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Mozgósított művészet címmel nyílt kiállítás a budapesti MAMŰ 
Galériában 2015. április 17-én, Zakariás István ötlete alapján. Kiál-
lított: drMáriás Béla, Horror Pista, Kacsó Fugeçu, Ladányi-Tóth 
Miklós, Molnár Judit Lilla, Németh Róbert, Pacsika Rudolf, Pető 
Hunor, Szigeti Gábor Csongor, Szombathy Bálint, Ütő Gusztáv, 
Vass Sándor és Zakariás István.

Nagyszabású kiállítással ünnepelte fennállásának 5. évforduló-
ját a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, 
amelynek ez idő alatt mintegy 250 alkotó volt a munkatársa. Az 
április 28-án nyílt Give me five! című kiállításon az ötös szám 
jegyében fogant munkák kerültek közönség elé.

Újabb állomásaihoz érkezett a Fotószuprematisták című kiállítás, 
melyet Szombathy Bálint kurátor indított útjára 2014 januárjában 
a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A veszp-
rémi Csikász Galériát is megjárt anyag március 24-én került 
a moszkvai közönség elé. A kiállításra az Állami Építészeti 
Múzeumban került sor. A Minyó Szert Károly, Robitz Anikó és 
Szombathy Bálint alkotásait bemutató rendezvény bécsi megnyi-
tója a Photon Galériában zajlott április 29-én. 

Április 29-én a Roham Bárban tartottak sajtótájékoztatót a Szek-
szárdi Magasiskola írói alkotótábor és mesterkurzus ez év jú-
liusi, harmadik kiadásáról a szekszárdi és budapesti szervezők. 
A nyári íróiskola tanárai ezúttal Tóth Krisztina, Baranyai László, 
Kukorelly Endre, Mészáros Sándor, Péterfy Gergely és Szkárosi 
Endre lesznek, Géczi János vizuális műhelyt, Horváth Kristóf és 
Színész Bob slam-workshopot tart. Az íróvendégek között lesz a 
két legutóbbi Mészöly-díjas, Győrffy Ákos és Szilasi László, vala-
mint Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője. Az esti progra-
mokban a Spanyolnátha internetes folyóirat alkotóbrigádja, va-
lamint A PAD folyóirat szerzői fognak szerepelni, a záróesti 
slam-partin pedig Bárány Bence, Csider István Zoltán, Gábor Tamás 

Indiana, Kemény Zsófi, Kövér András, Mavrák Katalin, Tengler 
Gergely, és természetesen Színész Bob, továbbá a szekszárdi slam-
merek fognak szerepelni – a partit Csi Korea zenei programja 
zárja.

Május 7-én és 8-án a szegedi Gran Caféban Hajnóczy a könyv-
tárban, avagy „a kékből kell kiindulni!” címmel rendezte meg 
a SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékén működő Hajnóczy Péter 
Hagyatékgondozó Műhely és a SZTE ÁJTK Jogbölcseleti és Jog-
szociológiai Tanszéke a kétévenként szokássá vált konferenciát. 
Erdélyi Ágnes és Cserjés Katalin megnyitó szavai után sorrendben 
Cserjés Katalin, Németh Gábor, F. Tóth F. Péter, Hoványi Márton, 
Nagy Tamás, Jánossy Lajos, Bencsik Orsolya, Szkárosi Endre, Kötél 
Emőke és Mekis D. János tartottak előadást. Levetítették Váncsa 
Gábor Álomkatona, A földmérő és Silence című kisfilmjeit, vala-
mint Harsányi Attila bemutatta Hajnóczy A herceg című mono-
drámáját, amelynek előadását Balogh Józseffel közösen készítette. 
Az irodalmi hagyatékok sorsáról és gondozásáról Jánossy Lajos 
moderálásával Szilágyi Zsófia, Buda Attila és Reichert Gábor tar-
tott kerekasztal-beszélgetést.

Május 14-én a Szépírók Társasága a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
rendezett beszélgetést a 30 éve alakult Örley Körről, amely a füg-
getlen, progresszív irodalmi gondolkodás egyik első olyan szer-
vezete volt, amely az állami intézményrendszeren belül alakul-
hatott meg. Előzetes hosszas alkudozás és harc után született 
meg az a lehetőség, hogy a Magyar Írószövetségen belül baráti 
körök alakulhassanak, immár nem műfaji-szakosztályi, hanem 
esztétikai és irányzatos rokonszenvek alapján. Az Örley Kör 
hosszú évekig minden szerdán találkozott az Astoria Szálló 
halljában, és számos rendezvényt kezdeményeztek. Ezek közül 
a legizgalmasabb és hosszú távon az egyik legmélyebb nyomot 
hagyó esemény az évenként megtartott Örley-hajó volt, amely 
a pesti hidak és Szentendre között körözve felolvasó és vitaren-
dezvényeknek, koncerteknek adott helyet.

A 30 éves megemlékezésen a Kör alapítói közül Györe Balázs, 
Németh Gábor, Rácz Péter, Szkárosi Endre, Tábor Ádám és Zirkuli 
Péter szólaltak fel.

Szombathy Bálint YU retorika című kötetének (Forum, Újvidék, 
2014.) bemutatójára május 18-án Újvidéken, a Vajdasági Művelődési 
Intézetben, 26-án pedig a Magyar Írószövetségben került sor. 
A könyvet Vladimir Kopicl író, Virág Gábor kiadóvezető és Baranyi 
Anna művészettörténész mutatta be.

Fotó: Magma

beri megmaradással. Mondhatnánk tehát, csodaszerként 

vetette be a képzeleti varázslás legközvetlenebb öngyó-

gyító eszközét, ezeket a finom kis „aprólékokat”, ame-

lyek idővel líraisággal és gyermeki tisztasággal áthatott 

fejezetekbe rendeződtek. 2009-ben például az O és az U 

betű formai zárványai mentén mozogva hozott létre 

egy kiállításnyi anyagot, amelyben az esetlegesség és a 

véletlen a szigorú tervezettséggel fonódott át, mintegy 

jelezve, hogy esetében a költői alkat racionális tulaj-

donságokkal vegyül el, hiszen Ocztos végzettségét te-

kintve építész. Korabeli csepeli kiállítása alkalmával azt 

találtam mondani, hogy gyógyító hatású képei elé oda 

kellene vinni az ország apraját-nagyját és általuk kiölni 

az emberekből a borúlátást, a depressziót, egyszersmind 

megerősítve a lelküket, önbizalmukat. Mindezt csak is-

mételni tudom ezúttal is. 

Ocztos kiművelt magának egy hol bájosan gyerme-

ki, hol tragikusan fájó univerzumot, és úgy döntött: az 

előzőt előtérbe helyezve közelebb lép a gyerekek világá-

hoz. Így alakult ki sajátos gyermekrajz figuralizmusa, 

előbb csak fekete vonalrajzokon, majd ama színes tin-

ták által, melyekről annak idején Kosztolányi is álmo-

dozott, Csáth pedig megrajzolta velük páratlan orvosi 

naplóját. Majd felötlött benne, a kifestő könyvek mintá-

jára miért ne ruházhatná át fekete tollrajzainak színe-

zését másokra, élve az elektronikus világháló flexibilis 

előnyeivel, kapcsolati rendszerével, kívül a kiállítói in-

tézmények merev működési mechanizmusán. Ilyen volt 

például a Myspace nevű közösségi oldal, amely több 

ezer kreatív embernek volt az egyidejű találkozóhelye, 

szellemi agorája. 

Ocztos betagolta munkáit egy kreatív nemzetközi 

hálózatba, amelyben interaktív módszerekkel arra nyílt 

lehetőség, hogy ki-ki rádolgozzon mások alkotásaira. 

Ez volt az úgynevezett Game projekt, 2012 táján. Az in-

ternetes rajzakcióból fejlődött ki aztán a külföldi alko-

tókat is tettekre késztető budapesti Élő tűzfalak moz-

galom. A művész rajzai nem süppedtek bele a műtermi 

elszigeteltségbe, sem pedig a galériás környezetbe, ha-

nem elindultak a kirajzás új lehetőségei felé, a legtágabb 

szociális hálóba. Jelen kiállításán is látható az a szán-

déka, hogy a rajzokat kibillentse a síkból, a fali instal-

lálás kötött keretei közül. 

A papírlaptól a tűzfalakig, foglalhatnánk össze tömö-

ren Ocztos István utóbbi évtizedben demonstrált útját 

a kifejezés lehetőségeinek a skáláján. Ez a nagy darab 

ember cseppet sem nyers vagy darabos, ellenkezőleg, tele 

van finom érzelmekkel, átható gondolatokkal és nemes 

szándékokkal. Máris a VII. kerület nagy legendáját tisz-

telhetjük a személyében. Alakjának majdani megfesté-

séhez egy helyi tűzfalat fog kiszemelni az őt becsülő 

jövő nemzedék. 

SZOMBATHY BÁLINT


