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esőben és a Santa Fragile a profánt már-már túl-
lépő merész kompozícióiban mégiscsak megmu-
tatkozik az őrá jellemző naivnak álcázott, de va-
lójában igencsak erősen tudatos véleménynyil-
vánítás aktusa. 

Több művet kihagytam, de a minden itt látha-
tó mű alapgondolatának, technikája ősforrásá-
nak modelljét felidézőkről essék még szó. Homo-
lya Gábor három művel tiszteleg a dada, mint 
műfaj és kifejezésmód előtt. A Baba szappanból 
Dada szappan lesz. Re-Fluxus címmel látta el 
(természetesen ez is szójáték) a Tristan Tzara-
portrét. A mester gyomrából felszálló dada szóis-
métlések (itt most ismét nem térek ki hosszasan 
az ismert kifejezés sokrétű jelentésére) immár 
neo dadaként íródnak az éterbe, felidézve ben-
nem ifjúkorom előírt jelszavainak, szlogenjeinek 
Dada zászló-szerűen átalakított változatát: Világ 
dadaistái egyesüljek! Illetve: Dada élt, dada él, 
dada élni fog. 

Mondják, minden műben kódolva van egy jel, 
ami csak annak jelenik meg, aki fogékony a mű 
üzenetigényére, más szóval, a mű keresi, sőt elő-
re kiválasztja azt a személyt, akivel hatékonyan 
kommunikálhat. Kívánom, hogy jelen kiállítás 
műtárgyai is tegyék fel kérdéseiket, érintsék meg 
az őket megismerni kívánók lelkét. Legyen ez 
egy szeretetteljes játék az esztétikai kommuniká-
ció fejlesztése területén, elmerülve egy különle-
ges, szürrealisztikusnak is mondható képi világ-
ban, amely azonban minden poétikussága mel-
lett emlékeztet bennünket létünk végességére, 
ahogy egykor a latinok mondták: Ars longa, vita 
brevis, avagy magyarul: életünk rövid, a művé-
szet örök. 

 
Elhangzott Homolya Gábor Assemblage III. című 
kiállítása megnyitóján, Párkányi Városi Múzeum, 
2018. 11. 07. 
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Arcokra is pergeteg 
  (Homolya Gábor művész úrnak) 
 
Érdről Párkány felé jövet, 
halmozódnak a látnivalók, Gábor 
szemében, egyre-egyre beugrón… 
nosztalgiák göngyölődnek a szép 
dombokon… és ormaikon, újba 
zengenek a diákévek, mikor az akkor 
tanult hegységek, valóságba lépnek… 
…Párkány városa, sokáig tartozott 
magyar honba, aztán a határok jöttek 
mentek, csak a nyelv maradt réginek… 
…itt most így, harsannak a neszek, nemcsak 
a torkokból kifele, hanem Gábor ecsetjéből 
az arcokra is, pergeteg, hisz nézzétek e 
vonalakat, síkokra kergetve… igaz 
alkotótól kapott, szomjútokra legelődnek – 
hát Gábor, kívánjuk, hogy alkoss tovább, 
s okozz sok örömet még, mit vár áldott 
publikumkánk, s a mai világban találó 
produktumaid, kapaszkodjanak a derengő 
képzeletekbe, mit oly sokan várnak, 
sokasodóban mögéd állnak, és 
jelzed nekik a hajnalt, mikor e nem 
túl szép homályban, rájuk zenélsz 
végre… egy kis kacajt 
 
 

 

Testvéri hullatagsággal 
     (Vércse Miklós tanár úrnak) 
 
…és csuszamlóba kerülő virulatok,  
gallyasodóba mosolyognak most, a tél 
eleji gúnyákon, hisz szél kavarta meg, 
az erre térteket, az utca öleletébe 
rejtve… lengetegbe, az ide tért 
mozduló törékenységeket …mivel 
az arcokra sugárzódott az élet nesze… 
mert Mikulás napra ébredtek ma az 
emberek… és reszketegséggel 
repülnek, Párkány fele, mert odapergett  
az egész Felvidék, egy ismert személyisége… 
…és dalok kulcsolódnak, e nagy napra, Miklós 
csodásba merült birodalmában …mert itt van 
ide csavarodottan mindenki, ki Esztergomban 
és a vele szembeni Duna-parti városban, valamit 
érve, erre tért szép névnapot remélve… és 

testvéri 
hullatással gratulálnak a kezek, ez emelt napnak 
elengedhetetlenébe…  
 

Homolya Gábor: DADA-zászló 


