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Egy ezernyi szállal Komárom-Esztergom megyéhez
és Doroghoz kötődő művész, Hérics Nándor külö-
nös műegyüttese köszönti ebben az esztendőben
a dorogi Zene Világnapját. A napjainkban az ötve-
nes éveiben járó, kisbéri születésű, művészeti
tanulmányait az 1970-es években Tatán végző,
1976 és 1980 között itt, Dorogon élt alkotó – aki
a város első címerének tervezője volt – habár
1980 óta Budapesten dolgozik, újabb és újabb
műegyütteseivel rendszeresen visszatér erre a tájra:
legutóbbi kiállítását 2008-ban rendezte meg az
esztergomi Duna Múzeumban. Kiállításai mindig
meglepetést keltenek, mert művészeti ágazatok és
műfajok, technikák és kifejezőeszközök között sza-
badon csapongó művész Hérics Nándor, aki hol
plakátokkal, hol neonplasztikákkal, hol objektekkel,
installációkkal, vagy esetenként teljesen szabály-
szerű táblaképekkel jelentkezik. Most azokat
a képeit, portréit hozta el Dorogra, amelyeket
a 2004 és 2006 között festett Zenészportré-sorozat
alkotásai közül válogatott: egy olyan műegyüttes-
ből, amelynek a festészeti jelentőségen túl széle-
sebb körű kulturális-művészeti, sőt, a XX. század
utolsó harmadának magyarországi történetét fel-
táró és árnyaló tanulságai is vannak. 
Hérics Nándor XX. századi magyar zenész-portré-
galériájának megközelítéséhez térben és időben is
távolról kell elindulnunk. A korábbi korok arcképfes-
tészeti emlékeit elemezve Rózsa György művészet-
történész állapította meg: „Nemzeti dinasztia és
hazai udvar hiányában XVII-XVIII. századi arcképfes-
tészetünk a családi ősgalériák és néhány hivatali
együttes létrehozásában találta meg fő feladatát,
amit a fejlettebb országok barokk arcképfestészeté-
ben az abszolút uralkodó képmása jelentett.
Az uralkodóportré bizonyos elemei az egyházi és
világi, katonai és polgári méltóságok reprezentatív,
hivatalos ábrázolásainál is felhasználhatók voltak,
sőt átvették őket a családi megrendelésre készült

képmások festői is. A hivatali vagy magánmegren-
delésre készült reprezentatív portré típusa rendkívül
hosszú életűnek bizonyult … megtaláljuk végig az
egész XIX. században.” Ugyancsak Rózsa György
regisztrálta azt is, hogy „Az előző periódusból örö-
költ műfaji csoportok közül említenünk kell
a művészképmásokat, az írók, tudósok, mérnökök,
papok és katonák bizonyos közös ismertető jegyek
alapján könnyen felismerhető típusait. Az írókat és
tudósokat rendszerint a szellemi munka műhelyében
mutatják be, könyvtárinterieurben. A papokat és kato-
nákat az egyenruha és a rangjukra utaló attribútumok
különböztetik meg. Megszaporodnak kor szakunkban
a zenészképmások is, a legfontosabb műveik mellett
megörökített zeneszerzők, vagy a hangszerük előtt
ábrázolt előadóművészek arcképei.”
Aztán a XX. század festészetében fokozatosan hát-
térbe szorult az arckép műfaja – érdekes módon
az idő múlásával a festészet legnagyobb riválisa-
ként fellépő fotóművészetben is egyre kevesebb
művészi igényű portré készült –, de ennek ellenére
a magyar művészet ebben az időszakban is szá-
mos remekművű, e kategóriába illeszkedő kompo-
zícióval gazdagodott. Azonban a XX-XXI. század
fordulójának művészeti kavalkádjában, az ágazat-,
a műfaj- és műnem-szabályrendszerek felbomlásá-
nak és összemosódásának, az új médiumok tér-
nyerésének periódusában a tradicionális portré
már-már véletlenszerűen jelenik csak meg. Az arc-
folyamok a nyomtatott sajtó, a lapok oldalain, és
a televíziók és számítógépek képernyőinek mozgó-
(és álló-) képein áradnak felénk. És ebben a kaval-
kádban váratlanul egy egyediségekben tündöklő,
a régi korok eszményeivel is áthatott modern port-
régaléria született: Hérics Nándor a magyar (köny-
nyűnek nevezett) zene közelmúltjának, a hol
vitathatatlan értékeket termő, hol talmi csillogású
fogyasztási cikkeket gyártó, vagy egyszerűen csak
középszerű vagy reproduktív, máskor rendkívül
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progresszív beat, pop, rock, punk (stb.) évtizedeinek
meghatározó alakjait megörökítő nagyszabású,
a jelenkori magyar művészetben páratlan arckép-
sorozata. Az együttes művei kapcsolódnak az arc-
képfestészet tradícióihoz és el is szakadnak
a hagyományos portré műfajától. Kapcsolódnak
a formai konvenciók, a klasszikus festői eszközök
és megoldások által, és elszakadnak azért, mert
a kompozíciók létrejöttét nem inspirálta megren-
delő, és mert nem megszokott foglalkozás-portrék,
nem attribútumokkal kísért ábrázolások születtek.
Hérics Nándor – nem festett hangszereket, nem
festett meg koncert-szituációt, stúdió-, vagy szín-
padkörnyezetet – kizárólagosan az egyéniségekre,
a személyiségekre, az arc által megragadható kife-
jezésre, az arc által hordozott-közvetített tartalmi
töltetre koncentrált. A festő koncentrációjának mély-
ségeit jelzi, hogy hosszú, két éves alkotómunka
során jött létre az a portrégaléria, amelynek min-
den egyes alkotása az ábrázolt személyiséggel
való megismerkedés, beszélgetés, vázlatok és
fotók készítése, valamint több képvariáció megfes-
tése után kristályosodott véglegessé. A képeket
a közelmúlt évtizedeiben emblematikussá emelke-
dett alakok hajdani, emlékezetbe vésődött jelenése
és mai, nagyon is valóságos megjelenése-megjele-
nítése, és az elvonatkoztatott-elidegenedett sztár-
idol és a hétköznapi ember közötti kontraszt
feszültsége, illetve e kontraszt feloldásának-kioldá-
sának leleménye avatja hallatlan izgalmassá. 
A középméretű, álló és fekvő téglalap, illetve négy-
zet alakú, farostra kasírozott vászonra festett kom-
pozíciókon – elvégre ez egy nemzedék, egy „nagy
generáció” – jobbára középkorú alakok, túlnyomó-
részt férfiak és mellettük kisebb számban nők
jelennek meg. Komoly, póztalan, sorsukat hordozó,
karakteres egyéniségek. Szólisták és zenekarok tag-
jai, zeneszerzők és szövegírók, előadóművészek,
hangszer-virtuózok és énekesek. Ma is aktívak és
már régen visszavonultak – egy-egy arc sajnos már
csak mint a műfaj hősi halottja tekinthet (le) ránk –,
mindenkori ellenzékiek és engedelmesen (önhibá-
jukon kívül) behódolók, hőzöngők és higgadtak, új
trendeket kijelölők és az aktuális áramlatokkal sodró-
dók, autonomitásukat féltve őrző magányos küzdők

és csapatokba verődő üzletemberek, mindenki által
ismertek és csak a beavatottak, a szakma körében
nyilvántartottak és megbecsültek.
Hérics Nándor képei legendákat oszlató, a külsőd-
legességeket lehántó, mélységeket kutató kompo-
zíciók. A művész festői eszközei a valós és igaz
kép megfestése szándékának alárendeltek: a port -
ré-hűség az elsődleges alkotói elv, s ezen vezérfo-
nal szellemében festői alanyait hol fotórealista
pontossággal, hol popművészeti hangsúlyokkal,
hol oldott kontúrokkal, máskor felbontott felületek-
kel és homályba oszló foltokkal, vibráló képköze-
gekkel interpretálja. A képek háttere egységes,
illetve egységesen semleges: világos vagy sötét,
a portrét kiemelő vagy a háttér festői közegébe
befoglaló. A kompozícióban kizárólag az arc a fon-
tos, amely szembe-nézetben, félprofilban vagy pro-
filban megragadott, s amelyet az egyéniség jegyein
túl és azokkal összhangban a fejtartás, a mimika,
az arc egy-egy rezdülése, a tekintet jellemez.
A képkivágat egyes esetekben tág, máskor meg
szűk: van, amikor a képen belül viszonylag távol
jelenik meg a kiválasztott, és van, amikor egészen
közel, már-már a befogadói térbe tolakodón. De
ezeken az árnyalatnyi formai eltéréseken túlme-
nően a sorozat roppant egységes, s a felvonultatott
egyéniségek, a karakterek sokszínűsége a változa-
tosság záloga. 
Ez a dokumentarista alapossággal feltérképezett, de
eredendő festői szemlélettel és – a finomkodásokat
és a harsányságokat is egyaránt kerülő – vérbő fes-
tészeti eszközökkel vászonra rögzített arc- és arc-
kép-sorozat a XX. század utolsó harmadának
magyar (könnyű)zenetörténeti fókuszán, főszereplői-
nek alakján keresztül a magyarországi, a jellegzetes
kelet-európai történelmet, a sajátságos viszo nyok
közötti kulturális-művészeti rendszerbe-ágyazottsá-
got és kiszolgáltatottságot idézi fel. Ugyanakkor
ezek a hajdani és mai győzelmeket és vereségeket
tükröztető, megalkuvásokat nem kötő és kompro-
misszumokban bizakodó, a zenei megszállottsággal
és szabadságvággyal áthatott arcok és tekintetek az
ezredforduló, napjaink világát is pontosan körvona-
lazzák. A jó portré, ha élő, vagy egykor élt személyt
ábrázol, akkor nemcsak a szem lélőnek tárja fel az
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egyéniség titkait, nemcsak a szemlélő és az ábrá-
zolt közötti távolságokat számolja fel, nemcsak az
ábrázolt és a festő korát tükrözteti, hanem önmagá-
val való szembenézésre kényszeríti a megjelenítet-
tet, és a megjelenítettet szemlélő befogadót is.
Hérics Nándor portréi ilyenek: jó, érzékeny, az ún.
valósághoz hű, a lényegről beszélő, önmagunkkal
kíméletlenül szembesítő arcképek.
Hérics Nándor hallatlan tárgyszerű képmásait
szemlélve megszólal bennünk egy-egy jól ismert,
hangtalanná halkult dallam, gondolatainkban elő-
szüremlik egy-egy vers-szövegfoszlány, újraélesztő-
dik a koncertek, a hatalmas bulik hangulata és az
együttlélegzés visszahozhatatlan élménye, jelleg-
zetes mozdulatok merevednek ki, árulkodó gesztu-
sok rémlenek fel, történeti mozzanatok, viszonyok
és folyamatok idéződnek elénk: a korral, egy múl-
tunkba süllyedő korszakkal szembesülünk. A képek
őrzik az elhangzott hangok emlékét. 
(Elhangzott 2009. szeptember 31-én Dorogon, 
a Dorogi Galériában, Hérics Nándor 
képzőművész kiállításának megnyitóján.)
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