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Mikola első feladatainak egyike a közösségteremtés volt. Kassák és köre, valamint a Magyar Műhely adta 
az erőt és az elszántságot, ahhoz az emberfeletti vállaláshoz, hogy a még nem egészen szabad levegőjű 
’80-as években másodmagával fesztivált szervezzen egy Duna-parti kisvárosban, Görög templom nevű 
kiállítótermében, amely mindezek előtt semmilyen hasonlót nem tapasztalt, semmilyen hasonlóval 
nem találkozott.

Ebből a történelmi fontosságú szerveződésből a későbbiekben egy egész mozgalom terebélyesedett, 
amely – elvesztve feje fölül az állandó intézményi ernyőket – regionális programot dolgozott ki, megcé-
lozva a kistérség arra felszentelt földrajzi pontjait. Az E(x)kszpanzió egy képlékeny, mondhatnánk no-
mád létformát vett fel, hiszen mozgatói felismerték és szó szerint értelmezték Robert Filliou szállóigéjét: 
„a művészet ott van, ahol a művész tartózkodik”. Vagyis, a művészetet nemcsak az arra kijelölt állami 
rezervátumokban kell keresni, hanem az élet szabadságával körülhatárolt emberi mozgástérben, annak 
totalitásában, legyen az egy pajta, egy istálló, egy vasúti peron vagy egy kocsma. Ennek a mozgalomnak 
a fő animátora és szellemi irányítója Németh Péter Mikola és segítője, művészettörténész felesége, Köpöczi 
Rózsa lett; mozgatórugója pedig a tágabb értelemben vett családi és baráti közösség, amelyben aztán min-
den oda csatlakozó ember családtagnak érezhette magát. Ahogyan most is annak érezheti.

A kollektív tudatra gyakorolt erőkifejtésével párhuzamosan bontakozott ki Mikola alkotói tevékeny-
sége is, amelynek összegzésére az idén januárban került sor Magyar skíz címmel a budapesti Magyar 
Műhely Galériában, s melyet ezúttal itt láttamozhatunk a Mykolárium tetőzete alatt. Az ekszpanziós ren-
dezvények látogatói már tudják, hogy a líraisággal áthatott nyelvi szerkezetek és a képversek valójában 
drámai partitúrákként működnek a szerző liturgikus ihletésű előadásain, átvive az írott szó és a képi 
megjelenítés állapotát a hanginterpretáció cselekvéssel áthatott, összetett tartományába. A passiószerű 
drámai szituációkat alkalmanként lélekemelő énekbetétek erősítik, beteljesítve a költészet ősi küldetését, 
az élő beszédhasználatot, a száj útján történő áthagyományozást. Amikor a mai napon – a költészet hiva-
talos napján – ezek a rigmusok megszólalnak, nem lehet kétségünk afelől, hogy az ősi táltos archetípu-
sának a megszemélyesítése valósul meg szemünk láttára, aki megteremti a mágiát, a szent varázslatot, 
amelyben feloldódva egy pillanatra megérezhetjük isten szeretetét.

Budapest, 2015. április 11. 

STRIKER SÁNDOR

Avantgárd kontinuitás a 20. században*

„Ah, Cassius! ha ismernél,
ki véled Philippinél csatáztam.”

(Madách Imre: Az ember tragédiája)

Könyvismertetőm mottója az Ekszpanzió XXVIII. július 22-i Kassák-előadásaiból fakadt. Gondolatfolyam-
ként – vagy ahogy egykor Tolnai Gábor mondotta nekünk a szemináriumon – újra és újra „rejtett búvópa-
takként” hozta fel Cassiust Benke László, idézve Tamási Lajos versét, ahol Kassákot Cassiusként említi 
a költő-barát. Cassius neve felbukkan Madách Tragédiájának falanszter-színében is, ahol mint a mottó-
ból is kitűnik, Ádám Brutusszal azonosítja magát, azonban a Tragédiában a korábbiakban sem Cassius, 
sem Brutus nem szerepelnek – csak épp az az attitűd, mely Brutus–Ádám–Madách, tehát Kassák közös 
attitűdje: a zsarnokság, a politikai önkény gyűlölete. A kelet-európai és a magyar avantgárd a művészeti 
önkényt állítja szembe e gátakkal, megzabolázhatatlanul. Mindenekelőtt G. Komoróczy Emőke könyve, 
amit – figyeljünk az intonációra – nem kell elolvasni. Nem kell elolvasni. Azaz, helyes szórendben: nem 
elolvasni kell. Ez egy krónika, ez egy lexikon. Mint amikor az ember bemegy egy erdőbe – mert ez egy 
erdő –, és amikor visszaérkezik, nem kérdezik meg tőle, hogy „és minden fát megnéztél? Mondd el, hogy 
milyen fákat láttál!” (A háttérben madárcsicsergés hangzik.) Ez nem egy olyan könyv, amely után ki kell 
kérdezni az embereket, hiszen ez egy krónika, egy lexikon. Tehát itt vannak meghúzva e könyvismertetés 
határai is: nem fogom elmondani ezt a könyvet, mely ténylegesen egy kézikönyv: az 1956 utáni magyar 
avantgárd „spenótja”, azaz irodalomtörténete. Ez lesz az a kézikönyv, amit fel fognak adni a tanárok, ha 
az ’56 utáni magyar avantgárdról tanulni kell – „AZ” avantgárdról. Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
a magyar nyelvben a határozott névelő, ez esetben az „AZ”: A-tól Z-ig tart. AZ avantgárd – itt e könyvben 
A-tól Z-ig benne van, tehát mindenki benne van. A cím másik attribútuma a „kontinuitás”. Hogyan le-
hetséges az avantgárdban, a mindig újat hozóban kontinuitást felfedezni? Ehhez életemben először Ge-
org Wilhelm Hegelhez kellett fordulnom, akit egyébként nagyon nem szeretek. Hegel Előadások a világ-
történet filozófiájáról című művében felveti azt a kérdést: hogyan egyeztethetők össze a szabad egyéni 
tevékenységek azzal a szerinte magasabb rendű szükségszerűséggel, miszerint a világtörténet mint folya-
mat a szellem önmegvalósítása? Hogyan cselekedhetek szabadon, ha a folyamat egészében nézve eleve 
elrendelt? Itt az avantgárd nagy kérdése, hiszen szabad egyéni cselekvésekről van szó. A kérdés megvá-

* Elhangzott az Ekszpanzió XXVIII. Kassák-emléknapján (Nagymaros, 2016. július 22.).
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laszolásához bevezet Hegel egy kulcsfogalmat – „az ész csele”. Ez a könyv ténylegesen az ész csele. Ami 
azt jelenti, hogy a cselekvő egyén azt hiszi, hogy szabadon cselekszik, azonban az ilyen cselekvések 
összessége mégis a szellem önmegvalósítása. Esetünkben tehát mégis létrejön az avantgárd folyamat, 
még ha egyénként mindenki mást-mást alkot, akkor is. Így tehát a Magyar Műhely bölcsőjétől eredezteti 
a kötet ezt a kontinuitást, mégpedig bravúros módon, merthogy ez egy elismerő mű. Elismeri a cselek-
véseket, elismeri az alkotást, dicséret nélkül. Mit jelent ez? G. Komoróczy Emőke minőségjelzők nélkül 
képes irodalomtörténetet írni, s ez pedig filológiai bravúr. Nem mond rosszat vagy jót, de mindenkit 
elismer, hogy része ennek a kontinuitásnak. Ez a magyar kultúrtörténetben, a magyar irodalomtörténet-
ben rendkívüli bravúr. Nagyon szeretünk kihagyni embereket irodalomtörténetekből. Nagyon szeretünk 
túlhangsúlyozni embereket, de itt nem „hangsúlyok” vannak, hanem benne vannak – és ez maga az elis-
merés. Így tehát gyakorlatilag az avantgárd, úgy kell fogalmaznom, a szabadság nyilvános gyakorlása. 
Az avantgárd a szabadság nyilvános gyakorlása, a tehetség megnyilvánulása nyersen. Egyénként felmu-
tatja a tehetséget, és ez egy szabad cselekvés, s mint ilyen, klasszikus elnevezéssel liberálisnak lehet ne-
vezni. Hiszen ezért küzdött mindenki az ötvenes évek alatt megfojtva, az Egy mondat a zsarnokságról 
állításaival szemben. (Kutyaugatás.) Igen ám, de ez a kötet konzervál: ezeket a liberális cselekvéseket 
konzerválja, tehát ez egy konzervatív kötet. A legklasszikusabban konzervatív könyv – tiszteli a cselek-
véseket, tiszteli a tehetséget. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy olyan tett, amelyet G. Komoróczy 
Emőke megtett, mint ahogy Babits írta annak idején: „Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogy az 
Úr alkothatott valami szárnyas fényes, páncélos, ízelt bogarat.” G. Komoróczy Emőke mindent megfon-
tolt – ahogy a Teremtésben –, amikor az avantgárd kontinuitását összeállította. (Madárcsicsergés, kutya-
ugatás.) S akkor most azt kell mondanom, hogy ez a kontinuitás – ahogy azt Kassák is, de G. Komoróczy 
Emőke és e kötetben Nagy Pál is kimondja – egy magatartásforma. Nagy Pált idézve a szerző azt írja: 
„Az avantgárdot ő sem korstílusként fogja fel, hanem az éppen érvényben levő tradícióval konfrontáló 
művészi magatartásként, ellenkultúraként (ugyanis többféle tradíció él minden korban egymás mellett; 
az alkotón múlik, melyikhez csatlakozik, melyikkel áll szemben)”.1 Így tehát két kontinuitás létezik: az 
első esetében szabad alkotásról beszélünk, a másik pedig, hogy felismerhető egy kontinuus, folyamatos 
magatartásforma – a kötetben e kontinuitásokból nem marad ki senki. Ezért úgy gondolom, megjelenik 
egy harmadik, krónikás-filológus magatartásforma is, ami döbbenetes – egy olyan filológusi magatartás-
forma, ami példamutató. Én e helyütt nem vagyok ilyen, hiszen dicsérek, dicsérem azt, aki nem dicsér, de 
elismer, elismeri, hogy létezik valaki – mert mi más ez, mint a jelenlét bizonyítéka. Ezek az emberek mer-
tek megjelenni. Kassáktól kezdve, majd Kassák nyomdokain odakint menekültként, idehaza elnyomva. 
Összességében tehát az avantgárdnak megvan a kulcsa: újra és újra egy szabad alkotó cselekvés, és meg-
van az a közös eleme is, hogy ez egy magatartásforma. Mi ennek a következménye? Összművészeti igény, 
a határok áthágása, performansz, bizonyítás, esemény. Ennek viszont a kötetre nézve két következménye 
van: először is hiányoljuk a képeket – a címlap kivételével –, hiányát érezzük a mozgóképeknek, a szertar-
tásoknak, a szertartások megismerési lehetőségének; reméljük, ezzel kiegészül. Reméljük, hogy amikor 

1 G. KOMORÓCZY Emőke, Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre, Hét Krajcár, 
Budapest, 2016, 198.

elektronikus úton elérhetővé válik, meglesz a továbbmerülés lehetősége, mert ténylegesen, amiről itt szó 
van, az mind az itt és most cselekvése, megtörtént események, vizuális, szakrális eseménysorozatok, 
melyeket verbálisan csak utalásszerűen lehet bemutatni. Nagyon jó, hogy itt vannak, de nagyon jó lenne, 
ha a végén ott lennének a források, hogy az olvasó továbbléphessen, hol lehet ezeket fellelni az interneten 
– mert rengeteg dokumentum van. Az átéléshez, az avantgárd egyik leglényegesebb eleméhez ez hozzáse-
gítene. Ugyanakkor ez egy figyelmeztető jel, időközben ugyanis egy újabb lépés történt: az avantgárddal 
kapcsolatban az egyik legfontosabb újra visszatérő kritika a maradandóság. Az avantgárd sok eleme 
nem maradandó, mert performansz, eseményfolyamat és illékony. Az idő-állékonyságát szokták megkér-
dőjelezni, hiszen már nem freskókról van szó, nagyon ritka, hogy bronzszobor lenne egy avantgárd mű, 
főleg itt, hogy az ’56 utáni magyar avantgárdról beszélünk; legördülő eseményekről, esetleg gegekről. Ezt 
most megjegyeztem, de közben megváltozott a világ is – időközben efelé ment el „A” művészet: internetes 
művészetről beszélünk, illékony művészetről beszélünk. A mai korosztály úgy tapasztalja meg a művé-
szetet, hogy az már másnap nincs ott. Megnézi, látja, eltűnt – lejjebb gördült a közösségi oldalról, azaz 
a kortárs művészet az avantgárd művészet eddigi hagyományához közelített: gyorsan meg kell nézni, 
gyorsan kell megosztani – és ráadásul ugyanúgy, ahogy az avantgárdban megtörtént, van egy fontos közös 
elem: a magatartás, hiszen valaki úgy érzi, hogy ezt fel kell tennie, meg kell osztania, a nyilvánosság 
elé kell hozni az alkotást. Ez pedig, ugyanúgy, ahogy az avantgárdnál, egy közösségteremtő erő. Hasonló-
képpen az Ekszpanzióhoz, amit Németh Péter Mikola próbál meg sikerrel, s ami szintúgy közösségteremtő. 
Mivel szemben? A kelet-európai, a hatvanas–hetvenes évek avantgárdja nem piaci avantgárd. A nyugati 
országokban az avantgárd egy része valóban eladhatóvá kívánta magát tenni, míg ez nálunk – mivel nem 
piaci viszonyok között voltunk – nem volt lehetséges. Az egész névsor, ami e kötetben jelen van, egy vasat 
nem keresett, talán elenyésző részük valamit. Ugyanakkor nyugaton, elsődlegesen Amerikában vastagon 
lehetett keresni az avantgárddal. Itt van tehát egy különbség e két világ között, a polgári, értsd piaci 
viszonyok közötti avantgárd és a kelet-európai hatvanas–hetvenes évek avantgárdja között. Mi tehát ez 
a különbség, a kelet-európai, s benne a magyar, ami igenis megvan, s ami e kötetből is kivilágló jelenléte 
okán zárógondolata ismertetőnknek. Nem más, mint a már jelzett magatartás-közösség, egy régi magatar-
tás-közösség, ami kulturális magatartás-közösség, mely egy régi ars poeticával ragadható meg, Madách 
Imre Tragédiájából: „S míg emberszív van, míg eszmél az agy, / S fennálló rend a vágynak gátat ír, / 
Szintén fog élni a szellemvilágban / Tagadásul költészet és nagy eszme.” A kelet-európai és a magyar 
avantgárd a hatalommal szemben fogalmazta meg a szabadság gondolatát, és ehhez viszonyította magát, 
ez a közös magatartásforma. Meg kell őriznünk, ki kell harcolnunk a szabadság lehetőségét. Ha kell nem 
másért, de a pillanatért, hogy létezünk, hogy élünk, hogy voltunk, hogy vagyunk. Ez a könyv e cselekvé-
sek hatalmas, értékes és múlhatatlanul hasznos eszköze, mert nem hagyja veszni a ’62-től napjainkig élt 
szabadságvágyó művészi gesztusokat, szakrális pillanatokat. Gratulálok a kötethez, nagyon köszönöm, 
hogy belenézhettem, és remélem, hogy ezt minél többen fogják megtenni. 
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1 G. KOMORÓCZY Emőke, Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre, Hét Krajcár, 
Budapest, 2016, 198.
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kapcsolatban az egyik legfontosabb újra visszatérő kritika a maradandóság. Az avantgárd sok eleme 
nem maradandó, mert performansz, eseményfolyamat és illékony. Az idő-állékonyságát szokták megkér-
dőjelezni, hiszen már nem freskókról van szó, nagyon ritka, hogy bronzszobor lenne egy avantgárd mű, 
főleg itt, hogy az ’56 utáni magyar avantgárdról beszélünk; legördülő eseményekről, esetleg gegekről. Ezt 
most megjegyeztem, de közben megváltozott a világ is – időközben efelé ment el „A” művészet: internetes 
művészetről beszélünk, illékony művészetről beszélünk. A mai korosztály úgy tapasztalja meg a művé-
szetet, hogy az már másnap nincs ott. Megnézi, látja, eltűnt – lejjebb gördült a közösségi oldalról, azaz 
a kortárs művészet az avantgárd művészet eddigi hagyományához közelített: gyorsan meg kell nézni, 
gyorsan kell megosztani – és ráadásul ugyanúgy, ahogy az avantgárdban megtörtént, van egy fontos közös 
elem: a magatartás, hiszen valaki úgy érzi, hogy ezt fel kell tennie, meg kell osztania, a nyilvánosság 
elé kell hozni az alkotást. Ez pedig, ugyanúgy, ahogy az avantgárdnál, egy közösségteremtő erő. Hasonló-
képpen az Ekszpanzióhoz, amit Németh Péter Mikola próbál meg sikerrel, s ami szintúgy közösségteremtő. 
Mivel szemben? A kelet-európai, a hatvanas–hetvenes évek avantgárdja nem piaci avantgárd. A nyugati 
országokban az avantgárd egy része valóban eladhatóvá kívánta magát tenni, míg ez nálunk – mivel nem 
piaci viszonyok között voltunk – nem volt lehetséges. Az egész névsor, ami e kötetben jelen van, egy vasat 
nem keresett, talán elenyésző részük valamit. Ugyanakkor nyugaton, elsődlegesen Amerikában vastagon 
lehetett keresni az avantgárddal. Itt van tehát egy különbség e két világ között, a polgári, értsd piaci 
viszonyok közötti avantgárd és a kelet-európai hatvanas–hetvenes évek avantgárdja között. Mi tehát ez 
a különbség, a kelet-európai, s benne a magyar, ami igenis megvan, s ami e kötetből is kivilágló jelenléte 
okán zárógondolata ismertetőnknek. Nem más, mint a már jelzett magatartás-közösség, egy régi magatar-
tás-közösség, ami kulturális magatartás-közösség, mely egy régi ars poeticával ragadható meg, Madách 
Imre Tragédiájából: „S míg emberszív van, míg eszmél az agy, / S fennálló rend a vágynak gátat ír, / 
Szintén fog élni a szellemvilágban / Tagadásul költészet és nagy eszme.” A kelet-európai és a magyar 
avantgárd a hatalommal szemben fogalmazta meg a szabadság gondolatát, és ehhez viszonyította magát, 
ez a közös magatartásforma. Meg kell őriznünk, ki kell harcolnunk a szabadság lehetőségét. Ha kell nem 
másért, de a pillanatért, hogy létezünk, hogy élünk, hogy voltunk, hogy vagyunk. Ez a könyv e cselekvé-
sek hatalmas, értékes és múlhatatlanul hasznos eszköze, mert nem hagyja veszni a ’62-től napjainkig élt 
szabadságvágyó művészi gesztusokat, szakrális pillanatokat. Gratulálok a kötethez, nagyon köszönöm, 
hogy belenézhettem, és remélem, hogy ezt minél többen fogják megtenni. 




