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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




