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persze a vonalon túl is van élet, ott ahol a nagy fehér-

ség van. Az A3-as lap kitöltött oválisa csak a fehér fe-

lület ürességének vonatkozásában létezik, és vice versa; 

az elevenség csak azért érződik, mert kontrasztos. 

Szelley Lellé képei az üresség és a telítettség ellentété-

ből táplálkoznak, ez is lételemük. Ha az üresség felé 

indulunk, nevezhetjük ezeket a műveket halálvonzatú 

képeknek, nemcsak a motívumok, a keresztek és a val-

lási utalások jelenléte miatt, hanem mert ebben a rend-

ben mindennek a lehető legnagyobb tétje van. Minden 

egyes játékos szó hatalmas súllyal nehezedik a képre, 

minden egyes képi döntés – még az átfestett, sokszoro-

san átrajzolt motívum is – véglegesként hat. Csak a halál 

gondolata mentén épül be a képekbe a személyes sors, 

ettől van súlya, ebből rajzolódik ki – nem az életrajz, 

hanem az élet.

Furcsa kérdés lenne, hogy egy nagyon érzékeny néző 

vajon a képekből és költeményekből visszafejtve meg 

tudná-e rajzolni Szelley Lellé portréját. A feltételezésem 

az, hogy a poézisnek errefelé is nyílik útja, s az élet ké-

pein sokszorosan átszűrt motívumokból, az üresség és 

a telítettség, az elevenség és a megszilárdult hagyomány, 

a visszahúzódás és a megmutatkozás kettősségeiből va-

lóban kirajzolódik maga az élet, egyszerre finoman és 

direkten, de mindenképp elevenbe vágó módon. Mindez 

itt van benne a képekben, először talán egy dallamot 

kellene hozzá keresni.
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Papp Tibor Innen el című regényét Pomogáts Béla mutatta be 
a Magyar Műhely Galériában, 2013. január 17-én. A kötetből 
Papp Zoltán olvasott fel.

Nagy Zopán Próza-vers-esszé-montázs című kötetét Petőcz 
András mutatta be a Magyar Írószövetségben, 2013. február 
11-én. Közreműködött Mészégető Mária színész és Kókai Já-
nos színész, költő.

Szombathy Bálint Telefotografije című kiállítása 2013. február 
20-án a ljubljanai (Szlovénia) Galerija P74-ben, május 19-én pe-
dig a samobori (Horvátország) Foto Galerija Langban nyílt meg.

Pető Hunor Rekonstrukció című kiállítását Szombathy Bálint 
nyitotta meg a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem ep-
reskerti Kálvária-épületében, 2013. március 5-én.

2013. április 8–12. között tartották meg Veszprémben  a Felvidéki 
Napokat, melynek részeként a Sziveri János Intézet tanácsko-
zást rendezett a magyar folyóirat-kultúráról. Az előadók és a fel-
kért hozzászólók között többek között Losoncz Alpár, Mészáros 
Sándor, Szombathy Bálint, András Sándor, Moldován István, 
Németh Zoltán, Reményi József Tamás, Fenyvesi Ottó, Géczi 

János, Mányoki Endre, Bozsik Péter, Zalán Tibor, Hizsnyai Zol-
tán és Ladányi István neve szerepelt.

Nagy Zopán és Szombathy Bálint közös szerzői estjét 2013. ápri-
lis 24-én rendezte meg az érsekújvári Irodalmi Korzó. A szer-
zőkkel H. Nagy Péter beszélgetett.

A lengyelországi Piotrków Trybunalskiban 2013. május 5–12. kö-
zött 15-ik alkalommal bonyolították le az Interakcje nemzetkö-
zi művészi performansz fesztivált. Magyar részről Juhász R. 
József és Szombathy Bálint vett részt a jubiláris rendezvényen.

15-ik ízben tartották meg 2013. május 31. és június 2. között a 
budapesti Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválját a Ráday 
utcában, melynek vendége Albánia volt. A Bakács tér közeli 
kávézókban több önálló kiállítás nyílt, a szobrászok az utcán 
állítottak ki, míg a zenészek a színpadon mutatkoztak be. 
A fesztivált szabadtéri művészzászló tárlat és néhány video-
bemutató egészítette ki. A Plein Artot a hagyománynak meg-
felelően az Erlin Galéria szervezte.

Fotók: Art Lover, Pető Barna, Szalma Zsolt
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