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efzáMbó isTván: Krisztus születése, 2013, 
falemez, vegyes technika, 80×80 cm

Temessük el a valóságot, ami látszóla-
gosságával hazuggá tesz minden formát… 
Biztosítsunk helyet képzeletünk végtelen 
lehetőségeinek – efZámbó István festőművész 
ifjúkori, posztedwinista megnyilatkozásai közül 
idézem a fenti, felszólító módban fogalmazott 
mondatokat, pontosabban Nátyi Róbert 
művészettörténész elemzéséből, amely a 
kiállításon és a könyvben szereplő képeket 
kíséri. S valóban, nincs talán jobb alkalom a 
látszólagosságok hazugságának és a képzelet 

lehetőségeinek szembeállítá-
sára, mint egy olyan kiállítás, 
amely Jézus életéről szól, 
amelynek képei az ő életének 
jeleneteit ábrázolják. Értékes 
hozzájárulás ez a tárlat és 
a hozzá kapcsolódó könyv 
a kortárs művészet és a 
szakralitás kapcsolatának 
gazdagításához, de a művész 
és a mecénás kapcsolatáról 
is figyelemreméltó adalé-
kokat szolgáltat. Matula 

Péterben, a Svédországban és 
Magyarországon élő műgyűj-

tőben, mecénásban valamikor az 
ezredfordulón fogant meg a tárlat 

és a könyv gondolata. 2001-ben 
kereste meg Aknay János, efZámbó 

István és Tábori Csaba festőművészeket 
arra kérve őket, hogy az általa megadott 

huszonegy téma közül választva mutassák be Jézus 
életét. A felkérésre Aknay János festőművész tizenkét, 
efZámbó István előbb tíz, majd újabb hét, Tábori Csaba 
pedig huszonegy művet festett meg a következő 
másfél évtizedben, ezek a művek láthatók a falakon, 
szerepelnek a kötet képanyagában.

A gyűjtő-mecénásban közben megérlelődött az a 
gondolat is, hogy az elkészült műveket közkinccsé 
kellene tenni, mégpedig elsősorban a fiatalok számára, 
akik közül sokan az iskolai oktatás hiányosságai, a 
családi ösztönzés hiánya miatt keveset vagy éppen 
semmit nem tudnak arról, amire egyébként politikusaink 
egy része a zsidó-keresztény kultúrkörhöz való 
tartozásunkat hangsúlyozva oly gyakran hivatkozik. 
Néhány évvel ezelőtt így indult el Budapesten, majd 
nagyobb vidéki városokban az a kiállítássorozat, 
amelynek elsősorban iskolák adtak otthont, s amelyek 
megrendezését az emberi erőforrások minisztere, a 
Hetednapi Adventista egyház és a Magyar Bibliatársulat 
is támogatta. A fogadtatás állítólag fölülmúlta a 
tárlatokhoz főzött reményeket, Balatonfüreden például 
hétrészes előadássorozattal, tárlatvezetésekkel, zenei 
rendezvénnyel, rajzversennyel gazdagították a rendezők 
a kiállítás anyagát, az egyes helyszíneken a részt vevő 
diákoknak kiosztott hatezer biblia pedig nyilván tovább 
mélyíti a gyerekekben a tárlatokon szerzett élményeket. 
E rendezvénysorozat záró állomása, ha úgy tetszik 
csúcspontja ez a kiállítás és a könyv, amely a három 
kortárs alkotó művein, a róluk írt tanulmányokon túl a 
diákok műveit is prezentálja. Egyben pedig azt bizonyítja, 
hogy megvalósulhat az, amit Jézus kért az őt körülvevő 
felnőttektől: „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, és 
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa”. 

Három alkotó, három egymástól teljesen eltérő művészi 
világ, eltérő megközelítés- és látásmód. Aknay János 
festőművész a szentendrei konstruktív-geometrikus 
törekvések folytatója, megújítója, akinek munkássága 
ezer szállal kötődik a városhoz, a barokk-rokokó építé-
szet emlékeihez, akitől azonban mi sem áll távolabb, 
mint hogy megörökítse a festői részleteket. Az architek-
turális részletek mint képalkotó elemek jelennek meg 
a vásznakon, pályája kezdete óta társulva a szakrális 
művészet motívumaival, a városvédő, festő angyalokkal 
vagy a korpusszal, amely azután a legutóbbi évek 
egyik főművén, a balatonboglári evangélikus templom 
számára készített oltárképen is megjelenik. Bemutatott 
sorozatán is építészeti ihletésű, síkkonstruktivista 
hátterek és az előtér plasztikusan megfestett, sajátos 
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téri értéket képviselő figurák találkoznak, 
máséval összetéveszthetetlenné téve Aknay 
közelítésmódját. Ezt a tényt egyébként a 
Vámosi Katalin képelemzései mellett megje-
lenő gazdag ikonográfiai anyag is érzékelteti.

efZámbó István pályájának korábbi szaka-
szaira – ahogyan Nátyi Róbert megállapítja 
tanulmányában – nem volt jellemző a 
szakralitás iránti érdeklődés, sokkal inkább a 
dada, a szürrealizmus hatása, amely egyszerre 
jelentkezett motívumvilágában és 
a motívumok társításában, össze-
fűzésében. Lehajló fejű, elégett 
gyufa, pöttyös labda, piros-fehér 
csíkos terelőkorlátok – visszatérő 
motívumai éppen olyan kitüntetett 
helyet biztosítottak műveinek a 
kortárs magyar művészetben, mint 
a képzettársítások váratlansága, 
eredetisége. A megbízó kérésére 
készített tizenhét képét is ez 
jellemzi, teljesen egyéni módon, 
olykor igen áttételesen értelmezi 
az egyes jeleneteket, pedig 
valójában pofonegyszerű a képi 
logika. Ha valahol, ezeknél a 
műveknél bizonyosan megvalósul 
az edwinista szándék: „Olyan 
gondolatokat szeretnék ébreszteni 
a nézőben, amik nekem sem 
jutnak az eszembe.” 

A két szentendrei művész mellett a 
tárlat harmadik résztvevője a náluk 
mintegy egy évtizeddel fiatalabb 
dunaújvárosi festőművész, Tábori 

Csaba, akinek bemutat-
kozása azért is izgalmas, 
mert náluk ritkábban állít 
ki. A téma, ahogyan a Jézus 
élete dunaújvárosi bemuta-
tása kapcsán fogalmazott, 
régen él benne, a nagy 
méretű, kereszt alakú instal-
láció egy litográfiában jelent 
meg először, hogy azután 
a feladat megfogalmazása 
után dimenziót, technikát 
és anyagot váltson. Különös 
műegyüttes a Péntek 
Imre tanulmányával kísért 
huszonegy festmény, a 
hozzájuk készült vázlatok 
és a belőlük összeálló 
installáció. Egyszerre 
emlékezteti a nézőt az 
ikonfestés hagyományaira, 
az ikonosztázzá összeálló 
képegyüttesekre, a középkor 
sok finom részletet egymás 
mellé helyező miniatúráira 
és a Kondor Bélánál megje-
lent, mindkét előbbi képi 
rétegből merítő, de abszolút 
kortárs értékként felfogható 
képszerkesztési módra.

A három művész jó néhány 
esetben ugyanazt a motí-
vumot, jelenetet dolgozza 
fel, az angyali üdvözlettől, 
Jézus születésétől Lázár 

feltámadásán, a bor átváltoztatásának kánai csodáján, a jeru-
zsálemi bevonuláson, az utolsó vacsorán keresztül a Krisztus 
Pilátus előtt, a feltámadás, az Új Világ – Új Jeruzsálem jele-
netéig. Az utóbbi téma egyébként nem az evangéliumokból, 
hanem a Jelenések könyvéből származik, több más jelenettel 
együtt. A Jelenések könyve víziója különösen ritkán jelenik 
meg képi ábrázolásokon napjainkban, pedig itt összegződik a 
Szentírás ígérete: „És könyvek nyittatának meg, majd egy más 
könyv nyittatik meg, amely az életnek könyve.” 

Tábori csaba: Új világ – Új Jeruzsálem, 2001–2012, olaj, farost, 91×71 cm

aknay jános: Golgota – Krisztus keresztre feszítése, 2002–2014, akril, falemez, 55×75 cm


