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G. KOMORÓCZY EMŐKE

Az Ekszpanzió-mozgalom

Az avantgárd új virágkora az ezredfordulón: 

a kassáki összművészeti törekvések újraéledése

3. rész

Jung a művészettel kapcsolatos írásaiban (Az ember és szimbólumai) hangsúlyozza, hogy a felvilágosult 
racionalizmus, majd a belőle eredő ateista individualizmus a 20. századra teljesen felmorzsolta a társa-
dalom morális erejét (miután eltűnt a „középpont” – Isten – az emberek tudatából), értelmét vesztette az 
összetartozás, felmorzsolódtak a közösségek és a szolidaritás; az etikai elvek elvesztették szerepüket 
az emberi együttélésben. A művészetnek tehát szükségszerűen vissza kellett térnie a közös szellemi alap-
hoz, a kollektív tudattalanban évezredek során felhalmozott, elraktározott morális „készlethez”. Miután 
a civilizáció egyre távolabb sodorta a mindennapok emberét és a közösséget ősi gyökereitől, a művészek 
mintegy ösztönösen ráéreztek arra, hogyan kell a művészetnek áthidalnia az ember tudatos (racionális, 
„világos”) és tudattalan (imaginatív, „sötét”) Énje közötti szakadékot. Ezért a művészet ismét a 19–20. szá-
zadi archaikus alapformákhoz fordult (a kubizmustól az expresszionizmuson, a konstruktivizmuson, 
a szürrealizmuson át a konceptuális művészetig), s azok absztrakt-mágikus-imaginista eszközeivel kísé-
relte meg felszínre hozni a mély-énben tárolt ősképeket. Az állat-ábrázolások, a maszkok, a zodiákus jelei, 
a numerológia (számmisztika), a geometria és az asztrológia összefüggései az anyag, a test és a lélek 
szférája közötti kapcsolatot tudatosítják, így nélkülözhetetlenek a pszichés törvényszerűségek megisme-
rése szempontjából, s elősegítik a végtelenbe táguló Univerzum képzetének megértését. Jung azért tartja 
a korokon átívelő jelrendszert, szimbólum-készletet (magát a nyelvet, a számszimbolikát, az ősi geometriai 
alakzatokat, vallási hiedelmeket, mítoszokat, sőt az előítéleteket is) az emberiség egység-tudat forrásának, 
mert az őrzi és minden nemzedékben újra és újra előhívja a valóságnak azon rétegeit, amelyek az embe-
rek, a népek és az emberiség téren és időn átívelő kapcsolatait erősítik. Az egyed számára csakis a szim-
bolikus univerzum teszi evidenssé a teljes kulturális örökséghez való tartozást.1

Az absztrakt formák képezik az ornamentális művészet alapját is (az egyiptomitól a középkori egy-
házművészeten át Vasarely térhatású ornamentikájáig éppúgy, mint a népi hímzésekét): az egyezmé-
nyes vizuális jelrendszer ösztönösen felidézi bennünk az arche-élményeket. Minden művész, legyen bár 

1 C. G. JUNG, Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadói Kft., Budapest, 1993, 17–104.Szabadka, 2021


