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Képzőművészeti tevékenységem során több alkalommal foglalkoztattak a gyermek
korral valamint a gyerekekkel kapcsolatos témák. Müveim elemzése helyett inkább 
létrejöttük körülményeivel foglalkozom. Úgy érzem ezekkel az cscttörténctckkcl érde
kesebb adatokkal tudom gazdagítani a program anyagát.

Szüleim jóvoltából megmaradt egy adag gyermekkori rajzaimból, amelyek között 
jó néhányon felismerem testvéremet1 és magamat is. Ezek gyermekkori önarcképek. 
Valójában mindenki lázasan rajzol gyermekkorában, azonban később elhagyja ezt 
a tevékenységet. Az én esetemben másként alakultak a dolgok, a mai napig megmaradt 
ez a szokásom. A naplóírás, a megfigyelések rögzítése, a tervezés és közlés ezen, mára 
sokak által kicsit idejétmúltnak tartott formája, természetes dolog a számomra.

Gorsitim, 2005. Vászon, olaj, 100 x 140 cm, mgt
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A hetvenes évek elején különös véletlen folytán látogatást tehettem a Bolyi Betegek 
Szociális Otthonában, ahol szellemi fogyatékos gyermekeket ápoltak. Tizenévesként 
megdöbbentettek a látottak, s szinte a mai napig nem sikerült feldolgoznom az ott ta
pasztaltakat. amelyeket rajzokban is rögzítettem. Pályafutásom alatt többször visszatér
tem ehhez a problémához. Büntetés, vagy a természet rosszindulatú megnyilatkozása. 
Isten tévedése? A kérdés megfejtéséhez sűrűn látogattam a Semmelweis Egyetem Mú
zeumát, tanulmányoztam a szakirodalmat. Elő ízben 1985-ben foglaltam össze eredmé
nyeimet a De Humani Corporis Fabrica című kiállítási anyagommal, amelyet Makón 
mutattam be, utána a Székesfehérvári István Király Múzeumban rendezett gyűjtemé
nyes kiállításomon2 is szerepeltek a müvek, kiegészítve a Három hál című festményem
mel. Az anyag a normálisnak tekintett állapottól való eltérésből fakadó kiszolgáltatott
ságot, a kezelés, gyógyítás jó szándékú, de olykor kíméletlennek tűnő beavatkozásait 
boncolja. A téma tovább folytatásaként tekinthetjük az 2005-ben megjelent Harmonia 
Perturbata’című könyvemet, amely teratológiai vonatkozású rajzaimat és tanulmányo
mat tartalmazza. Itt a formai szempontból extrém eseteket, s azok kultúrtörténeti vo
natkozásait vizsgáltam.

1988-ban három hónapos ösztöndíjat kaptam a Római Magyar Akadémiára. A kitű
zött cél a klasszikus itáliai művészet tanulmányozása volt, de konkrét alkotói program
mal nem rendelkeztem. Minden esetre az új közegbe való beilleszkedés, a kötetlenség 
ígérete nagy várakozást ébresztett bennem egy nagyon intenzív, fáradságos időszak 
után. Amikor utazási előkészületeimet folytattam, igyekeztem a legszükségesebb dolgo
kat a bőröndbe rámolni, ennek ellenére bekerültek személyes tárgyak is, köztük néhány 
gyermekkoromban készült fénykép is, hogy ha netán hosszabbra sikerülne a külföldön 
való tartózkodás, legyenek emlékeim. Római tartózkodásom alatt nagyon szerettem az

Apa gyermekével, 1986. Vászon, olaj, egyenként 60 * 80 cm. mgt
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A Dorottya utcai kiállítás, 1989

Gyermekkori monumentumok. 1989. 
Vászon, olaj, 200 * 120 cm, 

mgt
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éjszakai órákban sétálni, ilyenkor egészen más arcát mutatta a város, a nappali nyüzsgő, 
hangos voltával szemben. Egy alkalommal egy antikvárium kirakatában színes litográfi
ákat nézegettem, ame-lyek a 19. század közepén készültek, és antik műveket ábrázoltak. 
Az elrajzolások érdekes karaktert adtak a szobroknak, a nyomdatechnikai sajátosságok 
különleges műalkotássá változtatták a reprodukcióknak szánt nyomatokat. Mély benyo
mást tettek rám e grafikák, s ez az élmény volt a kiindulása annak a folyamatnak, amelynek 
az eredménye a Gyermekkori Monumentumok című sorozatom. Kizökkenés a megszökött 
rutinból, egy új miliő mindig jó alkalom a dolgok újragondolására. így clökOrültck pogy- 
gyászomból a régi fényképek és egyes, számomra lényeges részletből komponálva új 
képek készültek. Az első lépések, egy születésnap, küzdelem a hintaló birtoklásáért, 
testvéremhez fűződő viszonyom új dimenzióba kerültek. A figurák szoborszerű meg
jelenítése, a monokróm technika egyértelműen a régi litográfiák képi világának hatá
sára jött létre. Hét tempera kép készült, amelyeket római tartózkodásom végén kiállí
táson mutattam be az Akadémián. Érdekességként említem meg, hogy hazautazásom 
alkalmával a rábafüzesi határállomáson újabb bemutató történt. Hajnali három órakor, 
amikor rajtam kívül senki sem várakozott határátlépésre, a határőrök kérdéseket tettek 
fel az autó csomagtartójának tartalmára vonatkozóan, s élénk érdeklődést mutattak a 
képek iránt. Amikor tájékozattam őket, hogy az én műveim ezek, egy legyintés kísére
tében közölték, hogy mehetek tovább. Mivel már félig kiürítettem a megtömött csomag
tartót és önérzetemet bántotta reakciójuk, emlékeztettem őket kötelességükre és tovább 
folytattam a kirámolást, végül a vámiroda falához támasztva kiállítottam festményei
met. amelyeket a szolgálatot teljesítő hivatalos személyek megtekintettek. Hazatértem

Gyermekkori monumentumok, 1987. Papír, tempera, 50 x 30 cm, mgt
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De Humani Corporis Fabrica /., 1988. Papír, tempera. 30 * 45 cm, mgt

Három hát, 1987. Vászon, olaj, 100 x 210 cm, mgt

után, hat nagy méretű olajfestménnyel gazdagítottam az anyagot, amelyet 1989-ben, a 
Dorottya utcai Galériában mutattam be.' A kiállítási kritikákban érdekes észrevételeket 
találtam, egy helyütt kőgyermekek jeges leheletét, máshol a Kádár-korszak bírálatát látták 
megfogalmazni. Ezeket a reakciókat tudomásul vettem, de kicsit csodálkoztam, mivel a 
művek készítésekor nem gondoltam ilyesmire, boldog gyermekkorom volt.
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Műterem quoi!lihet, 1995. Vászon, olaj, 163 x 235 cm, mgt

A kilencvenes évek elején a quodlibet műfaja kezdett foglalkoztatni. A dolgok vá
ratlan és véletlen találkozása a hétköznapi életben is általános jelenség, s az alkotási 
folyamatok sem mindig mentesek ettől. A tizenhatodik századtól számos quodlibet tí
pusú kép ismert, a későbbi szürrealizmus is sokat merített ebből a műfajból. Kezdetben 
a tárgyak világágára reagáló festményeket készítettem, azonban a jelenség mindinkább 
a természethez, az élővilághoz történő vonatkozása kezdett foglalkoztatni. Ekkor szü
letett Frida lányom, s úgy véltem, hogy egy gyermek egyéniségének, személyiségének 
kialakulásakor is sajátos módon keverednek az örökölt és a megszerzett tulajdonságok.

A kiállításon szereplő Genetikai quodlibet című képemet5 ezek a gondolatok ins
pirálták. Egy alkalommal, amikor Horváth Péter fotóművész látogatott meg, kérésére 
kipakoltam újabb munkáimat, amelyekkel sikerült majdnem teljesen beterítenem a mű
termemet. Beszélgetésünk a késő éjszakáig folyt, így a látogatás vége után már nem 
gondoltam a festmények visszarámolására. Másnap reggel, még félig alva, félig ébren 
betoppanva a helyiségbe az éjszakai csendélet fogadott, úgy tűnt, mintha a művek egy
mással kommunikáltak volna. Az előző nap. rendszertelenül elhelyezett képek spontán 
módon összefüggésbe kerültek egymással. A tetthelyet fotóval rögzítettem, s egy nagy
méretű kép megalkotását határoztam el.

Quodlibet képeim sorához sorolom a 2006-ban készült Gorsium című munkámat, 
amely igaz, az antik római festészetre reagáló anyagomhoz tartozik. A sors különös 
kegyének köszönhetően személyesen is részt vehettem a gorsiumi és brigetiói ásatá
sokon, ahol többek között harmadik-negyedik századi frcskólclctek kerültek napvilág

310



ra, s betekintést nyerhettem az anyag restaurálásába, rekonstrukciójába, így közvetlen 
kapcsolatba kerülhettem a leletanyaggal. Az itáliai kvalitásokkal azonos minőségű 
falfestményeken megfigyelhettem a festés módját, a képfelületek szerkesztésmódját, a 
kazettákra osztott mezőket, amelyekbe a kompozíciók kerültek. A különböző képi tar
talmak egy felületen való megjelenítése sokban emlékeztetett a quodli betek re. Képem 
központi részén három lányom s jómagam látható.

Gyermekkorom óta minden nyarat a velencei nyaralónkban tölthettem, így nem vá
ratlan, hogy munkásságom során a festészetben igen gyakran előforduló „fürdőzők” 
motívumát is érintettem. Az 1998-2000 közt készült. 111 festményből álló ciklus több 
darabján gyermekek szerepelnek.6 Emlékszem, hogy gyermekkoromban menny ire za
varba hoztak a strandra merészkedő emberek, vállalva testi mivoltukat olymódon, hogy 
nincs rajtuk semmi, ami társadalmi helyzetükre utalna. Néhány képen tetten érhető ez 
a gyermekkori rácsodálkozás annak ellenére, hogy sok idő telt el azóta. Természetesen 
ez a nyugtalanító jelenség is megjelenik a müveken az ember és a végtelennek tűnő 
vízfelület harmonikus vagy diszharmonikus kapcsolatán túl.

Gyermek-témájú alkotásaim több mint negyvenéves szakmai pályám során több al
kalommal, szabálytalan időközökben keletkeztek. Természetesen figyelemmel kísérem 
a kortárs folyamatokat, de sohasem gondoltam, hogy alkalmazkodnom kellene hozzá
juk. Az alkotás szabadsága kizárja ezt.

Funiözők, 2000. Vászon, olaj 100 x 80 cm, mgt
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FRIGYES KÖNIG

APOLOGIA

ABSTRACT

I wish to reveal in my lecture the story and the circumstances of my pieces of art about or representing 
children. I have many such works.

In 1989,1 received a four-month scholarship of the Hungarian Academy of Rome. I have forgotten the 
exact work programme of my scholarship by now but it surely contained that I wanted to examine the art 
of ancient Rome and experience the spirit of that place. This was my first trip to Italy so I prepared for the 
adventure with huge expectations. My suitcase contained only the most necessary bits since 1 hate travel
ling with a lot of luggage. During the packing, a few photos from my childhood emerged and 1 decided to 
take those w ith me. Probably the idea of extending my stay in Italy got into my mind - those were hard 
times and I was very young.

It took me some time to get relaxed in Rome, to feel at home in that city. Everything was so interesting 
to me that I was just roaming around for weeks. Almost every street crossing offered some ancient rema
ins, and I submerged into the lamp-lit microworld of shop windows during the nights.

One antiquity shop displayed old lithographs and engravings which I found very interesting. These 
pictures from pre-photography times rendered things in slightly or pronouncedly distorted. Actually, that 
triggered my fantasy and I started to use my childhood photos took along somewhat aimlessly as themes 
for my paintings. I recreated the special appearance of monochrome prints with a painter’s toolkit. Pro
bably my relatives left at home served as inspiration and no need to say, homesickness was there as well. 
I painted five such works while at the Academy in Rome, the rest of the series was made after returning 
home. A year later I had the chance to display my paintings in the former exhibition hall at Dorottya utca. 
My critics noticed that the sad childhood-world of the Kádár era as well as the criticism of that period 
show in those paintings which surprised me since I never thought of those things and 1 should say that 
I had a happy childhood. However, this case pointed out that an artwork might be loaded with different 
contents indirectly during its creation.

Later I painted more pictures about the child theme, including Genetikai Quodlibet (1992), presented 
in this exhibition as well, created one year after the birth of my first daughter. This painting is characteri
sed by a specific creative process, the merging of chance and deliberate things. I had an exhibition of such 
paintings including Quodlibet at the Fészek Galéria in 1993.

The birth of my second and third children also inspired artworks but analysing those would outrun 
the frames of this synopsis.

konig.frigyes@mke.hu
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