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A Szépírók Társasága május 22–23-án Erdély Miklós 90 cím-
mel fesztivált rendezett a Három Holló Rendezvényközpontban. 
A Müllner András által koordinált eseménysorozatban az ELTE 
Filmtudományi Tanszékének és a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem Intermédia Tanszékének hallgatói által az alkalomra készí-
tett kisfilmeket Erdély Álommásolatok című filmalkotása ihlette. 
Helyet kaptak a programban megzenésített Erdély-versek, Ladik 
Katalin performanszot mutatott be, és élő zenével (Takarmány-
bázis Tandem) megtekinthető volt az emblematikus szerző Vo-
natút című filmje. Hungarofuturista Erdély-olvasatok – Erdély 
Miklós művészete a hungarofuturista mozgalom retro avant gar-
dista kontextusában címmel népes művészetközi estét abszolvált 
Nemes Z. Márió szerkesztésében a hungarofuturista mozgalom, 
s az Ásványgyapot című Erdély-opusz kortárs újrafogalmazását 
Kukorelly Endre, Németh Gábor, Garaczi László, Györe Balázs, 
Csaplár Vilmos, Marno János és Sugár János írásai-előadásai 
nyújtották.

A protest-művészet egykori és mai értelmezhetőségéről Mélyi 
József, Roskó Gábor, Sugár János és Révész László beszélgetett; 
Erdély Miklósnak az Örley Körben és az underground képviselői 
között betöltött szerepéről pedig Bárdos Deák Ágnes, Czinki 
Ferenc, Havasréti József, Kurdy Fehér János, Rácz Péter, Tábor 
Ádám, Ungváry Rudolf és Víg Mihály.

A kétnapos Erdély-fesztivált Roskó Gábor a nagy melegben, 
az utcára tágult szaxofonszava zárta.

Május 28-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nemes Z. Márió, Sós 
Dóra és Szalai Zsolt mutatta be Szkárosi Endre Véletlenül nem 
jártam itt címmel megjelent válogatott verskötetét (Ambroo-
Book). Az esten Kenderesi Gabi, Lenkes László, Sőrés Zsolt és 
Szkárosi Endre felállásban koncertet adott a Spiritus Noister.

Június 16-án a genovai Parole spalancate fesztiválon mutatta be 
Linguae Vortex Verticalis című új projektjét a My Cat Is An 
Alien (Maurizio és Roberto Opalio) és Szkárosi Endre. 

Július 3-án, a Nyitott Műhelyben rendezték meg a korán elhunyt 
kanadai magyar költő, Zend Róbert emlékestjét, melynek kö-
zéppontjában a Tóbiás Krisztián szerkesztette Bibliai időkben 
éltünk című gyűjtemény es Zend-kötet állt. Az esten jelen volt 
a költő lánya, Natalie Zend is.

A szabadkai Klein Házban 19690827 címmel a 49 évvel ezelőtt 
alakult Bosch+Bosch Csoport munkásságát felelevenítő kiállítás 
nyílt. A megnyitón jelen volt Csernik Attila és Szombathy Bálint, 
a néhai csoport két tagja, valamint Kürti Emese, a Bosch+Bosch 
című kötet szerzője (acb Galéria, Budapest, 2016). 

A szlovákiai Érsekújváron bejegyzett Transart Communication 
multimediális rendezvény, nagyszabású nemzetközi ernyőpro-
jekttel jelölte 30 éves fennállását. Az 2018 júniusától októberig 
zajló események célkeresztjében a performanszművészet állt. 
A programot, amelyben 30 ország mintegy 100 alkotója vett részt, 
előadások mellett konferencia és szakmai műhely fűszerezte. 
A fesztivál központi eseménye egy hajó-, valamint egy vonatút 
volt budapesti, párkányi, komáromi, pozsonyi, illetve prágai, 
krakkói és varsói állomásokkal. A meghívott művészek a jármű-
veken dolgoztak, és bemutatkoztak a közönségnek.
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hiányzik a láb. Bár nem kell minden lábbeliben lábnak 

lennie. Főleg nem olyanoknak, amelyek nem is létez-

nek. Mert ez itt nem vicc, hanem komoly, mint a zuha-

nás. Ez itt nem egy zuhanás. „Kedves utasaink, biztosan 

állíthatjuk: az Air France caracasi járata minden kétsé-

get kizáróan nem zuhan, mert ez itt csak egy cipő.”

(Szöveg: MAGYARY ÁGNES; fénykép: BARBAY CSABA)

C I P Ő  N E M  C I P Ő

Ez nem egy cipő. Ez meg nem egy mondat. A mondat-

ban nincsenek szavak, és a szavak mögül hiányoznak 

a gondolatok, mivel ez nem egy nyelv, hanem egy képzel-

gés. Képzelgés márpedig nem létezik, és ezért ez csak egy 

mondat, amely üresen tátong, mint egy cipő, amelyből 


