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Július 7. és 12. között második alkalommal rendezték meg a Szek-
szárdi Magasiskola írótábort és mesterkurzust Szekszárdon, 
a PAD és a Mészöly Miklós Egyesületek szervezésében, Szekszárd 
Megyei Jogú Város támogatásával. Az Irodalom Háza – Mészöly 
Miklós Emlékházban zajló kurzusokat Tóth Krisztina, Kukorelly 
Endre, Podmaniczky Szilárd, Szkárosi Endre és Závada Péter tar-
tották, a kapcsolódó rendezvények keretében drMáriás Béla kiállí-
tását Heimann Zoltán borász nyitotta meg, sor került továbbá 
Baranyai László és Péterfy Gergely könyvbemutatójára, valamint 
a szekszárdi Alisca Slam költői estjére.

Bada Tibor (Újvidék, 1963 – Budapest, 2006) képzőművész és költő 
kollázsaiból nyílt kiállítás a budapesti Neon Galériában, 2014. 
szeptember 12-én. Ugyancsak a Neon Galéria kiadásában látott 
napvilágot a Bada Dada – Képversek és fotókollázsok a 80-as 
évekből című kötet, melynek szövegét Szombathy Bálint írta.

A szabadkai Képzőművészeti Találkozó Modern Galériájában és 
a Dr. Vinko Perčić Galériában nyílt meg Szombathy Bálint Hősök 
voltunk (1971–2014) című, a művész politikai munkásságát ösz-
szefoglaló kiállítása 2014. szeptember 19-én. L. Simon László író, 
országgyűlési képviselő, a Magyar Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára megnyitó beszédében elmondta: „Ennek az egészen 
bonyolult közép-kelet-európai létnek az ellentmondásosságára, 
abszurditására, adott esetben a magyar nemzeti létet, a magyar 
identitást megcsúfoló formáira mutat rá az ő művészete. […] Szom-
bathy Bálint komplex alkotó. A mostani kiállításán bemutatott 
művei csupán töredékét képezik gazdag munkásságának. Az 
egyik legtöbbet kiállító művész Magyarországon. Azon kevés al-
kotó közé tartozik, akik közérthetően írnak és gondolkodnak 
a kortárs művészetről, ezzel is bizonyítva, hogy a kortárs művé-
szet megérthető.”

Október 2-án és 20-án Valerio Magrelli, illetve Claudio Pozzani 
voltak a vendégei az Olasz Kultúrintézet által kezdeményezett 
kortárs olasz költészeti eseménysorozatnak. A költőket Szkárosi 
Endre mutatta be, Szirti Bea, Faragó Dániel, Kerber Balázs, Szé-
nási Ferenc és Sztanó László olvasták fel műfordításaikat.

Október 18-án a Faur Zsógi Galériában Gábor Áron kiállításán 
Szkárosi Endre Dóra Attilával közösen mutatta be Szintfesztáv 
című performanszát.

Október 19-én a Magyar Nemzeti Galéria dadaizmus-szürrea liz-
mus-kiállításának finisszázsán Szkárosi Endre mutatta be (Dóra 
Attilával) DA DA HA – Orál Poéz című verboszvitjét.

Október 26-án tartották meg a Trafóban a III. Országos Slam 
Poetry Bajnokság döntőjét, amelyet az idén Horváth Kristóf Szí-
nész Bob nyert Süveg Márk és Laboda Róbert előtt.

A 100 éves nemzetközi avantgárdról emlékezett meg a Magyar 
Írószövetség Avantgárd Szakosztálya 2014. november 6-án. A mű-
sorban közreműködött Nagy Zopán, Papp Tibor, Petőcz András, 
Szombathy Bálint, Szűgyi Zoltán és Rőczei György, aki bemutat-
ta Vlagyimir Majakovszkij általa lefordított és kiadott Tragédia 
két felovonásban, prológussal és epilógussal című, 1914-ben meg-
jelent művét.

A bécsi Künstlerhausban 2014. november 13-án többek között 
Szombathy Bálint performanszával nyílt meg a modern vajda-
sági művészet utóbbi száz esztendejét áttekintő, Vorahnung, 
Blut, Hoffnung című nagyszabású kiállítás, amelyen Ács József, 
Balázs G. Árpád, Csernik Attila, Kerekes László, Koller Renáta, 
Slavko Matković és Petrik Pál alkotásai is láthatók.

Fotók: Szalai Attila, Koller Renáta
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elfordulást jelenti, hanem egyfelől a letisztultságot és 

az elmélyedést, másfelől az új utak keresését: annak 

firtatását, vajon el lehet-e mondani ugyanazt a mondatot 

két szóval, két színnel is.

Az itt és most felvillantott formai jegyek nem kizár-

ják az előzményeiket, hanem felerősítik azok hatását. A 

fekete-fehér alkotások mellett folyamatosan születnek szí-

nes képek is. A legújabb könyvművészeti alkotások már 

ismét erőteljes vörösökkel, zöldekkel és sárgákkal hívják 

fel magukra a figyelmet, mint ahogyan a számítógép 

közbeiktatásával készült munkák is visszaszínesednek.

Mert Láng Eszter művészete, mint ahogyan ő maga 

is, ízig-vérig életet igenlő, pozitív és szabad. Az idő talán 

csak annyit tesz hozzá mindehhez, hogy mindeközben 

egyre bölcsebbé válik, anélkül azonban, hogy kíváncsi-

ságából, nyitottságából bármit veszítene. Ez a kíváncsi-

ság ma már rá mer csodálkozni a végső nagy kérdésekre 

is, ám a válaszokat nem sulykolni igyekszik, hanem 

párbeszédre nyitottan együttgondolkodásra hív. És eb-

ben mindig benne van, hogy újabb kérdések adódnak, 

s újabb ösvények nyílnak Langianumban, amelyeken 

érdemes elindulni.

Visszakanyarodva Cseh Tamáshoz, annyit tehát meg-

erősíthetünk: Láng Eszter valóban sokat próbált már, 

s így munkássága akár szakaszolhatónak is tűnhet, ám 

hogy „elég sokat” próbált volna, azt alighanem ő utasíta-

ná vissza elsőként. Ilyen értelemben ez az összegző tár-

lat valójában erőgyűjtés: rövid pihenő az új próbák előtt.
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