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SZAKOLCZAY LAJOS

Éposz Kassák maszkjában

Az Ekszpanzió XXIX. + 1 kiállítás-performansza a nagymarosi Sigil Galériában

Szent őrültek mindig vannak – az évtizedek előtt az Ekszpanziót elindító Németh Péter Mikola költő, per-
formanszművész, alkotó-rendező közéjük tartozik –, nekik köszönhető, hogy a Föld tovább forog, nem 
fagynak be a tengerek; a művészet és kultúra tavai oly kihívóan csábítanak az érték-vadászatra, hogy 
ember legyen a talpán, akit nem ragad magával ez a kincsmentő, újabb kincs alkotására-fölfedezésére 
biztató buzgóság.

Avantgárd hevület? A korábbról, főképp Kassák Lajos munkássága nyomán ismert – mindent megújí-
tó – élcsapat újraálmodása? Csatlakozás egy ma már kevésbé ismert, és sajnos sokszor lenézett vonulat-
hoz, amely – noha sokan elkönyvelték volna halálát – nem múlt ki, sőt (lásd az Ekszpanzió huszonkilenc 
éves útját) újra és újra hallatja a hangját?

Ez is, az is, de még inkább a 20. század rabigájából kitört, és a 21. század zűrzavarában, a talpán még 
bizonytalanul álló ember újbóli rácsodálkozása önmagára s a körülötte lévő világra. Hogy meghatároz-
hassa helyét, cselekvésének irányát s mozgatórugóját. Hogy ráébredhessen a kozmosszal szembeni töré-
kenységére, ugyanakkor jelezze: az ő szikla-voltja nélkül nem világ a világ, hamisan pislognak a csillagok.

Ennek a kitörésnek – hiába az avantgárd háttér – óhatatlanul megvan a romantikája. Az „álmodj na-
gyot!” rizikója. Kassák Lajosnál is megvolt, szentséges hevülettel ez az újító szándék. Szembemenni 
irányzatokkal, csoportokkal, szinte az egész világgal, mert úgy vélte, A Tett (lapjának címe is ez volt) 
csak akkor tett, ha a cselekvő erkölcs mozgatja. A Munka szintén csak akkor munka, ha magával hozza 
az ember (a személyiség) kiteljesedését. És a MA sem lehet tegnap, s ha lámpása nem a jövőre világít, 
semmit nem ér.

Jóllehet a fönti eszméket a múlt század kegyetlen vihara (II. világháború, emberirtás) jobbára össze-
törte, de a szellem embere nem azért emeltetett – az ész okán – arra a rangra, hogy veszni hagyja koráb-
ban kiküzdött értékeit. A mára vonatkoztatva is igaz mindez. Fejünk fölött százszor elrepülhet a nikkel 
szamovár – Kassák világ-izomerővel jelölte ki útját –, de ha a mozgás (létezés) dinamikáját nem vagy 
kevésbé érzékeljük, lemaradunk az áhított jövőépítés pillanatairól.

S amit a tárlaton a dokumentum- és művészi fotók, grafikák és festmények garmadájában láthatunk, 
az épp az ellenkezőjét bizonyítja. Készenlétet az álmodásra. A szépség, bár nemegyszer a rútságával zaka-
toló szépség kiterjesztésére, a látómező éberségének a fenntartására. Ha hajdanán (pontosabban 1916-ban) 

a csavargó esztétikáját megvalósító író-képzőművész (Egy ember élete) a tudatosan vállalt álarcban meg-
nyilatkozhatott, miért volna ez idegen a napra éppen ötven éve meghalt avantgárd apostol előtt fejet hajtó 
kortárs írók-művészek előtt? A kiállítás (a programsorozat) címe, Éposz Kassák maszkjában tehát a ma-
gyar klasszikus nevezetes művének, az Éposz Wagner maszkjában parafrázisa. S minthogy a kétnapos 
összejövetel a Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó címet viseli, alkotóinkon kívül más náció mű-
vei is fölfedezhetők a kiállításon.

Ha kétfelé is kell választanunk az anyagot – nemegyszer valamely képzőművészeti alkotás (festmény, 
grafika) csak fotómásolatban jelenik meg –, jól észlelhető a két terem módszerbeli, alkotás-lélektani, azo-
nos tematikát sugárzó együvé tartozása. Kassák alakja fényképen többször is azért idéztetik meg – a peca-
bot szerelmeséé, a Szigligeten pihenőé s a feleségével, Kárpáti Klárával az otthon nyugalmát árasztóé –, hogy 
intenzívebb legyen a kapcsolat a „főhős” s az általa inspirált művek között (köztük is az egyik legszebb 
művet – Kassák Lajos kalapja vörösben, attribútumokkal díszítve  – Ladik Katalin jegyzi).

Nem véletlen a dokumentumfotók tengerözöne – csoportképek különböző találkozókról (2005, Terény; 
2012, Visegrád), Köpöczi Rózsa lencséjének éleslátását mutató, dokumentumon jóval túlmutató nevezetes 
performanszokról (Visegrád, 2011; Terény, 2006) –, hiszen a képi adatolás egyfajta múzeumbeli megőrzést-
számbavételt is jelez. Még Németh Zoltán Pál és Mezey Péter is részt vett ilyesféle, a jeles pillanatokat 
rögzítő fotók megalkotásában. Egészen kitűnő a Kovaax maszklevétele (Németh Zoltán Pál), a Szombathy 
Bálint Kassák-maszkban (Mezey Péter), a Ladik Katalin 2006-os performansza (Köpöczi Rózsa) és Deák-
Varga Rita Aisája (Csetneki Gábor).

Csak jelzésszerűek a kiemelések, hiszen a fotók nagyobbik része – mert fotóművészek kezében van 
a masina – jóval többet mond a pillanat rögzítésénél. Megkomponálásuknál fogva ezek a fényképek (leg-
alábbis jó részük) önálló művészi alkotásként is fölfoghatók. Ha ideírom a rajtuk fölbukkanó, az avant-
gárdban így-úgy jeleskedő alkotókat – Németh Péter Mikola, Szombathy Bálint, Petőcz András, Baksai 
József, Bohár András, Ladik Katalin, Nagy Pál, Bujdosó Alpár (ez utóbbi kettő a párizsi Magyar Műhely 
szerkesztője) –, azonnal látni azt a hatalmas értékkört, amely a hajdani szabadkai Bosch+Bosch Csoportot 
éppúgy magában foglalja, mint a párizsi újítókat, vagy a költőnek és színésznek sem utolsó – nem csu-
pán performanszairól híres, ám a Harag György rendezte Csehov-ciklusban karakteres szerepeket játszó 
– újvidéki Ladik Katalint is. Ladik három 1996-os marseille-i performanszképe, Antonin Artaud emlékét 
megidézve, ugyancsak karakteres alkotás.

Hogy a nagymarosi tárlaton a fotó vitte a prímet, olyan művészeknek köszönhető, akik képeikkel a gyö-
nyörködtetésen túl valaminő életfilozófiát is sugalltak. Attila Meengham (Fehér farkas) mindhárom műve, 
de kiemelten a Canvas, és kiváltképp Németh Zoltán Pál mindenik alkotása ilyen mű. Ez utóbbitól szenzá-
ciós a nyolc darabból álló Műcsarnok 1986 című sorozat – benne egyedi alkotások (például Melocco Miklós 
szobrának részlete vagy Bak Imre grafikáinak térfoglaló gesztusa) –, hiszen a fotóművész holt tárgyakon 
mutatta meg fényjátékkal, szerkezeti villódzással-trükkel az idő múlásának, vagyis a bennünk is lüktető 
időfaktornak a végtelenségét. Szép a fivérét megörökítő portré-páros. A családjának szenvedését ugyancsak 
visszaadó Bartal-korpusz pedig lebilincselő.

A grafikák, festmények és plasztikák közt tallózva azonnal föltűnik Gaál József maszkjainak „éltető” 
csúnyasága-brutalitása, Olescher Tamás biblikus megszállottsága (Örömhír), Filep Sándor vegyes technikájú 
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virtuóz grafikai lapjának humora (Husszein pasa levele Köpöczi Rózsához), Baksai József lényeget bon-
coló versbe tekintése (Effeta). Mihályfi Mária Kőangyalt álmodott olajba, és Nikoláj Ivanovot is a Szent 
Könyvben megbúvó igazságok-csodák képi megvalósítása izgatja (Hal). Szálkás vonal-humorával és le-
tisztultságával lep meg a fiatal Syporca Whandal digitális grafika-hármasa (Konstruktív magány I–III.). 
Bereczki Kossack Katalin az égetett agyag mestere: Földszelleme sajátságos állatmaszk, míg orsó-gránát 
formájú kerámiáiban (Magvak I–III.) ott a lüktető föld, a csíra ereje.

Gosztola Gábor valódi mester, jelenléte – avantgárd ide vagy oda – meghatározó. Organikus létka-
landja („Fény szeretne lenni a dal…” – Térgörbület VIII., 2007), a pasztellben villódzó női test hulláma 
egészen különös grafikai hálót ad – életjelekkel. Színes testvariációi is érzéki kitárulkozásról vallanak 
– köztük is elsősorban az Ölelkezők I–II. –, gesztusból kanyargós fölkiáltó jelet építő temperája pedig 
valódi főhajtás Kassák előtt (Vörös jelek I–III., 1993). Hortobágyi Kettős Tamás nagyméretű mitikus olaj-
festményén (Egyszer eljön az idő…) megszentelődik a figuralitás, hiszen a hegyet körülhajózó énünk-
ben ott bizsereg a látomás fölszabadító, újrateremtő hatása is.

„Hamlet a TÚL ’p ART-ról kalapban” – olvassuk a 29. találkozó alcímét, amelyben akarva-akaratlan 
tömörül a Kassák-hívők legfőbb vágya: mielőbb helyezzük az őt megérdemlő helyre az írónak és költőnek 
is kiváló, modern művészetet közvetítő apostolunkat!

SZOMBATHY BÁLINT

„A művészet ott van, ahol a művész tartózkodik”

A Mykolárium költészet napi megnyitójára

„Mi lett volna, ha” felvetésekkel kell elővezetnem a mára adott magasztos témát. Hogy miért ezzel, majd 
elmondom, de úgyis rájönnek, mi lehet ennek az oka. Tehát mi lett volna, ha a dadaista forradalom párizsi 
vezéralakja, Tristan Tzara visszavágyik származásának színhelyére, a romániai Moineşti-be; a világot be-
járt Moholy-Nagy László Amerikából visszatelepül Bácsborsódra; a pesti és bécsi harcokban edzett Kassák 
visszamegy szülőhelyére, Érsekújvárra; a Párizst megjárt Tamkó Sirató Károly visszautazik Újvidékre; 
vajon mi történne, ha Nagy Pál eladná párizsi lakását, és visszaköltözne Salgótarjánba, Papp Tibor pedig 
Tokajba; vagy ha jómagam fognám a sátorfámat, és vennék magamnak egy utolsó mentsvárat szülő-
falumban, a bácskai Pacséren?

Mi lett volna, és mi lenne, ha az ilyen irányú mozgás fizikailag is visszasejtesíti a nagy avantgárd 
korpuszt a központok irányából, ahol már mindenki kipallérozódott, a kis közösségek, a hátország felé, 
ahol még ugyancsak elkel a tudás, a tapasztalat és a költői szó, mert nincsenek egyetemek, galériák, szín-
házak és egyéb szellemi gócok. Mi lenne, ha a felsorolt és ezen túl a feltételezett helységekben működne 
egy-egy olyan kis szellemi és spirituális sejttelep, mint amilyet Németh Péter álmodott választott szülő-
földje, faluja, Vámosmikola számára, művészi toldaléknévként felvéve annak elnevezését is.

A córdobai származású Manuel Benítez Pérez hírneves matadort csak El Cordobésként ismerjük, a bras-
sói Halász Gyula, világhírű fotográfus, Brassaiként vonult be a történelembe, és hát Moholy-Nagy is csak 
Nagy Lászlóként lett anyakönyvezve, mint ahogyan Németh Péter Mikola is Németh Péterként. Ma viszont 
a művészvilág már inkább csak Mikolaként hivatkozik az alakjára. A két Mikola-fogalom immáron en-
nek a szellemi hajléknak és otthonnak, a Mykoláriumnak a felemelésével teljes mértékben összeforrottnak 
tekinthető.

Egy élet elindult ebből az isten háta mögötti kis faluból, bő negyvenöt évvel ezelőtt, hogy bejárja  
a maga, még most is kerekedő pályáját, megtegye a maga velejáró és kevésbé kötelező köreit, átverekedje 
magát a sors elébe vetett akadályain, s felvértezze önnön magát a magasabb szférákban kijelölhető célo-
kért. Az önmegvalósítás iskolájának is nevezhetnénk ezt az emberi pályát, amelynek alakítója nem zárkó-
zott be a maga egyediségébe, hanem a kollektív tettre esküdött fel, ezzel együtt pedig egy nem tipikus 
emberi-művészeti modellre is. A korai magyar avantgárd élen járó egyéniségeinek, majd a II. világháború 
utáni újavantgárd korifeusainak kitaposott útján elindulva, az ifjúi tettekre felesküdött Németh Péter 




