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Ez a dada egyben egy kiállítás megnyitója is volt, mely egy hónapig látható a MERSZ-ben (Budapest, 
VIII. Csobánc u. 10.).

A hely, a kiállítás igazán élő emlékezés – visszaidézése az 1916-os zürichi művészkocsmának, a nyolc-
vanas évekbeli (boldog emlékezetű) FMK-nak. Hangulatában visszatekint, tartalmában élő és valós. A ki-
állító művészek saját dadájukat fogalmazták meg. Negyven művész negyven dadája különbözőségében 
egyetlen szintézis, a honnan–hovába és a mából a jelenbe. Kollázs tombol térben (Ézsiás István, Vass Tibor, 
Jakab Tibor) és olajban (Bada Dada, Luzsicza Árpád), színben (Hornyik Anna, Dávid Vera) és vonalban 
(László Bandy). Az írott, kimondott, énekelt vagy sóhajtott-kiáltott szó varázsa (Petőcz András, Varga Lilla) 
a képversektől az alkatrész-kottáig (Ladik Katalin) a képet nézőt olvasóvá, az olvasót boldog szemlélővé 
varázsolja. fenyvesi Tóth Artpad comics-verse éppúgy olvasható, mint a pszeudo-küldeményként érkezett 
színes buherakerítés alá írott 16-os (Szombathy Bálint). Van itt ready made (Győrffy Sándor) és hintaló-
zebra, Szlaukó László többszörösen keretezett terroristája üde színfolt a világító festmény (Külüs László) 
mellett. Van könyv és Mona Selfye (Bokros Péter), print (Rőczei György) és fotó (Ormos József). Van itt 
minden, ami dada és dada lehet. Tehát ha valaki arra jártában kel, érdemes benéznie a MERSZ-be, mert 
így együtt ritkán látni a kortárs művészet izgalmas szeletét. (Meg hát meggyőződni arról, mit tesz egyetlen 
vitatott jelentésű szó, ha kimondják…)

DR. YSAP ÚR

MADADAMA 2016

DADA – hangzott el éppen száz esztendeje (1916. 02. 08.) a zürichi Cabaret Voltaire-ben Tristan Tzara 
ominózus megjelölése arra, amit éppen tettek. Megnevezték az élhetetlen polgári lét, az őrült háború és 
a kiüresedett régi világ ellen lázadó művészek felháborodását. És dühét. Utálatát és értelmetlenségét. 
Normális aggyal felfoghatatlanságát… És ezen a normális polgár fel is bosszankodott rendesen! A dada 
lázadó és polgárpukkasztó, érthetetlen – kiáltották rá hevesen, hogy aztán évek múlva izmusnak nevezzék, 
beépítsék múzeumaikba Duchamp palackszárítóját, és gazdag bankárok műgyűjteményeinek féltve őrzött 
kincse legyen egy számla a Cabaret Voltaire-ből.

A 100. évfordulón a művészvilág (alapítványok, múzeumok és a médiából szétfröcsögő kultúra) e da-
daizmus születésnapját ünnepli. A Cabaret Voltaire ma idegenforgalmi látványosság, olyan steril és svájci, 
ahová dadaista a lábát se tenné be. Viszont japán, kínai és amerikai turista igen, s művészek bérlik helyi-
ségeit jó pénzért, hogy ott lehessenek. A dadaizmus tehát köszöni szépen, jól van. Nem öregszik jottányit 
sem, s ragyogó terepe a kritika nélkül maradt feltűnni vágyó kóklereknek.

A magyar dadaisták egy csoportja viszont nem születésnapot, hanem névnapot ünnepelt 2016. feb-
ruár 8-án, és erre a napra Cabaret Voltaire Budapestnek nevezték el a MERSZ klubot a „nyócker”-ben. 
„Ugyanúgy vagyunk, ugyanott vagyunk” – állt a meghívón. A dada örök. Élt, él és élni fog – nem úgy, mint 
ahogyan ezt ama másik zürichi emigránsról hirdették bőszen egykoron. Tristan Tzara pedig a kereszt-
apa, aki mozgásba lendítette erre a száz évre. Az eseményt a Dada Centenárium Előkészítő Bizottság szer-
vezte. Ez volt a tizedik s egyben utolsó összejövetele azon állandóan változó díszes grémiumnak, melyet 
Szlaukó László és Rőczei György hívtak életre tíz évvel ezelőtt. Üléseiken megidézték Tristan Tzara szel-
lemét, köré szervezve a MADADAMA-életérzést, melynek történetéről szép kiállítású könyv is megjelent 
az alkalomra, dokumentálva, hogy alaposan felkészültek az évfordulóra. Az emlékezés rövid és tárgyra 
törő volt. A háttérben plakát, a puccos Cabaret Voltaire Zürichben, Tzara a sarkán ücsörög a kockaköve-
ken. Rőczei visszaszámolt, Szlaukó pezsgőt bontott, és a harminckilenc aktív résztvevő hat óra nulla 
nullakor józan fővel s előre megfontolva, tiszta szívvel kimondta, hogy

DADA

Erről mindenki emléklapot kapott, hogy száz év múlva ne lehessen vita arról, hogy ki, mikor és miért 
mondta ki a dada szót pontosan száz évvel Tzara mester után. 

Fo
tó

: S
yp

or
ca

 W
ha

nd
al

 (
Re

ne
gá

t P
ro

je
kt

)



48 49

Ez a dada egyben egy kiállítás megnyitója is volt, mely egy hónapig látható a MERSZ-ben (Budapest, 
VIII. Csobánc u. 10.).

A hely, a kiállítás igazán élő emlékezés – visszaidézése az 1916-os zürichi művészkocsmának, a nyolc-
vanas évekbeli (boldog emlékezetű) FMK-nak. Hangulatában visszatekint, tartalmában élő és valós. A ki-
állító művészek saját dadájukat fogalmazták meg. Negyven művész negyven dadája különbözőségében 
egyetlen szintézis, a honnan–hovába és a mából a jelenbe. Kollázs tombol térben (Ézsiás István, Vass Tibor, 
Jakab Tibor) és olajban (Bada Dada, Luzsicza Árpád), színben (Hornyik Anna, Dávid Vera) és vonalban 
(László Bandy). Az írott, kimondott, énekelt vagy sóhajtott-kiáltott szó varázsa (Petőcz András, Varga Lilla) 
a képversektől az alkatrész-kottáig (Ladik Katalin) a képet nézőt olvasóvá, az olvasót boldog szemlélővé 
varázsolja. fenyvesi Tóth Artpad comics-verse éppúgy olvasható, mint a pszeudo-küldeményként érkezett 
színes buherakerítés alá írott 16-os (Szombathy Bálint). Van itt ready made (Győrffy Sándor) és hintaló-
zebra, Szlaukó László többszörösen keretezett terroristája üde színfolt a világító festmény (Külüs László) 
mellett. Van könyv és Mona Selfye (Bokros Péter), print (Rőczei György) és fotó (Ormos József). Van itt 
minden, ami dada és dada lehet. Tehát ha valaki arra jártában kel, érdemes benéznie a MERSZ-be, mert 
így együtt ritkán látni a kortárs művészet izgalmas szeletét. (Meg hát meggyőződni arról, mit tesz egyetlen 
vitatott jelentésű szó, ha kimondják…)

DR. YSAP ÚR

MADADAMA 2016

DADA – hangzott el éppen száz esztendeje (1916. 02. 08.) a zürichi Cabaret Voltaire-ben Tristan Tzara 
ominózus megjelölése arra, amit éppen tettek. Megnevezték az élhetetlen polgári lét, az őrült háború és 
a kiüresedett régi világ ellen lázadó művészek felháborodását. És dühét. Utálatát és értelmetlenségét. 
Normális aggyal felfoghatatlanságát… És ezen a normális polgár fel is bosszankodott rendesen! A dada 
lázadó és polgárpukkasztó, érthetetlen – kiáltották rá hevesen, hogy aztán évek múlva izmusnak nevezzék, 
beépítsék múzeumaikba Duchamp palackszárítóját, és gazdag bankárok műgyűjteményeinek féltve őrzött 
kincse legyen egy számla a Cabaret Voltaire-ből.

A 100. évfordulón a művészvilág (alapítványok, múzeumok és a médiából szétfröcsögő kultúra) e da-
daizmus születésnapját ünnepli. A Cabaret Voltaire ma idegenforgalmi látványosság, olyan steril és svájci, 
ahová dadaista a lábát se tenné be. Viszont japán, kínai és amerikai turista igen, s művészek bérlik helyi-
ségeit jó pénzért, hogy ott lehessenek. A dadaizmus tehát köszöni szépen, jól van. Nem öregszik jottányit 
sem, s ragyogó terepe a kritika nélkül maradt feltűnni vágyó kóklereknek.

A magyar dadaisták egy csoportja viszont nem születésnapot, hanem névnapot ünnepelt 2016. feb-
ruár 8-án, és erre a napra Cabaret Voltaire Budapestnek nevezték el a MERSZ klubot a „nyócker”-ben. 
„Ugyanúgy vagyunk, ugyanott vagyunk” – állt a meghívón. A dada örök. Élt, él és élni fog – nem úgy, mint 
ahogyan ezt ama másik zürichi emigránsról hirdették bőszen egykoron. Tristan Tzara pedig a kereszt-
apa, aki mozgásba lendítette erre a száz évre. Az eseményt a Dada Centenárium Előkészítő Bizottság szer-
vezte. Ez volt a tizedik s egyben utolsó összejövetele azon állandóan változó díszes grémiumnak, melyet 
Szlaukó László és Rőczei György hívtak életre tíz évvel ezelőtt. Üléseiken megidézték Tristan Tzara szel-
lemét, köré szervezve a MADADAMA-életérzést, melynek történetéről szép kiállítású könyv is megjelent 
az alkalomra, dokumentálva, hogy alaposan felkészültek az évfordulóra. Az emlékezés rövid és tárgyra 
törő volt. A háttérben plakát, a puccos Cabaret Voltaire Zürichben, Tzara a sarkán ücsörög a kockaköve-
ken. Rőczei visszaszámolt, Szlaukó pezsgőt bontott, és a harminckilenc aktív résztvevő hat óra nulla 
nullakor józan fővel s előre megfontolva, tiszta szívvel kimondta, hogy

DADA

Erről mindenki emléklapot kapott, hogy száz év múlva ne lehessen vita arról, hogy ki, mikor és miért 
mondta ki a dada szót pontosan száz évvel Tzara mester után. 

Fo
tó

: S
yp

or
ca

 W
ha

nd
al

 (
Re

ne
gá

t P
ro

je
kt

)



50 51

Ami viszont egyszeri volt aznap este, megismételhetetlen és megmaradó, a jelenlét-élmény. Ladik 
Katalin elénekelte-szavalta naprakész lelkét, kottának használva kiállított munkáját. Hangzott a dada 
több hangon (Nagy Zopántól Petőcz Andrásig), volt Simon Márton dada-rapje és Triceps Opál színháza 
(Brenner Zoltán, Fábián Franciska, Tóth Imre, Triceps, Ürmös Attila, Yeanet Poett; zene: Falcsik Tigris – 
dob, Ürmös Attila – harmonika) a magyar dada folytonosságát bizonyította prae/posztdada fonikus 
performanszával (Baróti Szabó Dávid [1784], Amade László [1740 k.], Kristóf Károly [1904], Barta Sándor 
[1922], Kudlák Lajos, Méliusz József [1909], Weöres Sándor, Géher István, Vas István, Tandori Dezső, 
feLugossy Laca, Szabóka 17 Lászlóka szövegeinek felhasználásával).

Aztán valódi dada az éjszakában, felolvasások, beolvasások, nem csak légyott, de részvétel benne. 
Hogy száz év múlva is lesz dada, az biztos – a MADADAMA tovább él a jelenlevőben. Mert nem a dada 
nonszensz, hanem a kor, amelyben élünk.

Utóirat:
2016. február 8-án a Cabaret Voltaire Budapest helységeiben a centenáriumi NIpP-oklevelet és emlékflas-
kát a művészet szabadságáért végzett kiemelkedő munkájáért Ladik Katalinnak adták át többszörösen 
kitüntetett művészek. (MTI)

TŰZKÉPEK
Nagy Gábor György kiállítása, 

2015. október 8–22. 

A képnek van története. De amikor nézzük, csak a látvány 

marad. Mostanában egyre több szakmabelitől, meglepő 

módon kritikustól is hallom, hogy nem akar olvasni, 

fárasztja a sok szöveg a kiállításokon. A virtuális ge-

neráció? A kiállítás vizuális műfaj persze, mindent a 

szemnek… A magam részéről nem osztom ezt a néze-

tet. S talán ezzel a letűnőfélben lévő textualizált kon-

cep tua lizmuson felnőtt nemzedéknek a véleményét 

visszhangzom.

A meditatív képeknek is van történetük. A jóga gya-

korlata sem ér semmit magyarázatok, szóbeli rávezeté-

sek, nagy sztorik nélkül. A keletkezés éve nélkül például 

gyakran mit sem tudnánk kezdeni egy festménnyel. 

Puszta vizuális ingerként kezelve a tárgyakat bizarr 

objektek kerülhetnek egymás mellé, ami persze egy re-

mek szellemi kaland.

Nagy Gábor György képeinek is van története, de 

ezek a képek éppen olyanok, amik képesek pusztán 

a szemet is kielégíteni.

A fényt mint a látás feltételét minden alkotás „hasz-

nálja” – megjeleníteni nem egyszerű. A középkor épí-

tészete a természetes fény beeséseit használta, a kora-

reneszánsz flamand festők az alapozás ragyogásából 

bontották ki a kompozíciót, a barokk korban a csúcs-

fénnyel modelláltak, amit csak a festési procedúra leg-

végén vittek fel a képekre. Turner vagy az impresz-

szionisták után a fény tárgyak nélkül is megjelenhetett 

a festészetben, mégis voltak a 20. században olyan fes-

tők, mint Balthus, akik a fényt az emberi test felületén 

„fogták föl” újra.

A festészet egységes iránya pedig éppen egy évszá-

zada lépett ki ábrázoló, mesélő, narratív szerepéből, és 

az optikai-szenzuális-szellemi kalandok tiszta terepére 

tevődött át. Azóta nagy utat járt be az éppen százéves 

születésnapját ünneplő monokróm festészet is. 

2015 a fény éve is, így ezzel a kiállítással három év-

fordulót is megidézünk – habár úgy tudom, a rendezők-

nek ez nem volt szándéka. Valószínűleg kevesen tudják, 

hogy a fény éve az Európai Fizikai Egyesület (EPS) kez-

deményezéséből, az ENSZ és az UNESCO támogatásával 

valósult meg. Mindebben több momentum játszott köz-

re: Al-Hajszam arab tudós De Aspectibus, magyarul 

A látásról című írásműve 1000 éve jelent meg, Einstein 

relativitáselmélete 100 éves, a Csillagászati Unió (IAU) 

pedig a kozmikus háttérsugárzás felfedezésének 50. év-

fordulóján, idén meghirdette a kozmikus fény évét is.

Kazimir Malevics 1915-ben a Majakovszkij közremű-

ködésével kiadott Szuprematista kiáltványban a lelki 

tisztaságot és az érzelmek szabadságát tekintette az új 

művészet kiindulópontjának, amely függetlenné válik 

a politika és a vallás kötöttségeitől. Malevics mint a mű-

fajok egy életműben való körforgásának talán első ala-

nya, 1933-ban reneszánsz mintájú festőportrét készített 

magáról hasonló vörös sapkában, mint amiben Federico 

Montefeltre portréját festette meg Piero della Francesca. 

Ezt a reneszánsz portrét mint a reprodukálási láz egyik 

eklatáns példáját használta fel Nagy Gábor György Fede-

rico copy című digitális sorozatában. A művész akkor 

még egyetemre járt, és éppen útját kereste abban a kö-

zegben, amely éppen elvesztette a régi pátoszformáinak 

tartalmait. 
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