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illúziók világából, ezért harsogták az orosz futuristák: „Pofonütjük a közízlést!”; ezért akarták az olasz 
futuristák lerombolni a múzeumokat s ledobni vállukról az olasz kultúra súlyos arany-terhét, és ezért 
emelték be a valóságdarabokat a dadaisták antiművészetként a művészet körébe, új összefüggésekre híva 
fel a figyelmet élet és művészet között. S ugyanezért harsant fel az I. világháború kitörésekor Kassák 
összművészeti remekműve, az Eposz Wagner maszkjában; a „szakállas ember” is „ezért gyújtogatta az 
Időt” a Jövendő prófétájaként hirdetve: „Győznünk kell, mert megváltani akarjuk az embert, mint haj-
danában a názáreti ácslegény” (Máglyák énekelnek). 

Az avantgárd expanzív korszaka (expresszionizmus, futurizmus, aktivizmus, dadaizmus, szürrea-
lizmus, konstruktivizmus) az 1910-es évek elejétől mintegy a ’20-as évek derekáig-végéig tartott; aztán 
Európa újra „elcsendesült”. A társadalomformáló illúziók múltával helyreállt a konzervativizmus ural-
ma – nemcsak a politikában, de a művészetben is (a ’30-as években, de voltaképpen egészen a II. vi-
lágháború végéig). Az avantgárd azonban nem adta meg magát: a művészi lázadás formavívmányait 
megőrizve, visszavonulva a nyilvánosság elől, az experimentális szférákba húzódva a benső énre, 
a művészi önfelmutatásra és további kifejezésmódok, új formaeszközök, új műfajok teremtésére for-
dította energiáit. Teoretikusai a művészi Teremtést állították esztétikájuk középpontjába, szemben 
a mimetikus (valóságábrázoló) művészettel, s a „gyönyörködtető” látvány, látszatvilág „utánzása” helyett 
az absztrakt lényeg-valóság felmutatására, a mindennapiság hátterében rejlő eszmeiség szuggesztív 
kisugárzásának érzékeltetésére törekedtek. „Mert a Művészet: Teremtés – és a Teremtés: Minden” 
(ahogy Kassák mondta volt).

Wilhelm Worringer, az avantgárd jelenségekre már a 20. század hajnalán felfigyelő esztéta-filozófus 
Absztrakció és beleérzés, valamint A gótika formaproblémái című tanulmányaiban (Abstraktion und 
Einfühlung, 1907; Formprobleme der Gotik, 1911) hangsúlyozta, hogy nem csupán a „természetelvű”, 
ábrázoló művészet az egyedül lehetséges műtípus. Hiszen az ősi művészet, majd a gótika is a kifejezésre, 
a magasabb eszmeiség felmutatására törekedett, s ezt az absztrakt, geometrikus formák révén valósítot-
ta meg. Az ősi művészeti ösztön – hangoztatta – az absztrakcióra irányult, hiszen az ember eredeti, még 
romlatlan ösztöneiben ott gyökerezik a dolgok kifürkészhetetlenségének tudása: valamiféle Isten-eszme. 
A transzcendentális művészet mindig túltekintett (még legprimitívebb formáiban is!) a jelenségvilágon: 
valami abszolútot, örökérvényűt akart alkotni. „Túllépve a végesség és a szükségszerűség zónáján, meg-
haladva az érzéki függőséget, a szerves élet önkényességét – a lélek lappangó ereje az absztrakt formák-
ban ég felé tör.” Minden kornak megvolt/megvan a maga „művészet-akarata” (Kunstwollen), amely ele-
mentáris erővel – mint gejzír – a felszínre tör (ha vissza akarják fojtani, akkor is), s kialakítja a maga 
életérzésének megfelelő formarendjét. Ez a művészetteremtő akarat az adott korszak szellemiségében 
gyökerezik; s a korszakváltó tendenciákat legelőszőr éppen a művészet jelzi. Az emberiség történelme 
során kétféle, egymástól alapvetően különböző művészeti tradíció alakult ki: egyik a beleélésre, másik 
az elidegenítő, a magasabb eszmerendszerre irányuló absztrakcióra épült. E kétféle hagyományrendszer 
– mint tézis–antitézis – koronként váltotta egymást; hol egyik, hol másik jutott dominanciára. Így a mű-
vészeti korszakokat korántsem lehet egyetlen formaelvben egyesíteni, egyik hagyományrendjét nem le-
het rákényszeríteni a másikra. Az új korszak – mint tojáshéjból a csirke – kinő az előzőből, s akkor már 
más törvények szerint folytatja életét. Az avantgárd jelenségek felbukkanása a 20. század hajnalán kor-
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Az avantgárd és a tradíció viszonya 
az Ekszpanzió vetületében

Az avantgárd körüli viták egyik legneuralgikusabb pontja immár egy évszázada a hagyományhoz való 
viszonya. Tradícióellenessége kezdettől fogva botránykőnek számított; holott csupán az előző kor-
szakok művészeti jelenségeit támadta, nem pedig a művészet egész folyamatát. Az újkori szellemiség 
– a reneszánsztól mintegy a 19. század végéig – a harmonikus világérzésre épült: ember és Természet, 
ember és természetfölötti világ egységére, bensőséges kapcsolatára. Ezt a harmóniát voltaképpen már 
megbontotta a felvilágosodás racionalizmusa, de az arisztotelészi mimézis-elméleten alapuló esztéti-
kai gondolkodás megkísérelte továbbra is életben tartani. A művészi lázadás valójában már a romanti-
kával, de kivált a szimbolizmussal elkezdődött (a 19. század derekán); a századvégen a szecesszió 
pedig „kivonulással” demonstrálta, hogy szűknek érzi a konzervativizmus kereteit. Az avantgárd a 
látványos szakítással csupán befejezte ezt a folyamatot, és a művészet ősi gyökereihez való vissza-
hajlással megkísérelte új alapokra helyezni az európai kultúrát. Amelynek teljes csődje az I. világhá-
ború kirobbanásával vált nyilvánvalóvá.

A korábbi művészeti világkép válsága tehát már előkészítette, s a világháború mintegy „időzítette” 
az avantgárd explózióját – szinte egyszerre az egész európai kontinensen, szertefoszlatva az emberiség 
dédelgetett illúzióit a „haladásról”, a homo sapiens mind magasabb rendűvé válásáról s a „szabadság – 
testvériség – egyenlőség” elvére épülő, technikailag fejlett, humanista társadalom kialakíthatóságáról. 
A technika ugyan a mértani haladvány sebességével fejlődött tovább évtizedeken át (voltaképpen fejlődik 
mindmáig), de nem az emberiség javára, a humán szempontok szolgálatára. Az művészek tehát mihamar 
felismerték: a civilizáció nem „mindenható”, s nem fogja soha megoldani az „elárvult” (mert Istent el-
hagyó) ember lelki-szellemi problémáit.

Így hát az avantgárd „hagyománytagadása” nem egészen úgy igaz, ahogyan az a köztudatban él. Inkább 
a keretek tágításáról, a művészet autonómiájáról, a formakísérletek szabadságjogáról szólt, azzal a be-
vallott felismeréssel, hogy a megváltozott világképet lehetetlen a régi, megszokott eszközökkel adekvá-
tan kifejezni – új formastruktúrákra van tehát szükség. Vagyis az avantgárd tudatosítani próbálta, hogy 
semmi nem mehet tovább a megszokott úton, az európai gondolkodásnak irányt kell váltania. Ehhez első 
lépés a korábbi gondolkodási sémák lerombolása, a valóság arculatáról az előző korszakok művészete 
által ráfestett „megszépítő” Maja-fátylak lehántása, az életformák megszokott rendjének széttörése – s csak 
azután következhet az új alapok felépítése. Ezért kellett a művésznek kilépnie a töredékesség és a hamis 
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szakváltást jelez: az emberiség elindult az ősi kozmikus valóságlátás „rekonstrukciójának” útján, vagy-
is az ősi-új kozmikus művészet feltámasztása felé.1

Ma már – egy évszázad távlatából – világosan látszik, hogy az avantgárd csupán a mimetikus, termé-
szetelvű tradícióval fordult szembe, amely a görögség szellemiségét feltámasztó reneszánszban teljese-
dett ki, s évszázadokon át meghatározta az európai művészet arculatát. Ez a hagyomány – mint 
Worringer kimutatta – az ember és a világ bensőséges viszonyára épült. A Dél termékeny földje, éghaj-
lata, természeti bősége szabad és otthonos, problémátlan evilági biztonságot kínált az itt élő emberek-
nek – így érzékeik és szellemük tökéletes harmóniában lehetett egymással. Az egész Természet átitató-
dott szellemmel (panteista világérzés). Ebből az életérzésből egy szerves, természeti formákból építkező, 
a szó eredeti értelmében vett naturális művészet született. Csakhogy a tökéletes formák tökéletes „után-
zásának” arisztotelészi koncepciója csupán a klasszikus korokban érvényesülhetett: az egység-tudatból 
fakadó harmónia csakis az ösztön és az érzelem összhangjából, az embernek Istenhez és a világhoz 
való viszonya rendezettségéből születhetett meg. A szerves vitalitás alapján kialakuló antropomorf 
művészet a beleélésre, a világgal való azonosság-tudatra épül, és panteista életbizalom sugárzik belőle 
(a görög kultúrából táplálkozó reneszánsz és a klasszika, Goethe kora.2

Azonban ez az evilági kultúra „csak Európára és az európai civilizáció országaira korlátozódik”. Hiszen 
„csak ebben a körzetben merte az ember önhitten azonosítani a dolgok igaz lényegét azzal a képpel, 
amelyet a szellem róla alkot, és merte boldog naivitásában az emberi szinthez asszimilálni az összes 
teremtményt. Csak itt gondolhatta magát Istenhez hasonlatosnak, mert csak itt adtak az istenség ember-
fölöttien elvont ideájának banálisan emberi képzetet.” Worringer szerint „nem véletlen, hogy Kelet régi 
kultúrarisztokráciája mindig előkelő megvetéssel nézett le a szellem európai törtetőire”, akik a szellemet 
és az ösztönt nem egymás ellenlábasainak tartották, hanem egymással kibékíthetőnek, s együttesüket 
a világ megragadásához (megértéséhez) szükséges közös szervünknek (ebből fakadt az európai gőg, 
amellyel a természeti népek fölé emelte magát az európai ember!). Mára már – tehetjük hozzá – a görög-
ségből sarjadó kultúra egyfajta újpogánysághoz vezetett, s a szabadjára engedett ösztönök nagyjából el 
is pusztították az európai kultúrát!

A primitív népeknél még eleven volt az érzék a magánvaló (Ding an sich) iránt: az individuum mintegy 
feloldódott a közösségi lét transzcendens eszmekörében. Az összetartozás-tudatot az Isten-eszme terem-
tette meg a sok egyéni érdek fölött. Worringer imént idézett tanulmányában írja: „A legtökéletesebben 
szabályozott, a legabsztraktabb, az organikus formák elevenségét legszigorúbban kizáró stílussal a leg-
primitívebb kultúrájú népek rendelkeztek”; de még az egyiptomi művészet is a kristályos-szervetlen 
formák tiszta rendezettségére épült. A struktúra a részek szigorú arányosságán, tagolatlan és töretlen 
egyenesvonalúságán, vagy éppen a szabályosan hajlított kör- és spirálvonalakon nyugodott (Nap-isten, 
piramisok stb.). A kopt kereszténység építőművészete Alexandriában pedig már az őskeresztény szimbo-

1 Worringer írásai magyarul: Wilhelm WORRINGER, Absztrakció és beleérzés, szerk. RADNÓTI Sándor, Gondolat, 

Budapest, 1989.

2 Lásd Wilhelm WORRINGER: Transzcendencia és immanencia a művészetben [1910] = Uő., Absztrakció és beleérzés, 

92–101.

likát előlegezi. Az orientális művészet absztrakt formái egy mélyebb valóságérzékelésen alapulnak, mint 
az európai, természetelvű művészet: a keleti misztika a világ-lényeg kifürkészhetetlenségének tudatából 
táplálkozott. Ahol a transzcendens világkép hiányzott a formák mögül, ott az ornamentika háttérbe 
szorította a metafizikai absztrakciót (későrómai kalligrafikus művészet, bizánci ornamentika) – viszont 
a római provinciák román művészete a Karoling korban visszatért az anorganikus formákhoz. Ez hatással 
volt mind az ókeresztény absztrakt szimbolika, mind az északi gótika kialakulására. Majd csak a quatt-
rocentóban, Itáliában jelentek meg újra az organikus formák – és kezdődött a görögség „újjászületése”.

A művészeti korszakok tehát Worringer felfogásában hullámmozgásszerűen váltják egymást. A 20. 
században a művészet ismét az absztrakció korába lépett, és elszakadva naturális formáitól, intellektu-
alizálódott (konceptuális művészet). Visszahajolva az eredethez, megtagadta a mimézis elvét. A termé-
szetelvűséghez ragaszkodó konzervatívok viszont tűzzel-vassal védik megszokott hagyományrendjüket 
– így hát „nincs béke az olajfák alatt”.

Worringer elméleti felismerései ellenére az avantgárd hosszú évtizedeken át a művészet torzszülötté-
nek számított, és mind a mimézis-elv teoretikusai (élükön Lukács Györggyel), mind az emberközpontú 
európai világkép alapján rendszert alkotó filozófusok (Heidegger, egzisztencialisták) művészetellenes 
jelenségként kezelték. Az ezredfordulón azonban – nem utolsósorban az újavantgárd intenzív expanziója 
következtében – mind több művészetteoretikus fogadta el, hogy ez a század egészén makacsul átívelő 
művészeti akarat meghatározóan formálta az európai kultúra arculatát. Mára már nyilvánvalóvá vált: az 
avantgárd legalább annyira virulens (és egyenrangú) ága a művészettörténeti folyamatnak, mint a tradi-
cionálisnak számító művészet – csak éppen a tradíció más rétegeiből merít. 

Hegyi Lóránd korszakos jelentőségű összefoglaló művében a 20. századi modern művészetet az 
avantgárd „hullámmozgásának” jegyében írja le, megkülönböztetve expanzív és depresszív szakaszait 
a társadalmi mozgások váltakozásának függvényében.3 Worringerrel egybehangzóan ő is úgy véli: a szá-
zad művészet-akarása (Kunstwollen) a látványra épülő természetelvű művészettel való szakításban és az 
absztrakció felé fordulásban manifesztálódott. Hiszen az 1910-es évekre már egyértelműen körvonalazód-
tak az orosz konstruktivizmus alapelvei. Kandinszkij absztrakt képei 1910/11-ben már ismertek voltak, 
Malevics szuprematista kiáltványa 1913-ban jelent meg, s a létszemléleti Egységet kifejező képkonstruk-
ciói is ezekben az években láttak napvilágot. Fehér vászonra állított híres fekete négyzete a színek és 
formák végső alapelemeinek egyensúlyát sugározta. Az ő geometrikus konstrukciói inspirálták Tatlint 
konstruktivista szerkezeteinek kialakítására; Kassák is ezek ihletésére teremtette meg a képarchitektúrát, 
s ennek nyomán formálódtak a modern építészet alapelvei (Gropius – Bauhaus, Le Corbusier). A konst-
ruktivisták az absztrakt formákkal együtt felelevenítették az összművészet koncepcióját is (a gótika és 
Wagner nyomán). „A Gesamtkunstwerk olyan álom – írja Hegyi Lóránt –, amely a valóság széttöredezett-
ségét, az elidegenedettséget, […] a civilizáció gyakorlati-hasznossági szempontjainak és a kultúra humá-
nus értékeinek ellentmondásosságát kívánja, utópisztikus módon, felszámolni. Ezért a Gesamtkunstwerk 
mítosz és vallás egy mítosz és vallás utáni korban. […] Hiszen csakis a történeti Jézus és a történelmi 
Buddha alakjában válhatott valóra az a szemléleti egység, amelyben az elvont teljesség-eszme és az egyes 
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szakváltást jelez: az emberiség elindult az ősi kozmikus valóságlátás „rekonstrukciójának” útján, vagy-
is az ősi-új kozmikus művészet feltámasztása felé.1

Ma már – egy évszázad távlatából – világosan látszik, hogy az avantgárd csupán a mimetikus, termé-
szetelvű tradícióval fordult szembe, amely a görögség szellemiségét feltámasztó reneszánszban teljese-
dett ki, s évszázadokon át meghatározta az európai művészet arculatát. Ez a hagyomány – mint 
Worringer kimutatta – az ember és a világ bensőséges viszonyára épült. A Dél termékeny földje, éghaj-
lata, természeti bősége szabad és otthonos, problémátlan evilági biztonságot kínált az itt élő emberek-
nek – így érzékeik és szellemük tökéletes harmóniában lehetett egymással. Az egész Természet átitató-
dott szellemmel (panteista világérzés). Ebből az életérzésből egy szerves, természeti formákból építkező, 
a szó eredeti értelmében vett naturális művészet született. Csakhogy a tökéletes formák tökéletes „után-
zásának” arisztotelészi koncepciója csupán a klasszikus korokban érvényesülhetett: az egység-tudatból 
fakadó harmónia csakis az ösztön és az érzelem összhangjából, az embernek Istenhez és a világhoz 
való viszonya rendezettségéből születhetett meg. A szerves vitalitás alapján kialakuló antropomorf 
művészet a beleélésre, a világgal való azonosság-tudatra épül, és panteista életbizalom sugárzik belőle 
(a görög kultúrából táplálkozó reneszánsz és a klasszika, Goethe kora.2

Azonban ez az evilági kultúra „csak Európára és az európai civilizáció országaira korlátozódik”. Hiszen 
„csak ebben a körzetben merte az ember önhitten azonosítani a dolgok igaz lényegét azzal a képpel, 
amelyet a szellem róla alkot, és merte boldog naivitásában az emberi szinthez asszimilálni az összes 
teremtményt. Csak itt gondolhatta magát Istenhez hasonlatosnak, mert csak itt adtak az istenség ember-
fölöttien elvont ideájának banálisan emberi képzetet.” Worringer szerint „nem véletlen, hogy Kelet régi 
kultúrarisztokráciája mindig előkelő megvetéssel nézett le a szellem európai törtetőire”, akik a szellemet 
és az ösztönt nem egymás ellenlábasainak tartották, hanem egymással kibékíthetőnek, s együttesüket 
a világ megragadásához (megértéséhez) szükséges közös szervünknek (ebből fakadt az európai gőg, 
amellyel a természeti népek fölé emelte magát az európai ember!). Mára már – tehetjük hozzá – a görög-
ségből sarjadó kultúra egyfajta újpogánysághoz vezetett, s a szabadjára engedett ösztönök nagyjából el 
is pusztították az európai kultúrát!

A primitív népeknél még eleven volt az érzék a magánvaló (Ding an sich) iránt: az individuum mintegy 
feloldódott a közösségi lét transzcendens eszmekörében. Az összetartozás-tudatot az Isten-eszme terem-
tette meg a sok egyéni érdek fölött. Worringer imént idézett tanulmányában írja: „A legtökéletesebben 
szabályozott, a legabsztraktabb, az organikus formák elevenségét legszigorúbban kizáró stílussal a leg-
primitívebb kultúrájú népek rendelkeztek”; de még az egyiptomi művészet is a kristályos-szervetlen 
formák tiszta rendezettségére épült. A struktúra a részek szigorú arányosságán, tagolatlan és töretlen 
egyenesvonalúságán, vagy éppen a szabályosan hajlított kör- és spirálvonalakon nyugodott (Nap-isten, 
piramisok stb.). A kopt kereszténység építőművészete Alexandriában pedig már az őskeresztény szimbo-
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likát előlegezi. Az orientális művészet absztrakt formái egy mélyebb valóságérzékelésen alapulnak, mint 
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szorította a metafizikai absztrakciót (későrómai kalligrafikus művészet, bizánci ornamentika) – viszont 
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volt mind az ókeresztény absztrakt szimbolika, mind az északi gótika kialakulására. Majd csak a quatt-
rocentóban, Itáliában jelentek meg újra az organikus formák – és kezdődött a görögség „újjászületése”.

A művészeti korszakok tehát Worringer felfogásában hullámmozgásszerűen váltják egymást. A 20. 
században a művészet ismét az absztrakció korába lépett, és elszakadva naturális formáitól, intellektu-
alizálódott (konceptuális művészet). Visszahajolva az eredethez, megtagadta a mimézis elvét. A termé-
szetelvűséghez ragaszkodó konzervatívok viszont tűzzel-vassal védik megszokott hagyományrendjüket 
– így hát „nincs béke az olajfák alatt”.

Worringer elméleti felismerései ellenére az avantgárd hosszú évtizedeken át a művészet torzszülötté-
nek számított, és mind a mimézis-elv teoretikusai (élükön Lukács Györggyel), mind az emberközpontú 
európai világkép alapján rendszert alkotó filozófusok (Heidegger, egzisztencialisták) művészetellenes 
jelenségként kezelték. Az ezredfordulón azonban – nem utolsósorban az újavantgárd intenzív expanziója 
következtében – mind több művészetteoretikus fogadta el, hogy ez a század egészén makacsul átívelő 
művészeti akarat meghatározóan formálta az európai kultúra arculatát. Mára már nyilvánvalóvá vált: az 
avantgárd legalább annyira virulens (és egyenrangú) ága a művészettörténeti folyamatnak, mint a tradi-
cionálisnak számító művészet – csak éppen a tradíció más rétegeiből merít. 

Hegyi Lóránd korszakos jelentőségű összefoglaló művében a 20. századi modern művészetet az 
avantgárd „hullámmozgásának” jegyében írja le, megkülönböztetve expanzív és depresszív szakaszait 
a társadalmi mozgások váltakozásának függvényében.3 Worringerrel egybehangzóan ő is úgy véli: a szá-
zad művészet-akarása (Kunstwollen) a látványra épülő természetelvű művészettel való szakításban és az 
absztrakció felé fordulásban manifesztálódott. Hiszen az 1910-es évekre már egyértelműen körvonalazód-
tak az orosz konstruktivizmus alapelvei. Kandinszkij absztrakt képei 1910/11-ben már ismertek voltak, 
Malevics szuprematista kiáltványa 1913-ban jelent meg, s a létszemléleti Egységet kifejező képkonstruk-
ciói is ezekben az években láttak napvilágot. Fehér vászonra állított híres fekete négyzete a színek és 
formák végső alapelemeinek egyensúlyát sugározta. Az ő geometrikus konstrukciói inspirálták Tatlint 
konstruktivista szerkezeteinek kialakítására; Kassák is ezek ihletésére teremtette meg a képarchitektúrát, 
s ennek nyomán formálódtak a modern építészet alapelvei (Gropius – Bauhaus, Le Corbusier). A konst-
ruktivisták az absztrakt formákkal együtt felelevenítették az összművészet koncepcióját is (a gótika és 
Wagner nyomán). „A Gesamtkunstwerk olyan álom – írja Hegyi Lóránt –, amely a valóság széttöredezett-
ségét, az elidegenedettséget, […] a civilizáció gyakorlati-hasznossági szempontjainak és a kultúra humá-
nus értékeinek ellentmondásosságát kívánja, utópisztikus módon, felszámolni. Ezért a Gesamtkunstwerk 
mítosz és vallás egy mítosz és vallás utáni korban. […] Hiszen csakis a történeti Jézus és a történelmi 
Buddha alakjában válhatott valóra az a szemléleti egység, amelyben az elvont teljesség-eszme és az egyes 
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ember gyakorlati életére lebontható értékek konkrét, átélhető egységben voltak. A vallásos korokban ez 
az egység mintegy magától értetődő volt; a XVIII. század végére azonban megszűntek a mitologikus világ-
kép alapján kialakult tradicionális értékrendszerek.”4 A modern összművészeti alkotások ezt a szemléleti 
egységet szeretnék megtestesíteni, az ősi mitikus képeket létszimbólumokba sűrítve (ezért oly gyakori 
a szimbolistáknál, majd Kassáknál és a szürrealistáknál is Jézus alakjának megidézése). 

Hegyi Lóránd a 20. századi európai művészet „hullámmozgását” a modern és posztmodern társa-
dalmi szituációk váltakozásával hozza összefüggésbe (figyelve a közép-európai és a hazai jelenségek 
periodikus váltakozására is). A társadalmi radikalizmussal párhuzamosan kialakuló század eleji 
avantgárd mozgalmakra (expresszionizmus – futurizmus – dadaizmus), sőt még a konstruktivizmusra 
és a szürrealizmusra is az expanzionizmus jellemző – véli: a művészet több akar lenni, mint „csak” 
művészet. „A próféta-művész heroikus optimizmussal hisz a társadalom és a kultúra gyakorlati és szel-
lemi átalakítható ságában, az expanzionista küldetés sikerében. Valójában a művészeti újítás kultuszával 
is a társadalmi hatékonyságot akarja szolgálni”: a művészeti eszközök, kifejezésmódok, műfajok megújí-
tását „a társadalmi modellekbe való beavatkozás eszközének tekinti”. Olyan közösséget akar teremteni, 
amelyben a művészet áthatja az Élet minden területét („minden művészet és mindenki művész lehet”).

A radikális expanziónak kedvező társadalmi mozgások múltán a művészet (is) defenzív állapotba 
kerül (’30-as évek, egészen a II. világháború végéig). Azonban a posztmodern szituációk művészete is a 
modernizmus része – hangsúlyozza Hegyi. Ilyen időszakokban egyfajta átrendeződés, átstrukturálódás 
történik a modernizmuson belül: megjelennek a transzavantgárd jelenségek, az új-szubjektivitás, meg-
nő a műalkotások „önértékűsége” és az experimentalizmus szerepe. A tradícióhoz való viszony is megvál-
tozik: bizonyos elemei aktualizálódnak; ám a művész ekkor sem veszi át a mimetikus formákat, hanem 
újfajta kommunikációs rendszerek kiépítésével, új műfajok, kifejezőeszközök létrehozásával kísérletezik. 
A fiktív totalitást a valóságos életben is elérhetőnek hiszi, ezért régi-új mítoszok felidézésével (továbbra 
is) a művészet és az élet egységét próbálja megteremteni. „A művészi én esztétikai cselekvése a személyre 
vonatkoztatott kultúrtörténeti mozzanatokból elevenné gyúrt kulturális metaforán keresztül kapcsolódik 
a társadalmi cselekvés pályáihoz” – ekkor teljesednek ki az avantgárd jegyében indult nagy életművek 
(Hegyi kiemeli Picasso, Braque, Matisse, Léger, Carrà stb. alkotói útját; de végeredményben Kassák ’30-as 
évekbeli pályájára is ugyanez jellemző). Mivel a művész mindenütt a diszharmóniát látja-tapasztalja 
maga körül, s azt feloldani a külvilágban lehetetlen – ezért csupán a harmónia metaforáját tudja meg-
teremteni önmagán belül, s ezt vetíti rá absztrakt formákban a külvilágra.5

A II. világháború utáni politikai átrendeződés időszakában újraélednek az expanzionista törekvések 
(Nyugaton hosszabb időre; Közép-Európában csupán néhány évre, amikor még nem foszlik szét a demok-
ratikus átalakulás lehetőségébe vetett remény). Joseph Beuys fellépése és a Fluxus-mozgalom (a társadalom-
formáló utópia átpoetizált formája) már az ’50-es években egy új mítosz kialakulását jelzi: „Megszületik 
a közösségi »metacselekvést« irányító, annak értelmet és jelentést adó, a különböző életfolyamatokat 
a saját személyisége által egymásba kapcsoló »mágus-művész«, akinek cselekvései közvetlenül arra irá-

4 Uo., 115–116.

5 Uo., 150–176 (A modern művészet mítoszai és a művészi valóság című fejezet).

nyulnak, hogy a valóság teljességét egyetlen összefüggésrendszerbe emelje.” Beuys performanszai nyitott 
struktúrájúak: kommunikációba lép a befogadókkal, a spontán reflexiókat és a szimbolikus, illetve me-
taforikus jelentéssel bíró tárgyi fragmentumokat – mint rendező, szervező-értelmező középpont – maga 
köré mint ’mag’ köré szervesíti, s az egész akció az esztétikai tartományon belül marad. Így lehetővé 
válik az alkotó és a befogadó – vagyis a ’mágus-művész’ és a ’nem-művész’ – szellemi találkozása (ezt 
nevezi Beuys „szellemi szobrászat”-nak). Beuys olyan metaforarendszert alkot maga körül – vélekedik 
Hegyi –, amely „elég szuggesztív és jelentésgazdag ahhoz, hogy a művészet »képzeleti tartományába« 
becsalogassa a befogadót, elhitesse vele a művészet/élet találkozását, sőt azt is, hogy művész »bárki« 
lehet, nincs áthidalhatatlan különbség művész/nem-művész között”. Egy idő után azonban (mikor a társa-
dalmi háttér már nem kedvez a művész-mágus szereptudatnak s elkopnak a „világmegváltó” remények) 
kiürülnek az akcióművészet új műfajai: a ’70-es évek posztmodern szituációjában ironikus felhangot 
kapnak a kollektív metacselekvési formák. Az akcionista avantgárd paradox helyzetét jelzi: ha a művész 
megtartja sajátos értékszemléletét s megmarad az alternativitás körén belül, akkor megőrzi ugyan a ben-
ső totalitás és az autonómia lehetőségét, ám képtelen elérni a gyakorlati valóság szféráját, így meg van 
fosztva a hatni-tudás lehetőségétől. Ha viszont kilép a metacselekvés művészi tartományából, s átlép 
a politikum szférájába, megszűnik művészként létezni (ez be is következett a ’70-es évek végén, amikor 
is Beuys a nyugatnémet zöld-mozgalomban aktivista, agitatív szerepet vállalt). A Polit-Kunst-szerep el-
sorvasztja az alkotó lendületet.6

Közép-Európában az 1960-as években újraéledő akcionista művészeti jelenségeket (Jugoszlávia kivéte-
lével) a tiltott kategóriába sorolva elfojtották, underground helyzetbe szorították. Ennek ellenére a ’70-es 
évekre nálunk is kialakultak az újavantgárd nyitott műstruktúrái (elsősorban a párizsi Magyar Műhely-
lyel való kapcsolattartás révén), amelyek az élet és a művészet határainak feloldását tűzték célul (Erdély 
Miklós köre). Így a ’70/80-as évek fordulóján (mikor Nyugat-Európában ismét a posztmodern szituáció 
kerekedett felül), nálunk az experimentális költészet élte virágkorát, underground helyzetben is, s a művé-
szi cselekvés esztétikailag szervezett rituálévá változott (happeningek, performanszok). A művész – saját 
személyiségének (újra) felfokozott jelentőséget tulajdonítva – Beuyshöz hasonlóan maga vált a mítosz 
szervezőjévé („papjává”). Ezt a szereptudatot újította meg és vállalta a ’80-as évek végén (az új társadalmi 
szituációban: a rendszerváltás hajnalán) az E(x)kszpanzió nevet választó művészi csoportosulás, amely 
indulásakor a koraavantgárd radikális vonulata örökösének tartotta magát. Az épp ez idő tájt hazatérő 
párizsi Magyar Műhely „oldalági leszármazottjaként”, a Műhely köré szerveződött „ifjú gárda” össze-
fogásával, fesztiválok szervezésével indult útjára Vácott a görög templom kiállítóhajójából az újavantgárd 
mozgalom. Szervezője: Németh Péter Mikola hitt (hisz) a mítosz közösségteremtő erejében, a művészet 
és élet találkozásának emberformáló élményében, az esztétikai „megváltás” lehetőségében. Felismerte, 
hogy a mítosz lényege szerint feloldja az egyén kívülállását, individuális elkülönülését a közösségtől, 
s a rítusban részt vevő minden egyes ember átélheti/átéli a kollektívumhoz tartozás élményét. Tehát 
a mitikus hagyomány megújítását tűzte célul az Ekszpanzió egy dinamikus, felfelé ívelő korszakban, 
amikor remény volt még a társadalmi megújhodásra (is).

6 Vö. Uo., 355–362 (A modern művészet mítoszai és a mű-struktúra című fejezet).
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ember gyakorlati életére lebontható értékek konkrét, átélhető egységben voltak. A vallásos korokban ez 
az egység mintegy magától értetődő volt; a XVIII. század végére azonban megszűntek a mitologikus világ-
kép alapján kialakult tradicionális értékrendszerek.”4 A modern összművészeti alkotások ezt a szemléleti 
egységet szeretnék megtestesíteni, az ősi mitikus képeket létszimbólumokba sűrítve (ezért oly gyakori 
a szimbolistáknál, majd Kassáknál és a szürrealistáknál is Jézus alakjának megidézése). 

Hegyi Lóránd a 20. századi európai művészet „hullámmozgását” a modern és posztmodern társa-
dalmi szituációk váltakozásával hozza összefüggésbe (figyelve a közép-európai és a hazai jelenségek 
periodikus váltakozására is). A társadalmi radikalizmussal párhuzamosan kialakuló század eleji 
avantgárd mozgalmakra (expresszionizmus – futurizmus – dadaizmus), sőt még a konstruktivizmusra 
és a szürrealizmusra is az expanzionizmus jellemző – véli: a művészet több akar lenni, mint „csak” 
művészet. „A próféta-művész heroikus optimizmussal hisz a társadalom és a kultúra gyakorlati és szel-
lemi átalakítható ságában, az expanzionista küldetés sikerében. Valójában a művészeti újítás kultuszával 
is a társadalmi hatékonyságot akarja szolgálni”: a művészeti eszközök, kifejezésmódok, műfajok megújí-
tását „a társadalmi modellekbe való beavatkozás eszközének tekinti”. Olyan közösséget akar teremteni, 
amelyben a művészet áthatja az Élet minden területét („minden művészet és mindenki művész lehet”).

A radikális expanziónak kedvező társadalmi mozgások múltán a művészet (is) defenzív állapotba 
kerül (’30-as évek, egészen a II. világháború végéig). Azonban a posztmodern szituációk művészete is a 
modernizmus része – hangsúlyozza Hegyi. Ilyen időszakokban egyfajta átrendeződés, átstrukturálódás 
történik a modernizmuson belül: megjelennek a transzavantgárd jelenségek, az új-szubjektivitás, meg-
nő a műalkotások „önértékűsége” és az experimentalizmus szerepe. A tradícióhoz való viszony is megvál-
tozik: bizonyos elemei aktualizálódnak; ám a művész ekkor sem veszi át a mimetikus formákat, hanem 
újfajta kommunikációs rendszerek kiépítésével, új műfajok, kifejezőeszközök létrehozásával kísérletezik. 
A fiktív totalitást a valóságos életben is elérhetőnek hiszi, ezért régi-új mítoszok felidézésével (továbbra 
is) a művészet és az élet egységét próbálja megteremteni. „A művészi én esztétikai cselekvése a személyre 
vonatkoztatott kultúrtörténeti mozzanatokból elevenné gyúrt kulturális metaforán keresztül kapcsolódik 
a társadalmi cselekvés pályáihoz” – ekkor teljesednek ki az avantgárd jegyében indult nagy életművek 
(Hegyi kiemeli Picasso, Braque, Matisse, Léger, Carrà stb. alkotói útját; de végeredményben Kassák ’30-as 
évekbeli pályájára is ugyanez jellemző). Mivel a művész mindenütt a diszharmóniát látja-tapasztalja 
maga körül, s azt feloldani a külvilágban lehetetlen – ezért csupán a harmónia metaforáját tudja meg-
teremteni önmagán belül, s ezt vetíti rá absztrakt formákban a külvilágra.5

A II. világháború utáni politikai átrendeződés időszakában újraélednek az expanzionista törekvések 
(Nyugaton hosszabb időre; Közép-Európában csupán néhány évre, amikor még nem foszlik szét a demok-
ratikus átalakulás lehetőségébe vetett remény). Joseph Beuys fellépése és a Fluxus-mozgalom (a társadalom-
formáló utópia átpoetizált formája) már az ’50-es években egy új mítosz kialakulását jelzi: „Megszületik 
a közösségi »metacselekvést« irányító, annak értelmet és jelentést adó, a különböző életfolyamatokat 
a saját személyisége által egymásba kapcsoló »mágus-művész«, akinek cselekvései közvetlenül arra irá-

4 Uo., 115–116.

5 Uo., 150–176 (A modern művészet mítoszai és a művészi valóság című fejezet).

nyulnak, hogy a valóság teljességét egyetlen összefüggésrendszerbe emelje.” Beuys performanszai nyitott 
struktúrájúak: kommunikációba lép a befogadókkal, a spontán reflexiókat és a szimbolikus, illetve me-
taforikus jelentéssel bíró tárgyi fragmentumokat – mint rendező, szervező-értelmező középpont – maga 
köré mint ’mag’ köré szervesíti, s az egész akció az esztétikai tartományon belül marad. Így lehetővé 
válik az alkotó és a befogadó – vagyis a ’mágus-művész’ és a ’nem-művész’ – szellemi találkozása (ezt 
nevezi Beuys „szellemi szobrászat”-nak). Beuys olyan metaforarendszert alkot maga körül – vélekedik 
Hegyi –, amely „elég szuggesztív és jelentésgazdag ahhoz, hogy a művészet »képzeleti tartományába« 
becsalogassa a befogadót, elhitesse vele a művészet/élet találkozását, sőt azt is, hogy művész »bárki« 
lehet, nincs áthidalhatatlan különbség művész/nem-művész között”. Egy idő után azonban (mikor a társa-
dalmi háttér már nem kedvez a művész-mágus szereptudatnak s elkopnak a „világmegváltó” remények) 
kiürülnek az akcióművészet új műfajai: a ’70-es évek posztmodern szituációjában ironikus felhangot 
kapnak a kollektív metacselekvési formák. Az akcionista avantgárd paradox helyzetét jelzi: ha a művész 
megtartja sajátos értékszemléletét s megmarad az alternativitás körén belül, akkor megőrzi ugyan a ben-
ső totalitás és az autonómia lehetőségét, ám képtelen elérni a gyakorlati valóság szféráját, így meg van 
fosztva a hatni-tudás lehetőségétől. Ha viszont kilép a metacselekvés művészi tartományából, s átlép 
a politikum szférájába, megszűnik művészként létezni (ez be is következett a ’70-es évek végén, amikor 
is Beuys a nyugatnémet zöld-mozgalomban aktivista, agitatív szerepet vállalt). A Polit-Kunst-szerep el-
sorvasztja az alkotó lendületet.6

Közép-Európában az 1960-as években újraéledő akcionista művészeti jelenségeket (Jugoszlávia kivéte-
lével) a tiltott kategóriába sorolva elfojtották, underground helyzetbe szorították. Ennek ellenére a ’70-es 
évekre nálunk is kialakultak az újavantgárd nyitott műstruktúrái (elsősorban a párizsi Magyar Műhely-
lyel való kapcsolattartás révén), amelyek az élet és a művészet határainak feloldását tűzték célul (Erdély 
Miklós köre). Így a ’70/80-as évek fordulóján (mikor Nyugat-Európában ismét a posztmodern szituáció 
kerekedett felül), nálunk az experimentális költészet élte virágkorát, underground helyzetben is, s a művé-
szi cselekvés esztétikailag szervezett rituálévá változott (happeningek, performanszok). A művész – saját 
személyiségének (újra) felfokozott jelentőséget tulajdonítva – Beuyshöz hasonlóan maga vált a mítosz 
szervezőjévé („papjává”). Ezt a szereptudatot újította meg és vállalta a ’80-as évek végén (az új társadalmi 
szituációban: a rendszerváltás hajnalán) az E(x)kszpanzió nevet választó művészi csoportosulás, amely 
indulásakor a koraavantgárd radikális vonulata örökösének tartotta magát. Az épp ez idő tájt hazatérő 
párizsi Magyar Műhely „oldalági leszármazottjaként”, a Műhely köré szerveződött „ifjú gárda” össze-
fogásával, fesztiválok szervezésével indult útjára Vácott a görög templom kiállítóhajójából az újavantgárd 
mozgalom. Szervezője: Németh Péter Mikola hitt (hisz) a mítosz közösségteremtő erejében, a művészet 
és élet találkozásának emberformáló élményében, az esztétikai „megváltás” lehetőségében. Felismerte, 
hogy a mítosz lényege szerint feloldja az egyén kívülállását, individuális elkülönülését a közösségtől, 
s a rítusban részt vevő minden egyes ember átélheti/átéli a kollektívumhoz tartozás élményét. Tehát 
a mitikus hagyomány megújítását tűzte célul az Ekszpanzió egy dinamikus, felfelé ívelő korszakban, 
amikor remény volt még a társadalmi megújhodásra (is).

6 Vö. Uo., 355–362 (A modern művészet mítoszai és a mű-struktúra című fejezet).
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A Sors iróniája, hogy 1994-ben megtorpant a rendszerváltás folyamata, s vele együtt a művészi radi-
kalizmus erejébe vetett hit. Az (újra) kialakuló posztmodern szituációban ismét felerősödtek az experi-
mentális törekvések, de a hangsúly továbbra is a kollektív művészi tevékenységen maradt. Ezzel az 
Ekszpanzió-mozgalom bejelentette igényét a kultúra radikális átalakítására, a közösségi életérzés feltá-
masztására. Régi-új műformák születtek (maga a fesztiváljelleg, a számtalan művészeti együttes beolva-
dása a közös programba, zenekarok fellépte, színpadi játékok, performanszok, verskoncertek, koncert 
színházak, a népi rituálék, szakrális mítoszok bevonása az alkotómunkába stb.). Nyáron évente cikliku-
san, az utóbbi időszakban évente többször is rendezett „expanziós” összejövetelek szervezője, „főpap-
ja” (Németh Péter Mikola) mindenütt-jelenvalóságával, központi szerepvállalásával, mágikus műveivel 
(Mysterium carnale, Visszasejtesít) és a sokféle művészi attitűdnek teret biztosító toleranciájával fel 
tudja kelteni metaforikus síkon azt a szellemi egység-érzetet, amelynek hiányától szenved a modernko-
ri emberiség (és szenvedünk mi is, mindannyian). A mágikus-rituális műtípus – az Ekszpanzió művészi 
felléptei során – mintegy pótolni tudja, sőt újjáteremti esztétikailag azt az egységes, kollektív érték- és 
életrendet, amely a szakrális hagyományban megőrződött, s így a befogadói közösség számára mintegy 
homogén kulturális kereteket teremt a „totalitásélmény” átéléséhez. Azaz realizálja a mítoszt – egy mítosz 
utáni korban; ezzel arra inspirálva a befogadókat, hogy ki-ki a maga érték- és életrendjét harmonizálja 
a közösség élet- és értékrendjével. Mi más ez, ha nem a schilleri „esztétikai nevelés” alapjainak megújí-
tása – az avantgárd új műfajteremtő eszközeivel? Törekvés arra, hogy „a művészet mindennapi életünk 
eleven, organikus részévé váljon” – amint azt az alkotó-rendező egyik Hívogatójában írja.

Az Ekszpanzió elnevezés (kiáramlás – hódítás – kiterjeszkedés, de kivonulás is!) önmagában véve is 
(közösségi) küldetéstudatra utal. Célja a morális és kollektív szellemi értékek feltámasztása egy amo-
rális és individuális korban, s azok visszavezetése az egyéni és a társadalmi élet különböző színtereire. 
A klasszikus avantgárdhoz hasonlóan hisz abban, hogy az élet/művészet közötti határok feloldhatók; 
de nem elsősorban az akcionista lázadás eszközeivel, az aktivista, támadó gesztusokkal, hanem inkább 
a természeti erőforrásokból merítő konstruktivista Kassák (’20-as évekbeli) élet- és közösségépítő prog-
ramjának követésével. S mivel Kassák „összművészeti” eszköztára – mint élő hagyomány – már eleve 
a szerveződő csoport rendelkezésére állt, új műformák teremtésével, költői megoldásokkal gyarapítot-
ták s bővítették az experimentális formakészletet. Idővel felfigyeltek a kassáki költészet szakrális vo-
nulatára is, majd ezt tovább tágítva – elsősorban Németh Péter Mikola és Bohár András intenciói alapján 
– összekapcsolták a Hamvas Béla által feltárt őshagyomány (Scientia Sacra) szellemiségével. Így a kezde-
tek óta eltelt 25 év során sikerült visszacsatolniok az újavantgárd egyik fontos, virulens ágát az egyete-
mes kultúra ősidők óta létező szerves vonulatába, élővé, „korszerűvé” téve azt. A művészet „hatósugara” 
így kitágult, térben és időben új és újabb területeket hódítva meg, mindinkább beemelve a mindennapok 
emberét is a művészeti szférába.

Az Ekszpanzió nyaranta megrendezett találkozói szelíd területfoglalással az idők folyamán az egyik 
legrangosabb hazai és közép-európai alternatív kortárs művészeti seregszemle fontos fórumává váltak. 
Az immár 26. évébe érkezett fesztivál idei ünnepi rendezvénysorozata tanúbizonyságot tesz az eredeti 
célkitűzés megvalósulásáról: a modern művészet alapirányzatai (ősi–modern, szakrális–profán) egyaránt 
szerephez jutnak itt. A fő műfaj – kezdettől fogva – a konceptuális performansz, amelyben a képzőmű-

vészet–zene–irodalom elemei szintetizálódnak (vizuális és akusztikai költészet, installációk, body-art-
produkciók, happeningek stb.), s amelyben az improvizációnak is fontos szerep jut. Az alkotó „teremtő 
képzeletének” és szellemi erejének tág tere van a tekintetben, hogy milyen elemeket emel be művébe 
(amelyet talán az „örökkévalóságnak” is megőriznek a pillanatot megörökítő fotó- és videódokumentációk). 
A performansz az ezredvég egyik legkedveltebb műfajává vált, hiszen a mozgás, alakformálás éd gon-
dolati anyag szintetizálásával bizonyos értelemben a legősibb közösségi műfajokhoz áll közel. Grotowski 
Színház és rituálé című könyvében utal arra, hogy a performer „az elfelejtettnek vélt, mélyen ősi tudást” 
hozza felszínre: „a játék, a »mives fohász«, a rítus, a meditáció, az imádság, az üdvözülés »isteni« – mű-
vészi – eszközeivel az élő műteremtés rítusát valósítja meg”. A performer tehát „kivételes adottságú, an-
gyali lény; olyan kerub, aki […] képes metafizikai kapcsolatot teremteni a testi impulzusok és az ének 
között”, s transzcendens hidat épít „a közönség és ama isteni Valami s ama valóságos Semmi között”. 
Vagyis: „hídépítő, híd-teremtő lélek” (azaz: ponti-fex), akiből – mint a Napból – végtelen sugárzással árad 
a létteremtő energia. Az Expanzió ennek a szabad energiaáramlásnak kíván teret és lehetőséget biztosí-
tani; ebben áll reszakralizáló küldetése.

Az Ekszpanzió tehát kísérletet tett arra, hogy a kassáki konstruktivista hagyományt a Hamvas Béla 
által felszínre hozott szakrális tradícióval ötvözze (és ez új jelenség a magyar avantgárd történetében; 
úgy tűnik: magának az avantgárd megújulásának egyik fontos lehetősége). Eszközrendszerébe pedig 
mindazt integrálta, amit az utóbbi fél évszázad művészetmegújító törekvései felszínre hoztak. Vagyis a 
„hagyomány és lelemény vad vitáját” (Apollinaire) a kettő szintézisét megteremtve oldotta fel.

Hamvas Béla a modern művészet kapcsán hangsúlyozta A láthatatlan történet című munkájában, 
hogy az antik és a modern költő küldetése egyaránt az ember és a transzcendens világ közötti kapcsolat 
fenntartása. Csakhogy míg az antik költő olyan népben élt, amelynek életelveit a szent hagyomány for-
málta, így harmonikus volt a költő és népe közötti viszony, addig a modern költőnek magára hagyatva 
(esetleg megbélyegezve, kigúnyolva) kell a szakrális tradíció elevenségét fenntartania, folyamatosan 
megújítva a szövetséget Isten és az emberi világ között. A költő a szent Logosz mágikus teremtőerejével 
hozza helyre azt, amit a profán és avatatlan kezek elrontottak: megnyitja a Létet, az emberen túli dimen-
ziókat az ember számára (ezért ’szent’ és ’átkozott’ egyszerre: poeta sacer). A transzcendens értékekhez 
való viszony azonban az Ekszpanzió résztvevői számára nagyon is konkrét és evilági természetű: min-
denkor a valóságos emberi életre, emberi kapcsolatokra vonatkoznak. Aki a metafizikai értékek jegyében 
él (kövesse bár a keresztény, az iszlám, a buddhizmus tanításait), aki a Szeretet-törvénynek megfelelően 
alakítja sorsát az általános irigység–gyűlölet–kapzsiság–hataloméhség–élvezethajsza és üzletelés vi-
lágában, sőt annak ellenében: az megnyeri az örökkévalóságot – a szív és a lélek boldogságát. Az képes 
a Sötétség labirintusában tájékozódni, s nem lesz a „luciferi” erők rabja. Aki a Szeretet rendjében él, az 
etikus életet él – ezért boldog. Küldetése beteljesül: megtalálja Istent.

Ez az Ekszpanzió mindnyájunkhoz, mindnyájunknak szóló „üzenete”; ebben áll közösségi „küldeté-
se” az új évezred hajnalán.
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A Sors iróniája, hogy 1994-ben megtorpant a rendszerváltás folyamata, s vele együtt a művészi radi-
kalizmus erejébe vetett hit. Az (újra) kialakuló posztmodern szituációban ismét felerősödtek az experi-
mentális törekvések, de a hangsúly továbbra is a kollektív művészi tevékenységen maradt. Ezzel az 
Ekszpanzió-mozgalom bejelentette igényét a kultúra radikális átalakítására, a közösségi életérzés feltá-
masztására. Régi-új műformák születtek (maga a fesztiváljelleg, a számtalan művészeti együttes beolva-
dása a közös programba, zenekarok fellépte, színpadi játékok, performanszok, verskoncertek, koncert 
színházak, a népi rituálék, szakrális mítoszok bevonása az alkotómunkába stb.). Nyáron évente cikliku-
san, az utóbbi időszakban évente többször is rendezett „expanziós” összejövetelek szervezője, „főpap-
ja” (Németh Péter Mikola) mindenütt-jelenvalóságával, központi szerepvállalásával, mágikus műveivel 
(Mysterium carnale, Visszasejtesít) és a sokféle művészi attitűdnek teret biztosító toleranciájával fel 
tudja kelteni metaforikus síkon azt a szellemi egység-érzetet, amelynek hiányától szenved a modernko-
ri emberiség (és szenvedünk mi is, mindannyian). A mágikus-rituális műtípus – az Ekszpanzió művészi 
felléptei során – mintegy pótolni tudja, sőt újjáteremti esztétikailag azt az egységes, kollektív érték- és 
életrendet, amely a szakrális hagyományban megőrződött, s így a befogadói közösség számára mintegy 
homogén kulturális kereteket teremt a „totalitásélmény” átéléséhez. Azaz realizálja a mítoszt – egy mítosz 
utáni korban; ezzel arra inspirálva a befogadókat, hogy ki-ki a maga érték- és életrendjét harmonizálja 
a közösség élet- és értékrendjével. Mi más ez, ha nem a schilleri „esztétikai nevelés” alapjainak megújí-
tása – az avantgárd új műfajteremtő eszközeivel? Törekvés arra, hogy „a művészet mindennapi életünk 
eleven, organikus részévé váljon” – amint azt az alkotó-rendező egyik Hívogatójában írja.

Az Ekszpanzió elnevezés (kiáramlás – hódítás – kiterjeszkedés, de kivonulás is!) önmagában véve is 
(közösségi) küldetéstudatra utal. Célja a morális és kollektív szellemi értékek feltámasztása egy amo-
rális és individuális korban, s azok visszavezetése az egyéni és a társadalmi élet különböző színtereire. 
A klasszikus avantgárdhoz hasonlóan hisz abban, hogy az élet/művészet közötti határok feloldhatók; 
de nem elsősorban az akcionista lázadás eszközeivel, az aktivista, támadó gesztusokkal, hanem inkább 
a természeti erőforrásokból merítő konstruktivista Kassák (’20-as évekbeli) élet- és közösségépítő prog-
ramjának követésével. S mivel Kassák „összművészeti” eszköztára – mint élő hagyomány – már eleve 
a szerveződő csoport rendelkezésére állt, új műformák teremtésével, költői megoldásokkal gyarapítot-
ták s bővítették az experimentális formakészletet. Idővel felfigyeltek a kassáki költészet szakrális vo-
nulatára is, majd ezt tovább tágítva – elsősorban Németh Péter Mikola és Bohár András intenciói alapján 
– összekapcsolták a Hamvas Béla által feltárt őshagyomány (Scientia Sacra) szellemiségével. Így a kezde-
tek óta eltelt 25 év során sikerült visszacsatolniok az újavantgárd egyik fontos, virulens ágát az egyete-
mes kultúra ősidők óta létező szerves vonulatába, élővé, „korszerűvé” téve azt. A művészet „hatósugara” 
így kitágult, térben és időben új és újabb területeket hódítva meg, mindinkább beemelve a mindennapok 
emberét is a művészeti szférába.

Az Ekszpanzió nyaranta megrendezett találkozói szelíd területfoglalással az idők folyamán az egyik 
legrangosabb hazai és közép-európai alternatív kortárs művészeti seregszemle fontos fórumává váltak. 
Az immár 26. évébe érkezett fesztivál idei ünnepi rendezvénysorozata tanúbizonyságot tesz az eredeti 
célkitűzés megvalósulásáról: a modern művészet alapirányzatai (ősi–modern, szakrális–profán) egyaránt 
szerephez jutnak itt. A fő műfaj – kezdettől fogva – a konceptuális performansz, amelyben a képzőmű-

vészet–zene–irodalom elemei szintetizálódnak (vizuális és akusztikai költészet, installációk, body-art-
produkciók, happeningek stb.), s amelyben az improvizációnak is fontos szerep jut. Az alkotó „teremtő 
képzeletének” és szellemi erejének tág tere van a tekintetben, hogy milyen elemeket emel be művébe 
(amelyet talán az „örökkévalóságnak” is megőriznek a pillanatot megörökítő fotó- és videódokumentációk). 
A performansz az ezredvég egyik legkedveltebb műfajává vált, hiszen a mozgás, alakformálás éd gon-
dolati anyag szintetizálásával bizonyos értelemben a legősibb közösségi műfajokhoz áll közel. Grotowski 
Színház és rituálé című könyvében utal arra, hogy a performer „az elfelejtettnek vélt, mélyen ősi tudást” 
hozza felszínre: „a játék, a »mives fohász«, a rítus, a meditáció, az imádság, az üdvözülés »isteni« – mű-
vészi – eszközeivel az élő műteremtés rítusát valósítja meg”. A performer tehát „kivételes adottságú, an-
gyali lény; olyan kerub, aki […] képes metafizikai kapcsolatot teremteni a testi impulzusok és az ének 
között”, s transzcendens hidat épít „a közönség és ama isteni Valami s ama valóságos Semmi között”. 
Vagyis: „hídépítő, híd-teremtő lélek” (azaz: ponti-fex), akiből – mint a Napból – végtelen sugárzással árad 
a létteremtő energia. Az Expanzió ennek a szabad energiaáramlásnak kíván teret és lehetőséget biztosí-
tani; ebben áll reszakralizáló küldetése.

Az Ekszpanzió tehát kísérletet tett arra, hogy a kassáki konstruktivista hagyományt a Hamvas Béla 
által felszínre hozott szakrális tradícióval ötvözze (és ez új jelenség a magyar avantgárd történetében; 
úgy tűnik: magának az avantgárd megújulásának egyik fontos lehetősége). Eszközrendszerébe pedig 
mindazt integrálta, amit az utóbbi fél évszázad művészetmegújító törekvései felszínre hoztak. Vagyis a 
„hagyomány és lelemény vad vitáját” (Apollinaire) a kettő szintézisét megteremtve oldotta fel.

Hamvas Béla a modern művészet kapcsán hangsúlyozta A láthatatlan történet című munkájában, 
hogy az antik és a modern költő küldetése egyaránt az ember és a transzcendens világ közötti kapcsolat 
fenntartása. Csakhogy míg az antik költő olyan népben élt, amelynek életelveit a szent hagyomány for-
málta, így harmonikus volt a költő és népe közötti viszony, addig a modern költőnek magára hagyatva 
(esetleg megbélyegezve, kigúnyolva) kell a szakrális tradíció elevenségét fenntartania, folyamatosan 
megújítva a szövetséget Isten és az emberi világ között. A költő a szent Logosz mágikus teremtőerejével 
hozza helyre azt, amit a profán és avatatlan kezek elrontottak: megnyitja a Létet, az emberen túli dimen-
ziókat az ember számára (ezért ’szent’ és ’átkozott’ egyszerre: poeta sacer). A transzcendens értékekhez 
való viszony azonban az Ekszpanzió résztvevői számára nagyon is konkrét és evilági természetű: min-
denkor a valóságos emberi életre, emberi kapcsolatokra vonatkoznak. Aki a metafizikai értékek jegyében 
él (kövesse bár a keresztény, az iszlám, a buddhizmus tanításait), aki a Szeretet-törvénynek megfelelően 
alakítja sorsát az általános irigység–gyűlölet–kapzsiság–hataloméhség–élvezethajsza és üzletelés vi-
lágában, sőt annak ellenében: az megnyeri az örökkévalóságot – a szív és a lélek boldogságát. Az képes 
a Sötétség labirintusában tájékozódni, s nem lesz a „luciferi” erők rabja. Aki a Szeretet rendjében él, az 
etikus életet él – ezért boldog. Küldetése beteljesül: megtalálja Istent.

Ez az Ekszpanzió mindnyájunkhoz, mindnyájunknak szóló „üzenete”; ebben áll közösségi „küldeté-
se” az új évezred hajnalán.


