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Forgács Miklós

Grimaszok nélkül a Dunakanyarban
Tavaly sörhab és angyalszárny, Hrabal és égi követek behatárolta köztes terek 

arcait vizsgálták. Idén a tökéletesség és a töredékesség, lenyomat és alakos-

kodás behatárolta köztes arcok tereit kutatják. Tavaly látható és láthatatlan vi-

lágok küldötteit szólaltattak meg az alkotók. Idén tapintható és tapinthatatlan 

arcmaszkok tudatos vagy önkéntelen visel�it élesztik fel. Kivetítés és behatolás, 

sejtetés és állítás, kérés és követelés, összetapasztás és darabokra törés, fel-

oldódás és bekebelezés, mer�n fi gyelés és fi gyelmet követelés, megidézés és 

el�bányászás, hasonlítás és különbözés, emlékezés és teremtés, vágyakozás 

és megelégedés, nyugtalankodás és rátalálás, szertefoszlás és testet öltés – le-

gyen bármi a téma, ez a napirend, az örök kett�sség pillanatnyi bája. Tavaly 

tekintélyes szeráfok és méltóságteljes kerubok, félelmetes démonok és gondos 

�rangyalok, bukott lények és érzelemmentes hírnökök jól megfértek a tántor-

gókkal és dülöngél�kkel, motyogókkal és csuklókkal, zavaros tekintet�ekkel és 

szédül�kkel. Sörben az angyal lefürdött hozzánk. Idén szakralizáló maszkok és 

profanizáló álarcok, felismerhet�k és eltakartak, örökkévalók és tiszavirágok, 

átlényegül�k és konokul ragaszkodók, bölcs forrongók és nyughatatlanul hig-

gadók, ésszel utazók és ösztönösen nem mozdulók, klasszikusok és avantgár-

dok, burjánzók és aszketikusok, Wagner-maszkos Kassákok, Kassák-maszkos 

ekszpanziósok, Ekszpanzió-maszkos Wagnerek fonódnak és keverednek össze. 

Sebezhet�en hamisítatlanul, végtelenül egyszer�en – „Éposz Kassák Maszkjá-

ban” – Németh Péter Mikola alkotó-rendez� vezényletével.

A  zavarba ejt�en rendre vágyó, megnyugtató zsúfoltság holnap 17 órakor 

kezd�dik Nagymaroson a Magyar utca 2. sz. házánál, Kassák emléktáblájának 

avatásával, szavalókórus és menyecskekórus idézi meg a költ�t. „Kassák Lajos azt 

üzente…”, „Kassák Nagymaroson”, „Kassák Lajos kalapjára” – játékosan, komoly-

kodón gy�lnek a bizonyítékok. Este hattól kiállítások, akciók, versek és koncertek 

következnek a Nake Galériában és udvarán. Bujdosó Alpár Álarcokat és agyag-

táblákat, Kelényi Béla ArcMásokat, Németh Zoltán Pál ArcMaszkokat, Szatmári 

Botond és Szécsi András Maszk-kiállítást, Csorba-Simon SzitaMaszkjátékot kínál. 

A Vére-Költ�-Bodobácsok Kassák arcát, álarcát, maszkját, Konczek József Magyar 

Amerikáját, az Opál Színház pedig Triceps fónikus performanszát adja el�. Szi-

lágyi Rudolf „alternatív technikai és m�faji szimbiózisra” törekv� akcióját Kanalas 

Éva Táltoséneke Maszkban követi. Szombaton reggel kilenct�l Nagymaroson a 

városi könyvtárban G. Komoróczy Em�ke tart el�adást Kassák aktualitásáról és 

szellemér�l az (Új)avantgárdban és az Ekszpanzióban. Visegrádon fél háromtól a 

Könyvtár Galériában Köpöczi Rózsa rendezésében nyílik kiállítás a visegrádi Eksz-

panziók grafi káiból és fotódokumentumaiból. A Mátyás Király Múzeumban 16 órá-

tól a Kalahári együttes koncertezik, az ArcMaszk kiállítást Szombathy Bálint nyitja 

meg, performanszokat mutat be a Titanic M�vészetel�re Iskola, az Opál Színház, 

Dénes Imre és Kovács István. Nagymaroson este nyolctól a Duna-parton Narcis-

szosz Ekhó akciójával a Prágai–Ughy–Végh kommandó jelentkezik. A nagymarosi 
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San-Teamban 21 órától K. Kabai Lóránt performansza után a Pent Leditgrant 

Emlékzenekar Nem változtatható m�tét cím� akciója látható és hallható. Végül 

21.30-tól a Bufi  udvarán zenei kísérletek folynak, Majoros–Szilágyi zörejekb�l 

épített hangkompozíciója, Kett�s Tamás és a Vadszamarak, valamint a Ricsárd-

gír zenekar virtuóz provokációja. Vasárnap 11 órakor a nagymarosi katolikus 

templomban Zenébe rejtezetten címmel Virág László játszik reneszánsz orgona-

muzsikát. A déli harangszóra Végh Attila költ� házánál a Szent Imre téren Él� 

Dunakanyar Antológia 2010 és Tékozló fi úk underground hip-hop koncert lesz. 

A katolikus templomban 13.30-tól Klenyán Csaba (klarinét) és tanítványai Bujtás 

József m�veit adják el�. A Bethlen söröz�ben Balaskó Jen� Angyal Pista balladá-

ja lesz maszkban elbeszélve. A Térszínház Képmutogató(k) játéka 17.50-t�l lát-

ható a plébánia szabadtéri színpadán. A találkozót Kassák-mise és a Grencsó Bio 

Kollektíva A másik arca zárja 19.00-tól a katolikus templomban.

A Kassák-emléktábla avatóján…
G. Komoróczy Em�ke írja levlapon a minap: Kedves Mikola! Kassák Lajosék 1965 

tavaszán vették meg nagymarosi nyaralójukat a visegrádi fellegvárral szemközti 

Dunaparton. A nem rég elhunyt pécsi illet�ség� irodalomtörténész, Tüskés Tibor  

Kortársak cím� könyvében említést tesz arról, hogy korábban a Kassák-házaspár 

a Balaton-felvidéken, Balatonfenyvesen keresett egy olyan épületet, ahol a kés�b-

bi Kassák-relikviák elhelyezhet�ek lesznek. Utána azonban Tüskés arról számol 

be, hogy Kassákék a Dunakanyarban találták meg azt az épületet, ahol a hagya-

tékot kívánják majd elhelyezni. Most itt állunk Nagymaroson, a Magyar utca 2-es 

számú ház el�tt, ahol Kassákné Kárpáti Klára férje 1967-ben bekövetkezett halála 

után, 1969/70-ben emlékszobát rendezett be a hagyaték egy töredékéb�l. A ház 

el�tt állva, ahol Bálint Zsombor keramikus, ekszpanziós alkotótársunk emlék-

tábláját kívánjuk felavatni pillanatokon belül, el kell hogy mondjuk, hogy az több-

ször is gazdát cserélt. El�ször, Kárpáti Klára halála után a Kassák-emlékszobával 

együtt a LAP-Kiadó Vállalat vásárolta meg Budapestr�l, majd, amikor a vállalat 

megsz�nt, az állam értékesítette az ingatlant, így lett dr. Udvardi Judit ügyvéd a 

jelenlegi tulajdonos, aki volt olyan kedves, és hozzájárult a Kassák-emléktábla el-

helyezéséhez, talán abból a megfontolásból is, hogy � még látta ebben a házban, 

miel�tt tulajdonos lett volna, Kassák Lajos relikviáit. Külön köszönet azért, hogy 

hozzájárult saját háza megjelöléséhez, ami képzeteink szerint tovább írja majd az 

emléktábla által is Kassák életm�ve történetét.

Ezennel arra kérjük Nagymaros polgárait, hogy legyenek szívesek hozzájárulni 

ahhoz, hogy egy európai szellem újra hazataláljon, mert meggy�z�désem, hogy 

Kassák Lajos és Kárpáti Klára nem véletlenül választották a Dunakanyart utolsó 

éveik helyszínévé, mert �k is érezték, s talán tudták is Cs. Szabó László gondola-

taival élve, hogy a Kárpát-Haza egyik legpoétikusabb szeglete az a Dunakanyar. 

Az Ekszpanzió alkotói méltán állítják most ezt az emléktáblát, annak reménységé-

vel, hogy a város elfogadja, hogy a közeljöv�ben közösen rekonstruáljuk és újra 

megnyitjuk a jelenlegi NAKE épületében a Kassák-emlékszobát.

Éljen a magyar avantgárd! Éljen Haza!


