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Az eredeti gondolat a Biblia rejtőzködő, szép
metaforája: jövevények és vándorok vagyunk földi
életünkben, földi csodáink és veszteségeink vilá-
gában. Az ember egyik különleges képessége
az emlékezet és az emlékeztetés. 
Kapa Melinda kiállításán van egy látszólag magá-
nyos, a többi képhez alig illeszkedő ábrázolás.
Sokat töprengtem én is a helyén. Amolyan gyer-
mekarcot látunk, aki mintha kihajolna valahonnan,
és mintha be akarna látni valahová. Kihajol az
emlékeiből? Amelyek párásan gomolyognak, ködö-
sen elfedik a múlt részleteit? Kihajol a múltból?
És talán be akar kukucskálni abba a rejtélyes sűrű-
ségbe, amit az eljövendő idők, korok teremtenek?
Egy időtlenül távoli angyal, egy puttó pufók arcát,
kíváncsi tekintetét látom benne. Mint amilyenek
mindannyian voltunk. A felnőtt lét egyik nagy vesz-
tesége a felismert gyerekkor múlandósága. Talán
a művész ars poeticája ez a korok felett átívelő
széttekintés, emlékezés. Egy reneszánsz töredék.
Ez a gyermek most belelapoz egy emlékalbumba.
Az albumra talán ezt írta fel címnek: Utazásaim!
Sokféle jelentése van a szónak: utazások felelevení-
tése, meg vonatok és mozdonyok emléke, meg
ország-világjárás… Múlt és közelmúlt, és egy kis
jelenidő. A katalógusban erről így vall nekünk a festő: 
„Jelenleg akrillal dolgozom, kiemelt témám a külön-
böző minőségű felületek, melyeknek apropója
a város és a táj mellett a gyermekkoromat idéző
vonatok.” Nosztalgia? Ez csak csipetnyi fűszer az
emlékezetben. A mozdonyok világa az akrilból
áradó fények és gomolygások rusztikus felületei-
ben kel életre. Pályaudvarok ragyognak fel reggeli
és esti verőfényben, ahogy elindulunk vagy megér-
kezünk valahová. Az emlékező művész jobbára
gőzösökkel utazott, csak egyszer ültet át bennün-
ket egy méltóságteljes dieselszerelvényre. Méltó -
ságteljes? Bizony, az. Mint egy ember, mint egy
bajnok. Még önelégülten mosolygó arca is van.

Az utazás és utaztatás újabb győztese volt ő a gőz -
mozdonyok utáni időkben.
De szeretettel a füstös, gőzös mozdonyok toporzé-
koló várakozására, nekifeszülő lendületére, az
összekapaszkodó kerekek összehangolt muzsiká-
jára figyel és emlékezik a művész. Egy pillanatra
megborzongat bennünket, amikor egy hatalmas
Ütköző mellett megállva a száguldó energiát meg-
zabolázó fékcsikorgásra emlékeztet. De aztán ott
a kép párja, ahol nem Ütköző már a súlyos vassze-
relvény, hanem a Kapcsolat szimbóluma, ami
meleg színeivel összeköt kocsit, utast, mert valaki-
hez utazunk, valakivel találkozunk, de hideg kékjei
arra is emlékeztetnek, hogy elválaszt bennünket,
amikor elutazunk, elszakadunk. Mert kapcsolataink
is folyton változnak a szeretet és a fájdalom megál-
lóhelyei szerint. 
Ezek a régi utazások még megengedték, hogy
lehúzzuk az ablakot, kihajolhassunk, füstöt – rosz-
szabb esetben – szikrát kapjunk a szemünkbe,
könnyezzünk tőle, kidugott kezünket pedig nekife-
szíthettük az ellenszélnek. A pályaudvarokon
fényes, vakító ajtók előtt vártuk a felbukkanó utast,
vagy válogattunk az ajtók között, hogy felkapasz-
kodva elmerülhessünk ebben a ragyogó élmény-
ben, elhelyezkedhessünk a magunk ülésén,
kupéjában, aztán útközben ellenvonatok suhanja-
nak el mellettünk, üstökösként húzva maguk után
a fénycsóvájukat. Én olyankor azt gondoltam:
mintha csak költözne a város, az utcánk, mert
a vonatszerelvény máig megmaradt egy szabályos
utcasornak, amelyben szeretünk élni, mert biztos
és nyugalmas otthon, de álmainkban mégis utazni
vágyunk bennük, vonatozni, és olyankor az átvál-
tozó utcasor, a világjáró vonat a mozgás, a dina-
mika erejével varázslatos és mámoros úti
élménnyé változtatja körülöttünk a világot. Nekem
a Suhanás ezért a legkedvesebb belső képem!
Néha azonban elszomorodunk. Az Indulás előtt
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fénytelensége színtelenséget is sugall. Egy ember
burkolózik a felszállás előtti pillanat ködébe. Tetszik
nekünk ez az arc? Ez a testtartás? Milyen magá-
nyos ember! Elveszített valamit, valakit. Mint aki
kedve ellenére készül a felszállásra. Mi lesz vele?
Van folytatás? Már itt, a peronon elveszítjük őt
a fagyos, reszkető kékségben… 
Az elmúló idő legszomorúbb pillanata a Végállomás.
A mozdony – mint egy megvénült ló – kikötve áll az
istállóban, vagyis egy mozdonyszínben, egy vakvá-
gányon. Mögötte a szépséges emlékek, előtte már
semmi. A sínek párhuzamos vonalai a kopottan
fehér végtelenben összefutottak. Nincs tovább pers-
pektíva. Az album bezárul.
Nem akarjuk ezt a végállomást? Új albumot nyi-
tunk. Az utazás 2.-t. 
„Jelenleg akrillal dolgozom, kiemelt témám a külön-
böző minőségű felületek, melyeknek apropója
a város és a táj …” Most egy(-két) város, főként
egy lagúnaváros (Velence?), ahol egyszer mindany-
nyian szeretnénk csónakázni, úszva utazni.
A fények, a lagúnák, a tenger városa. Hát persze: táj
és város. De a tájból csak a tenger, amit körülzár-
nak a falak. A „különböző minőségű felületek”.
Az akril lubickol ebben a közegben, a közeg koránt-
sem lubickol a színek pompájában. Velence –
tanúsíthatom – már nem csak a ragyogó gótika és
reneszánsz varázslata. Itália csipkézett, márványo-
zott gazdagsága tótágast áll a szikrázó fényű
pocsolyákban, szutykosan fuldoklik a tengervíz
párás levegőjében. Gőgösen színes falait kikezdte
a szeszélyes ár-apály játék, terein az örök élet
a galambokról jut eszünkbe. Ezek a felületek a víz
és a falak egymásnak feszülését tükrözik: karnevá-
lian harsány az éjszaka a falak izzásában, s ezeket
torzképként nyújtja meg a lustán hullámzó tenger:
az arányok eltorzulnak, megnyúlnak a víztükörben,
feltárva a múlt mélységeit a süllyedés, az elmúlás
irányában. Kapa Melinda nem a fénykort idézi
fényeivel: a párában inkább a rejtőzködés sziluett-
jei, tünékeny foltjai csalogatják az utazókat a csa-
tornák labirintusaiba. Ez a Velence már nem
abszolút szép, de mennyivel igazabb! A múlt
művészeinek szivárványos hídjait elpiszkolódó

kékek, vörösek építik-rombolják. A lecsupaszított
Velencei fal torokszorító pillanatképben rögzíti
ennek a városnak minden feszültségét: a fal, amely
egykor a vizet megfékező tudás erejeként rugasz-
kodott–magasodott az égnek, most a víz útjában
a fal rontásának, elbontásának fenyegető sorsát vetíti
elénk. Csak a csónak, a gondola örök a partok között,
a szemtelen galambok társaként, mert léte csak itt és
csak addig érvényes, ameddig a vakolat mállása
megfordíthatatlanná nem változik. Káprázatosan mál-
lik a falakról az idő.
Az ember arctalanul, átutazóként bukkan csak fel
ebben a képes albumban. Ha van még a festészet-
ben elég erő a világ sebeinek megmutatásához,
akkor a kísérletező kedvű Kapa Melinda tükrözései
ilyen erőt sugároznak. Nem fényképezni, hanem
a fényt leképezni utazott el a világba, s nem andalí-
tóak a káprázatai. Az akrilban megtalálta a maga
sajátosan súrolófényes, érdes impresszióit. Velence
az ő ülepedő esti-reggeli fényeiben maibb, időtle-
nebb, ugyanakkor mulandóbb arcát tárja elénk. 
Juhász Gyula írta: „Az alkonyat, a merengő festő
fest.” S néhány sorral később: „Ragyog, ragyog
a búbánat iszapja.” Nem szándékom mindenáron
párhuzamot állítani. Az igazán közös gondolat köl-
tőnk és festőnk között szerintem ugyanis abban
fedezhető fel, hogy a teremtés szép eszménye
helyett a mulandóság fakuló-vakuló emlékeire cso-
dálkozik rá gyermeki szeretettel. Korok fölött átha-
jolva, mint ez a puttó egy középkori épületbe
falazva! Mert nemcsak a gyermek kíváncsi a felnőtt
létre: a felnőtt is szeret a merengés gyermekkori
emlékeiben elidőzni. Felnőtt és gyermek, múlt és
jelen egyszerre van jelen a tekintetünkben.
Kapa Melinda, az alkotó tanárnő a Petőfi Iskolából,
a nyergesújfalui Kernstok Károly Képzőművész
Körből ilyen időutazásra invitál minket. Lapoz gas -
sunk képes albumaiban!

(Elhangzott 2012. április 17-én Dorogon, 
az Eötvös József Általános Iskola
Eötvös Galériájában, Kapa Melinda festőművész
kiállításának megnyitóján.)
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