahol 
abbahagyta (az álnok szerkesztőség közreműködésével). 

A fentieket mérlegelve követelem: kérjen nyilvánosan és megalázko-
dóan bocsánatot a következő IV-ban tőlem és az olvasóktól! Amennyiben 
ennek nem tesz eleget, biztosíthatom róla, hogy befolyásos barátaim ré
vén - a hivatalos peren túl - tönkreteszem magát, sőt a lapot is, ahol a 
mocskát leközölték. 

Ezzel együtt a kétségek eloszlatása végett az IV 9. számától kezdve le
közöltetem az eredeti művet, vagyis a Vinne, tú? c. regényt, amely a 
TöKöM című, országos pályázatot nyert underground kulturális folyóirat 
3. számában (1994. február) jelent meg legutóbb (ezt is mellékelem a hi
telesség kedvéért a szerkesztőségnek). 

Kérjen kölcsön egy kis észt valakitől, és gondolja meg, amit írtam. 

Máj Karaly 
1995.június" 

Szénási Oszkár felvételei ugyanennek a performansznak az egyes 
mozzanatait örökítették meg: 





Mint a második képen látszik is, én ezúttal nem mail-art munkákkal 
vettem részt a kiállításon, hiszen hülyeség is lett volna a saját címemre 
küldözgetnem ezeket az alkotásokat, a küldeményművészet szellemétől 
is idegen lett volna, meg túl nagy jelentőséggel sem bírt volna egy ilyen 
megmozdulás, ezért más jellegű munkáimmal mutatkoztam be: két ins
tallációt állítottam fel. A fenti fényképen látható Az új évezred kapujá
ban című apokaliptikus Jövendölést" és az Eltűnő arcok (a zentai Mű
vésztelep két évvel korábbi témájához kapcsolódva) című munkámat. 

A megnyitóhoz Szögi Csabával azért választottuk Az Irodalom Vissza
vág című folyóirat fiktív vitarovatában korábban megjelent nem kevésbé 
fiktív, igen éles hangvételű és cseppet sem toleráns vitairatokat, mert le
velekként feltételezhető róluk, hogy egyszer elküldték azokat, vagy leg
alábbis fennállt annak a lehetősége, hogy elküldjék. Hangvételük ugyan
csak harcias, kemény, s esetenként keménykedő, egy olyan háborús té
mához tehát, mint a zentai csata évfordulója, ugyancsak illik. Más össze
függéseket pedig (de igazából még ezeket sem!) nem is kerestünk, hiszen 
összefüggésbe kerülnek már azáltal is, hogy a kiállításmegnyitón elhang
zanak, a performansz részeivé válnak, a performansz pedig a tárlatnak a 
része, a tárlat a csatához kapcsolódik, ilyen kapcsolódása révén pedig a 
rendezvény-, illetve ünnepségsorozatba illeszkedik... 

Csaba vállalta Máj Karaly szerepét, most tehát Tegnapy Károlyként 
én következtem: 



„Máj Úr! 

Megdöbbenve olvastam Az Irodalom Visszavág kilencedik számában 
megjelentetett nyílt levelét. Mindössze az olvasók iránt érzett maradékta
lan szeretetem, és az irodalomtörténeti hűség kedvéért vállalkozom arra, 
hogy felvegyem a kesztyűjét, amit elém hajított a porba. Már nem az el
ső eset, hogy rossz epigon módjára plagizálja világhírű műveimet, s ezért 
csodálom, hogy újra volt mersze ujjat húzni az igazsággal. 

Teljességgel valótlan az állítása, mely szerint Az analfabéta írókéz az 
Ön felhőtlenül bárgyú, néhol azonban egyenesen etikátlan (gondoljunk 
csak az »átkos« öncélú mitizálásra) Vinne, tú?-ja után készült volna. Aki 
egy kicsit is ismeri az irodalomtörténetet, nagyon jól tudja, hogy regé
nyem korai kéziratai már 1989-90-re datálódnak, amikor az Ön bölcsője 
még a Rajna partján ringott, ahol szakad. Az Ön méltatlanul oly sokszor 
említett irománya viszont legalább négy évvel később bukkant fel az iro
dalomban, s ez a tény már magában megcáfolja az én vélt, tisztességtelen 
szándékaimat az Ön irányában. Még inkább megdöbbentett Az Irodalom 
Visszavág szerkesztőségének belerángatása a rágalomóceánba: a per és a 
sajtóbotrány természetesen kitaláció. Máj Karaly akkor kereste fel elő
ször a szerkesztőséget, amikor közlésre ajánlotta fent említett irományát 
és mocskolódó levelét, melyben nem titkolt szándéka az én szerény sze
mélyem lejáratása volt. Nem mintha erre bármi esélye lett volna... 

Ön ezeken felül odáig merészkedett, hogy nyilvánosan lehülyézte a 
kompetens olvasót. Mert az olvasó, igenis, meg fogja tudni mondani, mi 
képvisel értéket az Ön érdektelen véleménye nélkül is. S nem kétséges, 
hogy Az analfabéta írókéz írástechnikai újításai megértésre találtak és 
fognak is találni a közönség személyében. 

Bár nem vagyok egy may gyerek, a magafajtáktól nem szoktam meg
ijedni: 

Tegnapy Károly 

Máj úr, maga legalább annyira fei; mint amennyire iédil" 

„Maga Analfabéta! 
Bár egy »komoly« »irodalmi« lapban nem illik ilyesmit írni, én még

sem tehetek mást: röhögnöm kell magán. De nem azért, mert humoros
nak találom, óh, nem; a szánalom rándítja össze a rekeszizmaimat. 

Nem értett a jó szóból, nekem ennyi elég is. Lényegtelen, hogy miket 
hord össze bárgyú stílusában a szennyiratában alkalmazott »írástechni-
kai újításokról«, ami szar az szar. 

Maga tönkre van téve. Az IV-t máris a szakadék szélére löktem, és 
maga is már csak hónapokig húzhatja. Aki nem tartja be a játékszabályo
kat, az nem érdekel jobbat. 

Regényem közöltetését a 11. számban természetesen befejezem. Csak 
a hűséges rajongóim kedvéért döntöttem úgy, hogy a csillapíthatatlan hi
ányérzet kielégítése végett a mű zárófejezetét is közzéteszem. 



Talán m a j d egy normális, színvonalas lapban elolvashatja minden ér
d e k l ő d ő a regényemet. 

Maga pedig, Tegnapy, rettegjen: hamarosan ország-világ meg fogja 
tudni, hogy ki is ez az »íróbőrbe« bújt farkas, ez a sehonnai Tegnapy. 

Érezze magát megskalpolva! 
Máj Karaly" 

Máj Karaly első idézett levelét (Untisztelt Tegnapy! megszólítással) 
Az Irodalom Visszavág sorrendben kilencedik, 1995. szeptemberi számá
ból, Tegnapy úr válaszát a folyóirat 10. (1995. októberi), a vitazáró írást 
p e d i g az 1995. decemberi (sorrendben: 11.) számából olvastuk fel. Külön 
ki kell itt ma már hangsúlyozni, hogy ezek a számok még Az Irodalom 
Visszavág korábbi, egyetemi lapként jegyzett korában jelentek meg, mielőtt 
r e n d e s , negyedévenként megjelenő folyóirattá alakulhatott volna. 

Persze, egy performansz nem fulladhat felolvasóestbe, teadélutánba, 
így hát a felolvasásról sem mondva le, egymásnak diktáltuk Csabával sa
j á t verseinket, amelyeket a másik vastag filctollal a szerző bőrére írt. 
Eközben született az alábbi rögtönzés is ott helyben: 

senkik zubbonyba dugnak 
és senkik húzzák rád a csizmái 

senkik mondanak el érted 
egy-egy parancsba szedett imát 

Mert akkor már tudtam, és minden próbálkozásom hiábavalónak bizo
nyult, nem tehettem ellene semmit: berángattak katonának. A kiállítás 
még ott állt (csüngött, lógott...) a falon, és Budapestről a meghívó is meg
érkezett, hogy október 10-ei megnyitóval ott is mutassuk be az anyagot, 
amikor 1997. szeptember 22-én mégis be kellett vonulnom a kosovói 
Dakovica (Gjakove) település kaszárnyájába. Ahogy sokakat másokat is, a 
hatalom engem is belekényszerített egy értelmetlen és mocskos háborúba. 

A m u n k á k „beszüTé te l e séve l " már nem tudtam foglalkozni, hiszen 
t ö b b száz kilométerrel délebbre voltam - szabad akaratomon kívül, hom
lokegyenest ellenkező meggyőződésem ellenére is. Nem is tudom, mikor 
szedték b e a kiállítás anyagát, s hogy meddig voltak megtekinthetőek a 
mail-artok a zentai Városi Könyvtár első emeleti kiállítótermében. Oda-
lentről csak annyira jutott időm, hogy megüzenjem, hogy a küldeménymű
vészeti alkotásokat tegyék félre nekem, alkalomadtán majd eljövök értük és 
átveszem azokat, a két installációt pedig a Tóth József Alapítvány gyűjte
ményének ajándékozom... De - úgy hiszem - ez az üzenet sem érkezett 
meg pontosan ugyanígy a címzettekhez, ahhoz, akihez kellett volna. 

A megnyitó óta tehát nem állt módomban gondozni a kiállítás anya
gá t , így a rendszerezés és rendbeszedés munkája és ideje - két esztendő 
távlatából - még csak most lesz majd elérkezettnek mondható. 



A ZENTAI CSATA 300. ÉVFORDULÓJA 
THE BATTLE OF ZENTA 
- MAIL-ART PROJECT -

Meggyőződésem volt már jó előre, mielőtt még a meghívókat szét
küldtük volna, hogy a felkért művészek kábé kilencven százalékának 
valószínűleg fogalma sincs, hogy hol is van a térképen az a bizonyos 
Zenta. Ezért is írtuk angol nyelven azt a hosszabb ismertetőt arról, hogy 
mi is történt városunkban háromszáz esztendővel korábban, hogy kik vol
tak az események vezéregyéniségei, s hogy mi körül forgott a játszma 
tétje. Hogy elolvasva kis ismertetőnket, minden felkért művész láthassa, 
hogy mihez is kellene a nevét adnia, illetve, hogy mihez hívjuk társul őt 
is a maga saját szenzibilitásával és érték-, valamint érzelemvilágával, 
amelyből - és számítunk is erre - új, szokatlan és legfőképp váratlan 
megközelítési módok bukkanhatnak fel bármelyik pillanatban is. 

Számomra mindvégig az volt a legérdekesebb az egészben (meg úgy 
általában a mail-artban is...), hogy a világ egymástól őrületes távolságban 
fekvő településein élő művészek hányféleképp képesek látni, értelmezni, 
megélni és megmutatni egy-egy közösen választott témát. 

A témákat persze sohasem választják közösen: minden kiállításnak 
van egy szervezője, aki feladja a témát, a többiek pedig elküldik az azzal 
kapcsolatos vagy legalábbis azzal kapcsolatba hozható munkáikat. És 
mégis közösen választottak így is témát, mert minden meghívóban ott 
rejlik a választás lehetősége is: jelentkezzem-e, elküldjem-e a munkáimat 
ezzel a témakörrel kapcsolatban. 

A zentai csata témájára beérkezett mail-art alkotásokat én is három 
csoportba soroltam: 

1. Az elsőbe tartoznak azok a munkák, amelyeknek szerzői valóban 
érdeklődést mutattak a téma iránt, s valóban az ismertetőben vagy más, 
történelmi jellegű (tárgyú?) forrásokban megtalált tények és adatok alap
ján dolgoztak. A történelmi eseményekre építették fel saját meglátásai
kat, tudatosan igyekeztek megfogalmazni bizonyos vonatkozásokat, vagy 
eleinte csak vonatkozásvázlatokat, lehetséges válaszokat. 

2. A második csoportba azokat a művészeket sorolom, akik a zentai 
csata témakörével összefüggésbe hozható, de korábban készült, tehát a 
meghívó, az ismertető megérkezésének pillanatában már kész alkotásai
kat adták postára a kiállításra. Ezek a munkák tehát nem a felkérésre ké
szültek, de a témával kapcsolatba hozható összefüggéseik jogán szükség 
esetén a zentai csatára vonatkoztatva is érvényes (s talán aktuális...) mon
danivalókkal ruházhatóak fel. 

3. A harmadik csoport sem érdektelen, mégis - úgy kell fogalmaz
nom - a feltett téma iránt érdektelen alkotók kategóriája ez. Azoké, akik 



megkapták a meghívót, és mivel nem volt kedvük bajlódni, kínlódni 
azzal, hogy itt most valaki háromszáz esztendővel ezelőtt a folyóba ölt 
több száz törököt, s ezért a témánktól teljesen független műveket küldtek 
el a kiállításra: hol olyanokat, amelyek „szabad témájukkal" is csak erre 
az alkalomra készültek, hol meg olyanokat, amelyek sokszorosíthatóak, 
már többször látottak és motívumaikban folyton-folyvást visszatérőek. 

Az alábbiakban nem csoportokra osztva, nem rangsorolva és nem ki
értékelve, egyfajta kompozíciós logikai, sorbaállítási rendszert követve 
igyekszem rendszerezni a beérkezett alkotásokat. 

7.Teruvuki Tsubouchi (Japán) 
2-7-46 KAMOGAWA 
MATSUYAMA CITY EHIME 791 JAPÁN 
PHONE: 0899-22-2032 





I hereby declare that of the road regulation signs in Japan, the road 
signs and road marks keeping speed within limit of 40 kilometers an 
hour are all works of art. 



2. Roberto Scala (Olaszország) 
Via Molini, 11 - Tel. 081/8089470 
80061 Massa Lubrense (Na) 
Italy 



SCALA R O B E R T O , pittore. «...Lavora anche sull'inserto fotográ
fico.. .Diversi lavori sonó tratti liberamente da un repertorio porno
gráfico su cui si inserisce il dato pittorico, un po' come eviden-
ziazione di reato. Molto suggestiva la sua ricerca, individua temi 
di grande attualitá come l'erotismo abbassato al servizio del con
sumo e la violenza ormai immancabile nel nostro mondo, che ce 
ne proprina dosi sempre piü forti e truculente. Si respira in que-
sto tare estético una volontá non esente da toni di denuncia e di 
protesta che rimandano ad un certo pop rauchemberghiano senza 
veli.» (Maria Grazia Torri) 
Indirizzo: via Molini, 11 - 80061 Massa Lubrense (Na). Quotazio-
ne opere: da L. 300.000 a L. 3.000.000. 





SCALA ROBERTO, pittore. «...Lavora anche sull'inserto fotográfico... 
Diversi lavori sonó tratti liberamente da un repertorio pornográfico su 
cui si inserisce il dato pittorico, un po' come evidenziazione di reato. 
Molto suggestiva la sua ricerca, individuatemi di grande attualitá come 
l'erotismo abbassato al servizio del consumo e la violenza ormai 
immancabile nel nostro mondo, che ce ne proprina dosi sempre piú forti 
e truculente. Si respira in questo fare estético una volontá non esente da 
toni di denuncia e di protesta che rimandano ad un certo pop 
rauchemberghiano senza veli.» (Maria Grazia Torri) 
Indirizzo: via Molini, 11 - 80061 Massa Lubrense (Na). Quotazione 
opere: da L. 300.000 a L. 3.000.000. 



3. Giovanni StraDA DA (Olaszország) 
C. P. 271 - 48100 RAVENNA - ITALY 
TEL. 0544/453699 









4. Patricia Collins (Anglia) 
128 Kingston Road 
Teddington 
Middlesex 
England 



5. Dobrica Kamperelić (Jugoszlávia) 
Radivoja Koraca 6. 
11000 Beograd 
Jugoslavija 









6. Jorge Grimm (Brazília) 
Rua Antonio Weber S/N 
88350-000 Brusque -SC-
Brasil 







7. Neu Vieira (Brazília) 
R. Jaime Costa 
bi. A20 - apte II 
Camilópolis - S. A. 
09230-420-
Brasil 



8. Szombathy Bálint (Jugoszlávia) 
21208 Sremska Kamenica 
Rade Koncára 52. 
Yugoslavia 





P.Tetsu Watanabe (Japán) 
1-8-2 SHIN-NISHIHARA 
FUJIYOSHIDA-SHI, YAMANASHI 403 JAPAN 







10. Alberto Alonso Biote (Kuba) 
64#3305/33A Y 41 
Playa C. Habana 
CUBA 



11 .roYstOn Du maurier-Lebek (Nagy-Britannia) 
GROUND FLOOR FLAT 
3 CHESHAM PLACE 
BRIGHTON 
EAST SUSSEX 
BN2 1FB 
United Kingdom 









12 .Simona Tanasescu (Romania) 
BUCAREST 70172str. 
BISERICA AMZEI No. 5. 
Romania 

project for Kikinda 



13 ¡Lidia Lopes Torres (Brazília) 
R. Cezar de Menezes, 380 
V. Homero Thon 
09111-060 Santo André SP 
Brasil 







G A Z E T T A 

This traditional Mail Art project gives desk fighters the chance of 
handling paper, glue and scissors again like in the good old days. 

I'm happy to realize this project in cooperation with 
Rudolstadt/Thuringen. Every year a three days folk music festival take 
place in the city, during which as least as many global sounds mingle as 
in the Correspodence Network. 

G A Z E T T A meaning: 

Newspaper - stands for the daily flood of news on thin paper, being 
consumed at breakfast or in the toilet. 

Please use your newspaper from 7 t h July 1995 to make a contribution 
for this project. 

Conditions: 
1. The original front page of the newspaper, 7 l h July 1995 

2. A work of yours inspirated by this newspaper, or using parts of it. 

3. All contributions that meet theese conditions will be exhibited. 
GAZETTA will be show 1996 in two places. The first time in the 
"Museum Schwerin" and in July in Rudolstadt. The participants will 
receive a documentation of the project. 

Deadline: 1. September 1995 

Send to: Birger Jesch 
Friedhofstrasse 15 1 — k 
BLANKENHAIN 99444 J 





Dear Friend 

Together with the G A Z E T T A invitation and a rose paper for you 
rubber stamps, a short report about my activities. 

End of 1979: Beginning of mail art exchange. 

Projects: 

"TARGET GUN PROJECT" 
exh. Feb. 1981 in Dresden and several places 

"PLEASE STAMP FOR ME" (on going project) 
exh. 1982 in Dresden together with the -
"COLLECTIVE COLLAGES" 

"Ist alles noch beim Alten?" 
exh. 1983 in Dresden 

"LIVE WITHOUT FORCE" (Homage Wilhelm Reich) 
exh. summer 1983 in Dresden 

"THE DARKSIDE OF YOUR MOONFACES" 
exh. 1989 in Sassnitz 

"YOUR FAVOURITE PORNOGRAPHY" (Commonpress 100) 
exh. 1990 in Weimar and Halle 

For the east german autonomous peace movement I gave mail art of my 
archive for several exhibitions in church's (1981-1986). 
My address has changed (Dresden-Volkmannsdorf-Blankenhain). 
Abroad tourism to: Pawel Petasz, Piotr Rypson, Helena Hatleova, H. R. 
Fricker, Peter Kaufmann, Kees Francke, Metalliv Avau, Guy Stuckens, 
NATO, Jose Oliveira. 

Meetings: 
DNC 1986 Praha and East Berlin 
DNC 1992 ZOO Antwerpen and Berlin 

I was co-author onthe book "MAIL ART SZENE DDR 1975-1990", 
Berlin 1994. 





16. Gyuri Fogarasi (Szingapúr) 
Block 44 
#03-60 
Sin. Merah Saga 
Chip Bee Gardens 
Singapore 1027 















1 7. Géza Perneczky (Németország) 
Grosse Witschgasse 3-5 
D-50676 Köln 
Tel./Fax 49 - 221 / 21 10 10 
Germany 

















18.la.QT Bartolech /NEUROMANCER/ (Jugoszldvia) 
Brace Krkljusa 13., 2/10. 
21000 Novi Sad 
Yugoslavia 

Title: NEVER GET OUT 
Date: 1900. 90. 6. 
From: NEUROMANCER 
Text: KLINIK from lp PLAGUE Title: NO FLOWERS FOR 

YOU - NO REGRETS 
Date: 1900. 90. 6. 

From: NEUROMANCER 

http://18.la.QT


No need to run & hide; 
it's a wonderful 
wonderful life... 

. . . . . .........^"^r — 

Title: WHO OPENNED THE DOOR TO NOWHERE? 
Date: 1900. 90. 6. 
From: NEUROMANCER 

Self-portrait with loaded gun 

ENGEL DER VERNICHTUNG. 

NEOIST BLOOD CELL 
NOVI SAD UNIT 



ENGEL DER VERNICHTUNG. 

Battle of Zenta 
Battle of Budapest 
Battle of Moscow 
Battle of Leningrad 
Battle of Berlin 
Battle of Saigon 
Battle of Kabul 
Battle of GROZNYJ 
Battle of Vukovar 
Battle of Sarajevo 
Battle of our stupid 
little minds, fighting for 
worthless ideals. We all have 
our little SORROWS. 
For all humanity I have one 
wish; let the people die-
-off fast... 

Igor 
1900. 90. 6. 



Title: THE SHOW IS OVER, SAY GOODBYE 
Date: 1900. 90. 6. 
From: NEUROMANCER 
Text: WILL, from cd WORD FLASH STONE 
This is enlarged copy from photo-series ENGEL DER VERNICHTUNG 
(Angel of destruction), made during 1900. 90. 5. The gun is loaded, 
bullet in the barrel. 
I, Neuromancer, hold the gun, the other man is a friend of mine. 

SECOND 
CLASS 

CITIZEN 



19. Edgardo-Antonio 
Vigo (Argentina) 
domicilio particular 
avenida 7, no 540 
domocilio postal 
casilla de correo 264 
1900 la plata 
argentina 
tel. (021) 21 0911 



20. Theo Breuer (Németország) 
EDITION YE 
C/O THEO BREUER 
NEUSTR. 2 53925 SISTIG 
GERMANY 





Theo Breuer (*1956), schreibt (& collagiert) am liebsten gedichte, 
aber auch kritische texte wie buchbesprechungen oder essays zu themen 
aus der weit der (alternativen) literatur(-szene) & mail art; gelegentlich 
entsteht kurze prosa; er ist herausgeber der EDITION YE, in der jeweils 
einmal im jähr das mail-art - portfolio YE, die kleine, kosmographisch 
orientierte literaturzeitschrift FALTBLATT sowie der newsletter ABC
NEWS erscheint; Veröffentlichungen von theo breuer finden sie in 
literaturzeitschriften, anthologien, almanachen, künstlerbüchern + mail-
art-editionen bzw. -ausstellungen vieler länder; lesungen u.a. in bad 
münstereifel, berlin, bonn, bottrop, essen, eupen, frankfurt a.a., köln, 
mainz + Schleiden, theo breuer lebt mit seiner familie in sistig/eifel. 

(Theo Breuer, poet & mail artist; he loves contact, collaboration + the 
global mail-art-network of correspondence + interaction + 
communication; publisher of EDITION YE - yearly editions of the mail-
art-portfolio YE, the little cosmographie zine FALTBLATT + the 
newsletter ABC-NEWS; apart from writing poetry, creating collages + 
copyart he writes book reviews & articles on literary & mail art themes; 
he uses German + English as means of artful communication.) 

PUBLICATIONS (Selection): 

Stillstand in der Arena (Corvinus Presse Berlin 1992) 
Der blaue Schmetterling (uräus-Handpresse Halle/Saale 1993 & 

Corvinus Presse 1994) 
Augensee (tumrahandpresse Düsseldorf 1995) 
Black Box (Das Fröhliche Wohnzimmer-Edition Wien 1995) 
t&h - kurz & schîmerzgedichte - (Edition Heulsuse Schwerin 1996) 
IM BLOCK (amanita-verlag Mainz 1996) 



2 / .Reynald Round (Franciaország) 
"Aux Portes du Monde" 
REYNALD ROUND 
2 RUE DE Balzac 
94190 Villeneuve St Georges 
FRANCE 



22 JRene Russo (Amerikai Egyesült Államok) 
Hollywood 
USA 

Itt meg kell állnunk egy szóra, ugyanis egy 
kis „átfedés" történt. A zentai csata témáját fel
dolgozó és megörökítő mail-art kiállításra szóló 
meghívókat már 1996 őszétől kezdve kisebb-na
gyobb csoportokban/csomagokban a Thurzó 
Lajos Közművelődési Közösség postázta a világ 
legkülönbözőbb pontjairól, különböző égtájak
ról és földrészekről összeválogatott címlisták 
alapján, amelyeket én adtam le rendszeresen 
Hajnal Jenőnek, az intézmény igazgatójának. 

A különböző (korábban megrendezet t ) 
mail-art kiállítások katalógusai rendre, s szinte 
kötelező jelleggel tartalmazták az egyes tárlatokon kiállító művészek elérhetősé
gét, azaz postacímét is. A címlistákra elsősorban ezek a címgyűjtemények alapján 
válogattam össze a meghívandók névsorát, azonban - talán úgy is fogalmazhat
nék: - a mail-art játékosságának szel lemében egy kis csaláshoz, turpissághoz fo
lyamodtam. 

A Magyar Szó Tarka Világ című heti mellékletében ugyanakkor vezetett 
AUTOGRAMOK N Y O M Á B A N elnevezésű rovatban közzétett autogramcímek-
böl is beemel tem egy csokorra valót a küldeményművészet ismert alkotóinak 
címlistáira. így kerülhetett a kiállítás anyagába ez a Rene Russót ábrázoló fény
képfelvétel is a színésznő - remélhetőleg: saját kezű - aláírásával együtt. 

Más meghívott hollywoodi sztároktól n e m érkezett válasz, őket úgy látszik, a 
zentai csata témája hidegen hagyta... 

Természetesen bármikor vita tárgyát képezheti, hogy mail-artoknak tekinthe-
töek-e ezek az autogramkártyák, avagy a hírességek aláírásával ellátott fényképek. 
Anélkül, hogy vitát kezdeményeznék, s bárkivel szemben is vitába bocsátkoznék, 
hadd mondjam itt akkor el rögtön, hogy alapvetően én sem tekintem küldemény-
művészeti alkotásoknak ezeket. 

Azonban mégis helyüket látom ennek a tematikus tárlatnak az anyagában, s 
a mail-arttal rokoníthatóaknak is tartom ezeket a küldeményeket annyiban, hogy 
jellegükben a küldeménymüvészettel szemben támasztott alapvető elvárásoknak 
is megfelelnek. S olyan tekintetben is, ahogy a küldeménymüvészetben alkotó és 
alkotó között, úgy az autogramot kérő rajongó és az autogramot elküldő világsztár 
között is postai úton valósul meg a kapcsolat, a posta közvetítése nélkül az alko
tások (a küldemények) nem valósul(hat)nának meg eredeti mivoltukban, abban, 
amelyet a küldemények feladói szántak nekik. N e m esnének át azon a minőségi 
változáson, amelyik az „alkotás" rangjára emeli azokat. 

Ilyen tekintetben tehát azonosságra lelhetünk a mail-art és az autogramkül-
dő szolgáltatások között, s habár a művészeti tevékenység, s annak megvalósulá
sa egészen más szinten történik meg a két egymástól élesen elkülöníthető eset
ben, a rokoníthatóság jogán a kettő n e m zárja ki egymást. 

S n e m zárta ki a zentai kiállításon sem, n e m zárhatja ki mostani, két eszten
dővel később készülő összeállításunkban sem. 



23 .¿Alexis Abreu (Kuba) 
Alexis Abreu Barizonte CP 19230 
E/132 Y 134. REPARTO BERENGUER. 
CALABAZAR. CIUDAD HABANA 
CUBA 



24. Luc Fierens (Belgium) 
Grote Nieuwedijkstraat 411 
B-2800 Mechelen 
BELGIUM 

ANNINA VAN SEBROECK - LUC FIERENS 
- MAIL-ART -

Postfluxpostbooklets (since 1987) 
Passion Creates Mail-artcollection (since 1984) 
we are mail-artists/networkers active in the International Mail-
ArtNetwork with mail-art, postcards, xerox-art, colages, murais. 
Artistamps, artists'books, visual-poetry, drawings, rubber stamps, fax-art, 
internet, small-press etc... participating in various unjuried collective 
exhibitions around the world (for Luc: +/- 1500 participations from 
1984-1996), contact them with IRC: 
Grote Nieuwedijkstraat 411, B-2800 Mechelen, BELGIUM 
tel: 015 / 55 . 69 . 17 

Belgium, mechelen, 9 february 1997 
Dear Sir, 

Thanks for your invitation. 
Remembering history is a great thing but we also had our fights in 
Flandres but I live in Belgium with people from the Fladres, Walloine 
and even German speaking people. We try to live together with our 
differences. During the troubles in your country, mail-artists tried to stay 
in contact by copying letters and sending them from Croatia to Bosnia 
and to Serbia. I still am proud to be in contact with all of you, 
Yugoslavian networkers because Kamperelic, Tisma, and all others 



stayed in contact although they were in difficult situations. 
I belive in multiculturalism, I belive in the fights in spirit, not in the 
foghts of people with guns and fists... 
With the best wishes, 

Luc Fierens 
Grote Nieuwedijkstraat 411 

B-2800 Mechelen 
BELGIUM 

internet info, you will find great info on: 
http://www.dma.be/p/amphion/sztuka/printin/postflux.htm 

http://www.dma.be/p/amphion/sztuka/printin/postflux.htm
















At this period, when communication is assuming planetary 
dimensions and when the CYBERPUNK, new corsairs of the telemathic 
age, are sacking the databanks, the cultural operator, the NETWORKER 
is placing himself as ideal centre of all an international and multimedial 
circuit of (personal and not) artistic contacts. 

The most frequent medium to obtein these capillary relations is Mail 
Art, which, as a tentacular Network, is embracing ideally all the world 
and sucking greedily from this each artistic perception input. 

The NETWORKER is as a piece of a formidable mosaic, only 
apparently lost inan unlimited universe of poetic energies. 

His function is really unic, as unic is his place into the same circuit 
with the relative connections with other operators. 

Only through the total vision of the efforts of each NETWORKER 
there is the global perception of this giant artistic aggregation. 

Probably the same NETWORK is the greatest art work of all the 
world! 

The Cell-Networker will seek then for his own fellows, following a 
sort of irresistible... molecular attraction! 

At 1992 the DECENTRALIZED WORLD-WIDE NETWORKER 
CONGRESS will become therefore the focal point of this continuous 
multimedial research acquired through the PERSONAL CONTACT. 

Ruggero Maggi 

FAX-YOU! 
Company 

For informations on 
Italian Networker 
Congress contact: 

AMAZON 

ARCHIVE OF ARTISTIC WORKS AND PROJECTS 
ABOUT THE AMAZONIC WORLD. 
C/O RUGGERO MAGGI - C. SO SEMPIONE 67 -
20149 - MILANO - I T A L Y -



"L/4 NASCITA DELLE IDEE" - Particolare della laser 
Installazione 1993 - Misure variabili 



UN DEMONE DELL'ISTALLAZIONE 

Ruggero Maggi é un artista che sfugge agli incasellamenti e alie 
definizioni di cómodo. E non soltanto perché, ancora giovanissimo, si 
staccó súbito dall'oggetto in sé, quadro o scultura, quale fatto estético. 
Anche nelPambito, ormai collaudatissimo, delle istallazioni, nel quale 
sostanzialmente agisce, si rivela un globe-trotter della fenomenologia 
espressiva, un navigatore libero e rapace, un pirata della sensibilitá 
multidirezionale e persino entusiásmente in talune sue spontenee 
contraddizioni. 

Nel 1992 l'artista é vittima di un incidente automobilistico, ne esce 

"PRIMA ACCUMULAZIONE CAÓTICA E CASUALE" 
- 1991 cm 65 x 35 - Polimaterico 



ferito mentre il parabrezza della macchina é abbondemente lesiónate II 
risultato, appena superato lo schock? II parabrezza viene esposto, 
inalterato, con un semplice surplus estético-emotivo: un neón che lo 
attraversa orizzontalmente. Ed ecco il titolo dell'opera: "Caro Piero, forse 
quella sera pensavo troppo a te". Didascalia completata con l'indicazione 
dei materiali: "parabrezza d'automobile, sangue e neón". 

Sí, in effetti, se di raccordo si vuole parlare, il personaggio giusto da 
richiamere é proprio Piero Manzoni. Tant'é che, volendo tentare una 
sintesi del mondo di operare di Maggi, riterrei opportuno parlare di arte 
comportamentale-oggettuale-installativa. Infatti, sulle idealitá del "caro 
Piero" si innestano, opportunamente fíltrate e direzionate, influenze di 
non giá in un oggetto estéticamente teso (vedi Schwitters, ad esempio), 
ma in una "messa in situazione" éticamente impegnata. 

"IL CAOS ESISTE NELLE PIEGHE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO" 
1993 - cm 50 x 50 - Polimaterico 



"UNA LUNGA LINEA SILENZIOSA" - Particolari dell'installazione -
1993 - Misure variabili - Neon e fotocopie su acetato 



In altra maniera, attraverso modi meno "déracinés" rispetto al poeta 
di owiamente, l'analogia é solo idéale e parallela - come la "merde" in 
scatola. E cosí dalla componente etico-simbolica (Manzoni) si passa alia 
componente etico-realistica (l'operazione installativa di Maggi). 

Un'operazione cruda, priva di orpelli. Un'asciuttezza che si apprezza 
ancor di piú quando, nell'usare "new media", come neón, ologramma, 
láser o altro, la naturale spettacolaritá di questi materiali viene 
controllata fino a livelli minimali. Anche perché tali "immateriali" 
molto spesso colludono o si fondono con materiali tradizionalissimi 
quale il legno o la fotografía col suo contributo evocatio. 

II primo incontro con Maggi é stato mediato dalla corrispodenza, 
come usava un tempo. Credo sulla fine degli anni '70 egli mi inviava del 
materiale relativo a una sua produzione connessa con PAmazzonia, da 

"IL NIDO DEL SERPENTE" - 1994 - cm 50x50- Polimaterico 



dove probabilmente era appena tornato. E a questo proposito mi aveva 

pensato in quanto allora, con Pierre Restany, ci si occupava di "Natura 

Intégrale", rivista-laboratorio tesa alla rieducazione sensoriale e 

all'ecologia della sensibilitá. 

Cito questo fatto perché credo che nelle opere di questo demone 

dell'istallazione (se il Re Mida trasformava tutto quanto toccava in oro, 

il Re Maggi trasforma tutto in istallazione) ci sia, senza nulla togliere alia 

mobilitá ideativa, un rigore etico di tipo fondamentale, come scaturente 

da una esperienza di inflessibilitá emblemática quale una natura 

terribile quale l'Amazzonia puó trasmettere. 

Carmelo Strano 

"SECONDA CASSETTA CIÑESE: 10 SONO ALLERGICO ALLA BOMBA" 
1990 - cm 48 x 45 - Polimaterico 



RUGGERO MAGGI 

Ha studiato gráfica ed é diplomato in architettura d'interni a Milano dove 
vive e lavora. 

L'inizio délia sua attivitá artística e délia sua ricerca poetico-visiva risale al 
1973. 

Dal 1975 si occupa anche di Mail e Copy-Art e dal 1979 di Olografia. In 
circa vent'anni di attivitá ha tenuto numeróse mostré personali e collettive in 
tutto il m o n d o . 

Sue opere sono esposte in permanenza alla Cívica Gallería d'Arte Moderna 
di Gallarate (VA), al Museo d'Arte Moderna di Cittá del Messico, nonché nella 
prima esposizione dedicata ad artisti occidentali contemporanei al M u s e o di 
Storia Ciñese ed all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. 

Particolare dell'intallazione realizzata al Castello di Costigliole (AT) 
1990 - Neón, sabbia e métallo 



MOSTRÉ PERSONALI 

• 1973, Gallería Pace, Milano; Gallería Matuzia, San Remo; 
• 1974, Milán Art Center; Gallería G72, Bergamo; 
• 1979, Villa Litta, Milano 
• 1980, Gallería Forum, Lima (Perú); Sixto Notes, Milano; 
• 1981, Galeria Forum, Lima; Museo d'arte Italiana, Lima; Artestudio, 
Pontenossa; Gallería Dell'occhio, New York; Metro Media, Vancouver 
(Canadá); 
• 1983, Dada Resarch Centre, Germania; 
• 1994, Gallería Atreco, Villa di Serio; Centro Lavoro Arte, Milano; Osaka New 
Art Center (Giappone); 
• 1985, Gallery 55, Kosice (Cecoslovacchia); Centro Cultúrale 85, Prato; Caffé 
Voltaíre, Firenze; Centro Materiali/Immagíni, Perugia; 
• 1986, Spazio paradigma, Genova; Gallería Zenith, Ivrea; Centro Bacchelli, 
Bologna; Centro Lavoro Arte, Milano; Centro De Media, Eeklo (Belgio); Istituto 
Italiano di Cultura, Lima (Perú); Burgerzentrum, Minden (Germania); 
• 1987, La Stanze della Boheme, Milano; Gallería Fluxia, Chiavari; Galleria II 
Prisma, Siena; Galleria II Brandale, Savona; 
1988, Le Arie del Tempo, Genova; Art. Space, Nishínomiya (Giappone); Centro 
Lavoro Arte, Milano; 
• 1989, Biala Gallery, Lublin (Polonia); II Brandale, Savona; Galleria II Navile, 
Bologna; Eysk Art Museum, Eysk (URSS); Centro Cantoni, Legnano; 
• 1990, Artforum Ostrava (Cecoslovacchia); 
• 1991, Galleria II Moro, Firenze; Galleria Forum, Gutersloh (Germania); 
Yellow House, Novi Sad (Jugoslavia); 
• 1992, Wasp (Edínburgh); Portofranco (Livorno); Banca Mercantile Italiana 
(Milano); Magazine (Prato); 
• 1993, Enciklopedia Klub (Ungheria); Gabbiano (La Spezia); Centro Grotto 
(Adria); Savelli (Lamezia Terme); Priboj (Jugoslavia); Galleria Municipal de 
Amadora (Portugal); Istituto Italiano di Cultura (Edinburgh); 
• 1994, Galleria Municipale di Innsbruck (Austria); Galleria Pascali (Polignano 
a Mare); Sala Silentium (Bologna). 

Fotografi: 
MARCO LAMBERTINI 
MASSIMO MARTINO 
FILIPPO OCCHINO 



ZÁRSZÓ 

Tekintélyesnek mondható anyagot kap kézhez az olvasó már csak ter
jedelmi szempontból is. De engedtessék meg nekem, mint a kiállítás szer
vezőjének, illetve a zentai csata témája mail-artos moderátorának (igen di
vatos lett mostanság ez a kifejezés...), hogy jóleső elégedettséggel nyugtáz
zam a beérkezett anyagokat minőségileg és mennyiségileg egyaránt. 

A mennyiségi mutatókat sokkal könnyebb bizonyítani és magyarázni, 
ezért kezdjük is rögtön azokkal: a kiállítás (s ebből következik, hogy valószí
nűleg annak témája is) olyan népszerű volt a küldeményművészet ismert 
és elismert alkotógárdájának körében, hogy több mint negyven művész 
küldte el száznál is több alkotását a világ legkülönbözőbb pontjáról -
Észak-Amerikától (Kanadától és az USA-tól) egészen a kontinens legdélibb 
csücskéig (Argentínáig); Európa szinte minden országából (nagyon kevés 
kivétellel) érkeztek műalkotások, de a Távol-Kelet sem maradhatott ki a já
tékból, hiszen Japánból is több alkotás található a tárlat anyagában. 

Mennyiségileg a teljes anyag akkora, hogy az egészet még egy teljes fo
lyóiratszámba sem lehetett belezsúfolni (amint a mellékelt ábra is 
igazolja...!), s ez - azt hiszem - adatként már egymagában is önmagáért be
szél, anélkül, hogy további magyarázatok és igazolások után kiáltana. Ezért 
is döntöttem úgy, hogy nem az egyes alkotók közlésre, illetve bemutatásra 
kerülő munkáinak számát csökkentem arányosan, hanem a bemutatásra 
kerülő művészek számát redukálom egy még elfogadható, középutat is jel
képező minimumra. így talán igazságtalanul maradnak ki egyesek, akik
nek pedig igenis jelentős helyük és szerepük volt a zentai csata témájának 
a mail-art eszközeivel való feldolgozásában és körüljárásában. Megítélésem 
szerint azonban mégis egy sokkal reálisabb képet tudunk ily módon felmu
tatni a tárlatról mindazoknak az olvasóknak, akik a kiállítást két esztendő
vel ezelőtt nem láthatták. A most bemutatásra kerülő anyag kábé a fele an
nak, amit a tárlatunk közönsége a zentai könyvtár kiállítástermének falain 
láthatott. 

A minőségi mutatókkal már sokkal inkább hadilábon állunk. Hogyan 
igazolni azt, hogy épp az összeválogatott anyag képezi a mail-art akció leg
értékesebb részét? Hogyan adhatnánk elfogadható és megcáfolhatatlan 



magyarázatot és legfőképp igazolást arra, hogy nem a kimaradt művek lesz
nek majd idővel a legmaradandóbbak? 

Sehogy. 
S talán nem is szükséges... 
Ez most ilyenformán egy képzőművészeti, küldeményművészeti 

antológia... Igen! Végre találtunk egy kulcsszót, amibe kapaszkodni lehet: 
antológia. Virágoskert. Mint olyan, mindig egyfajta egyéni ízlést képvisel. 
Annak az ízlésvilágába enged bepillantást, aki a válogatás, az összeállítás 
háládatlan feladatát magára vállalta. S akire ugyanazért majd ráhűzható 
lesz a vizeslepedő, illetve leszedhető lesz róla a keresztvíz, de egyéb közhe
lyekbe gabalyodva sem jósolhatjuk neki a legjobbakat. 

A kiállításra beérkezett anyag minőségi megítéléséről szólva természe
tesen már a téma megközelítésének módja is széles körű elemzésekre és 
gondolatmenetekre adhat lehetőséget a csata, mint háborús téma teljes el
utasításától kezdve a vele való szembehelyezkedésen keresztül a rideg tör
ténelmi valóság tényszerű objektivizálásáig, avagy az irónia és a kigúnyolás 
maró, ám annál szemléletesebb és mélyrehatóbb nyíltságáig és egyszerűsé
géig/leegyszerűsödéséig. 

Akárhogy is legyen, sohasem téveszthetjük szem elől, hogy mit jelent 
másoknak (a témában egyáltalán nem érintett embereknek a világ legtávo
labbi pontján) a mi történelmünk, a népünk szempontjából jelentős törté
nelmi sorsfordulók milyen színben tűnnek fel az idegenek szemében, s az 
ö számukra vajon milyen üzeneteket hordoznak ugyanazok. 

Azok az üzenetek ugyanis, amelyeket ők a mi történelmünkből kiolvas
nak, igazából valahol mindig csakis rólunk szólnak, pontosabban arról, ho
gyan viszonyulnak hozzánk az üzenetek értelmezői és közvetítői. Mert szép 
az és dicső, hogy a saját történelmünket a saját képünkre úgy tudjuk olvas
ni, ahogy az nekünk a leginkább (és legfájdalommentesebben) megfelel, 
csakhogy másoknak már eszükbe sem jut ugyanúgy finomkodni velünk, s 
bizony amit esetleg elfedett egy kis miszticizmus, elhomályosított a ködö
sítés, egy külső szemlélő szemében valószínűleg ugyanoly élesen és tisztán 
kivehetően látható, ahogy mi tudjuk látni a tőlünk távol eső, idegen népek 
és nemzetek történelmét és sorsfordító eseményeit, bármennyire felületes 
információk alapján megítélve is. 

Nem árt tehát odafigyelnünk arra, hogyan fogalmazták meg észrevé
teleiket és meglátásaikat ezek a művészek egy olyan témával kapcsolat
ban, amelyik nekünk minden bizonnyal sokkal fontosabb, mint nekik 
bármikor is lehet. Talán meg kellene tanulnunk értékelni az ilyen meg
nyilvánulásokat is. 

Addig pedig nézegessük együtt ezeket a képeket, és vegyük alaposan 
szemügyre külön-külön mindegyiket, hiszen talán hozzásegíthetnek majd 
bennünket ahhoz is, hogy a saját történelmünket is tudjuk az idegen sze
mével, kívülről szemlélni. S ha egyszer a történelmünkkel majd már elér
tük ezt, a jelenünk megértésére is kísérletet tehetünk: ne csak történelmi 
távlatokból érhessük majd fel ésszel, vajon hol rontottuk el... 






