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munkát hazavitt, nem elemezgette, csupán nézegette a 

képeket, majd asszociatív módon verseket írt azokhoz. 

Az irodalomban többnyire fordított a történet: versek-

hez, írásművekhez készülnek rajzok, rézkarcok. Ezek 

a munkák ábrázolóak, leíró jellegűek, hűek az eredeti 

szöveghez. Mező gyakorlatilag (idézőjelben mondom) 

„csak” a címekre –  Öröm kapu, Felemás, Sötét kapu – rea-

gált, ám művei önmagukban is érvényesek, hitelesek. 

Hadd idézzek költeményeiből, a Felemás például így 

hangzik: „Megőrült forgóajtóban / verdeső lepke a magya-

rok / zavart lelke, az élet menetével / a gój motorosok 

gázt kínálva / pöfögnének szembe, / a rozsdás zsanérok, 

mint / földből az eke, kifordítják / a térből a múltat, cse-

rép-/törés: ribanc menyegzőjén urnából hull a hamu.” 

Rózsa Miklós, a svájci-magyar fotóművész tavaly 

ősszel, a Kasseli Documenta idején és Brémában készí-

tette az itt kiállított/vetített fényképeit. Szemének és 

Canon kamerájának érzékenysége ezúttal olyan kapukat 

rögzített, melyek mögött nem tudhatjuk, hogy mi lele-

dzik, mi rejtőzik. Ezek a munkák a szociofotó, a doku-

mentum-fényképezés hűségével adják vissza a választott 

téma tárgyát. Ha fotórealista festménnyel lenne dolgunk, 

akkor munkáit az industrial art, vagyis az indusztriális 

művészet tárgykörébe sorolhatnánk, hiszen a képeken 

lerobbant téglaépületek, raktárajtók tűnnek fel ipari kör-

nyezetben. A romos, lepusztult épületek szája a csukott, 

zárt kapu, annak összes kellékével. A málló, piszkos va-

kolatok közé ékelődnek a rozsdásodó fémszerkezetek, 

a poros, vagy éppen polírozott felületek, melyeken szá-

mok, betűk, szignók, üzenetek tűnnek fel a sprayvel vagy 

krétával rajzolt krikszkrakszok, irka-firkák, graffitik tár-

saságában. A zárak, zsanérok, gumicsövek, villanykap-

csolók, figyelmeztető/tiltó táblák, drótok, vezetékek 

mind-mind azt jelzik, hogy egykoron itt élet volt, a ka-

puk mögötti terek funkcionáltak. Az eltűnt emberi je-

lenlétet mára az enyészet váltotta fel, bár a fiatalok ezt 

a kietlen területet is megpróbálják belakni. Pár képen a 

diákok ott ülnek, napoznak a rámpákon, beszélgetnek, 

tanulnak vagy éppen a redőnyökön üzennek egymás-

nak. A hervadó növény társaságában feltűnik Moby Dick, 

a bálna, másutt – a környezettel szinkronban – egy graf-

fitis Edvard Munch Sikolyát másolta a fém felületre. Az 

egyik befalazott, fehérre festett egykori kapuval ellen-

tétben biztató nyomait is láthatjuk a terepfoglalásnak: 

már megnyílt egy fotós bolt, másutt egy afrikai dob hang-

jai invitálják a kószálókat. A fiatalok pedig talán arról 

ábrándoznak, hogy jó lenne ezeket a bezárt tereket/ter-

meket kinyitni, műtermet, stúdiót kialakítani a semmi 

helyén. Rózsa korrekt, pontos kompozícióival úgy doku-

mentál, hogy képes visszaadni a környezet hangulatát, 

annak letűnt múltját és az újrakezdés lehetőségét.

A három művész háromféleképpen közelítette meg 

a témát: itt jelen van az absztrakt és ábrázoló jelleg, az 

esztétizáló, asszociatív megközelítés, a poétikus átírat, 

a leíró és dokumentatív fogalmazásmód. A talányt hol 

feloldják, hol pedig arra késztetik a nézőt, hogy fejtse 

meg azokat.

KOZ ÁK CSA BA 

betűk jelölik ki – ahogyan Dix híres művében is az újság-

lapok. Legéndy Jácint világa szöveguniverzum: szinte min-

denhol vannak szavak, mondatok, szövegfoszlányok. Majd-

nem minden műben. Egyetlen karakteres munkát látunk, 

mégpedig rögtön duplikátumként, ahol nem tűnik fel 

semmiféle betű. Ez nem kollázs, mint a kiállításon látha-

tó művek többsége: majdhogynem festői fotó. Egy ember-

alak. Jobb keze fenn, mintha csak egy kereszten lenne, 

megfeszítve, bal keze az ágyékán, a keresztlevétel-képek 

kompozíciójához hasonlóan. Ecce homo! De jobban meg-

nézve láthatjuk, hogy a fekete vízszintes hasáb nem ke-

resztfa, hanem párna. A képen látható alak, akiben a mű-

vészt ismerhetjük fel, alszik. Ez az önarckép tehát nem 

a megváltásról, nem a világmegváltó szándékról szól, 

mondhatnánk, hanem az alvásról. De nem mondhatjuk, 

mert az alvás – pontosabban a hozzá kapcsolódó álom-

munka – itt éppenséggel a világmegváltás médiuma. 

Legéndy Jácint művészi attitűdje ugyanis szürreális, álom-

szerűen konstruálódó világot láttat – az önarckép ilyen 

értelemben tehát rendkívül pontos.

Ha a művekre nézünk, azok visszanéznek ránk. Pon-

tosabban mi magunk nézünk vissza magunkra, a mi 

világunk tükröződik. De érdekes kuszasággal. A ren-

delkezésünkre álló tükör ugyanis rendre rossz, hibás. 

A kártyaszerű lapokon is torzít a tükrözés, hiszen nem 

ugyanaz van lent, mint fent, de a kollázsokat, papírla-

pokat, nyomatokat körbeölelő üveg vagy plexi bevonata, 

OTTHON, A KÖNYVBEN
Legéndy Jácint kiállítása, 

2013. június 6–28.

Jó könyvek és jó időszakok esetében megtörténhet, hogy 

szerzővé válik az olvasó. Az olvasó persze mindig ré-

szese a Teremtésnek, de ez más. Ilyenkor maga válik 

Teremtővé.

Vajon miért hoz létre az ember műalkotásokat? A lé-

lek nyugtalansága miatt, amely nehezen békél meg a ha-

landóság gondolatával, vagy a reflexió örök vágya miatt, 

amely kommentálni kívánja a játszmát, amibe benevez-

tünk vagy belesodródtunk? Ha ezt a kiállítást végignéz-

zük, nehéz nem a másodikra gondolni. Arra a játszmára, 

ahol nem mi osztjuk a lapokat, hanem bennünket hasz-

nálnak, velünk játszadoznak. Nekem a Kártyázók című 

kép jut az eszembe. Nem Cézanne híres sorozata, amely-

ből néhányat nemrég Budapesten is megcsodálhattunk, 

hanem Otto Dix montázsszerű műve 1920-ból.

Mert az első falon mintha extrém módon felnagyított 

kártyalapok lennének: karakteres alakok fent, ugyan-

ilyenek lent, fejjel lefelé. Jórészt nem ugyanazok persze, 

de rokonok, legalábbis vizuálisan és kulturálisan. Filkók, 

alsók és felsők. Mindannyian ugyanabban a partiban 

szerepelnek. Kijátsszák őket egymás után, egymás mel-

lett, egymással szemben. Nem ők osztanak, őket osztják, 

velük játszanak. Egy olyan térben, amelynek a határait 
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ez a folpackszerű csomagolás maga a torzítás. A repe-

dések itt fontosabbak, mint a sima felületek. Minden mű 

szilánkokból áll össze. Semmi sem adott közvetlenül a 

számunkra, mindenben ott van valamiféle közvetítettség 

– csomagolás akár –, amely nyilvánvalóan torzít. Más-

honnét nézve pedig: ez a csomagolás tipizál, egységesít. 

Mint a legtöbb műértelmezés. A csomagolás mögött – tud-

juk, látjuk – ott van az „eredeti” mű, egy verseskötet egyik 

oldala például, de a mi számunkra abban a formában 

aligha elérhető. Az eredetiség nehezen hozzáférhető: 

nem nagyon tudunk nem sémákban gondolkodni. Ennek 

művészi felmutatása viszont ezen a kiállításon a legke-

vésbé sem sematikus. A sémák itt tárgyak, díszítőelemek 

például – nekem különösen tetszenek a bekeretezett, 

nagyon dekoratív piros díszek. A konvenciók is tárgyak. 

A megidézett szövegek ugyanúgy – ebből a szempontból 

nincs különbség az avantgárd pátosza által működtetett 

saját versek és a Legéndy művészetéről szóló sztereotip 

textusok között. Az áttetsző csomagolás mindegyiket vi-

zuális idézőjelbe teszi, egyszersmind a modern és poszt-

modern kor egyik alapélményét mutatva fel: a fogyasztói 

kultúra okozta elidegenedettséget. Ennek a kultúrának 

a temploma az alternatív pláza, amely e kiállítás felől néz-

ve a konzumszemlélet és a multikulturalizmus találko-

zása a boncasztalon. Mert ami a rendszeren kívül látszó 

lenne – a romkocsmák, a szubkultúrákhoz tartozó klu-

bok –, az is hozzá tartozik. Nem lehet kívül maradni. 

A kiállított kollázsok valójában oltárképek – ahogyan 

a címük is jelzi: Underground oltárképek. És persze itt 

van a Központi Zóna: a fedél és a belív új funkciót ka-

pott ofszet nyomólemezei. Konstruktivista rendezett-

séggel, hangsúlyozottan négy színre bontva. És itt van 

a Búcsúszimfónia című kötet is, vizualizálva. Itt van-

nak a verseskönyvek, s itt vagyunk benne mi is, akik 

anakronisztikus módon még mindig e nyomtatott ter-

mékek bűvkörében élünk, itt vagyunk a könyvekben. 

Olvashatóak vagyunk – ezt mutatja Legéndy kitűnő tár-

lata. Amíg ez így marad, addig otthon vagyunk – tűnjön 

bármilyen idegennek is a világ.

Habent sua fata libelli – a könyveknek is megvan a 

maguk sorsa, írta csaknem kétezer évvel ezelőtt Teren-

tianus Maurus, egy olyan korban, amikor a könyvet még 

nem nyomtatták, még nem volt tömegtermék. Ehhez 

a gyakran idézett mondathoz nem szokták hozzátenni az 

első részét: Pro captu lectoris. Vagyis mindez az olvasó, 

az értelmező felfogóképességétől függ. Ennek a kiállítás-

nak akár mottója is lehetne ez az örök érvényű félmon-

dat: az üzenet reprodukálhatósága, a befogadás kérdé-

se, amely nem annyira a műtől, mint inkább tőlünk függ. 

A mi hozzáállásunktól. A mi szerzőségünktől. Attól, hogy 

merünk-e Teremtővé válni. Legéndy Jácint kiállítása erre 

biztat.
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Szombathy Bálint Városjelek 1971–2012 című kiállítá-
sát L. Simon László nyitotta meg a sepsiszentgyörgyi 
Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben, 2013. június 
7-én. Ugyanott Szombathy Bálint beszélgetett L. Simon 
Lászlóval Szubjektív ikonosztáz című kötetéről. 

Humán vízállásmérő címen június 6–7. között került 
sor Juhász R. József online performanszára a budapes-
ti Jászai Mari térnél a rakparton, az áradó Dunában. Az 
online performansz az internetes társadalom reakcióit, 
valamint a média működését monitorozta. A több mint 
százezer kommentet, fotót, videót, blogbejegyzést, té-
vés és rádiós hírt eredményező performansz anyaga 
egy későbbi időpontban kerül kiállításra.

Július 31. és augusztus 12. között a pozsonyi MPhilms 
szervezésében Selmecbányán került megrendezésre az 
5. Performanszművészeti Workshop, melyet Juhász R. 
József valamint, idén először, Nastja Säde Rönkkö ve-
zettek.

2013. augusztus 22-én L. Simon László avatta fel Pető 
Hunor képzőművész Petőfi-szobrát Sztrugában az 52. 
nemzetközi költői rendezvény nyitó eseményeként. A 
szobrot a végleges közterületi elhelyezése előtt a feszti-
vál központjában állították fel. A képen látható szemé-
lyek (balról jobbra): L. Simon László, Rade Sziljan, a Ma-
cedón Írószövetség elnöke, Mite Sztefoszki, a Sztrugai 
Költői Esték fesztiváligazgatója, Elizabeta Kancseska 
Milevszka macedón kulturális miniszter, Bencze József 

nagykövet, Paszkal Gilevszki költő, Petőfi fordítója és 
Pető Hunor szobrász.

Markulik József (Csantavér, 1935–1994) Torzóban ma-
radt életmű című posztumusz kiállítását Szombathy 
Bálint nyitotta meg a budapesti Nádor Galériában, 2013. 
augusztus 27-én. A korán elhunyt képzőművészre fia, 
Balázs emlékezett meg, majd pedig bemutatásra került 
Markulik esszéket tartalmazó kötete. Közreműködött 
Szloboda Tibor szín- és zeneművész.

Fotók: Kispál Ágnes Evelin, Juhász R. József




