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lehetősen csúf, a vakond és az egér figurája 
is hajaz a mesékben megszokottra. Nem így 
Pöttöm Panna. A feje a testéhez, cérnavékony 
lábacskáihoz képest aránytalanul nagy, mint 
a kisbabáké, arca sápadt, haja kék harangvi-
rág. Leginkább a japán képregényekből ismert 
mangafigurákra emlékeztet. Nem felel meg 
a hagyományos, mesés-királylányos szép-     
ségideálnak, és ez már csak azért is határozott 
alkotói döntés, mert az előadásban gyakran 
emlegetik, hogy milyen szép. Így hangsúlyt 
kap, hogy nem csak egyféle szépség létezik, 
de az is, hogy Pöttöm Panna kérői a külső 
alapján ítélnek, Pannát nem a jelleme-tulaj-
donságai, vagy nem a köztük kialakult vonza-
lom, szeretet miatt, hanem a szépsége okán 
szeretnék feleségül venni, hogy ezzel saját 

presztízsüket növeljék. A tündérkirályfit, aki-
vel a mese végén megszeretik egymást, hozzá 
nagyon hasonló bábbal keltik életre. Köztük 
két egyenrangú, egymáshoz sok tekintetben 
hasonló ember vonzalma működik. 

A bábhasználatban egy dolgot gondolok 
kérdésesnek: Pöttöm Panna bábuja kifejezet-
ten kislánynak néz ki, apró termete adott, de 
az arca is kislányarc. A koráról nem esik szó az 
előadásban, a történet jelentős része viszont a 
férjhezmenetele körül forog. Így a felnőtt né-
zőben a gyerekkorukban férjhez kényszerített 
indiai kislányok helyzetét is felidézi, és ud-
varlóival kapcsolatban is felmerülnek a Btk-
ba ütköző kételyek. Persze, lehet, hogy csak 
a mostanában napvilágra kerülő, abúzusról 
szóló történetek sokasága tesz érzékenyebbé 
erre a kérdésre, mindenesetre, ha megemlí-
tenék Panna életkorát, feloldódhatna ez az 
ellentmondás, amit így a színésznő és a báb 
egysége tud – részben – feloldani.  

A két színész, Fekete Ágnes és Tóth Mátyás 
játéka élő példa arra, mi mindent kell tud-
ni manapság egy „bábszínésznek”. A bábok 
mozgatása mellett, ami önmagában sem egy-
szerű feladat, hiszen tucatnyi szereplőt kell 
kettejüknek megjeleníteni, egyik szerepből 
másodpercek alatt a másikba átlépni, lega-
lább olyan fontos a színészi játék, a mozgás és 
az ének is. Ebben éppen olyan ügyesek. A szo-
bának berendezett színpadi térben pontos 
koreográfia szerint kerülik az asztalt és egy-
mást, teszik ide vagy oda a szobanövényeket 
vagy a lavórt, másznak ki és be az egérlyukba. 
Mindehhez Gyulai Csaba zenéje biztosít han-
gulatos, kifejező hátteret. A színészek hiteles, 
önazonos jelenléte, koncentrált és mégis fel-
szabadult játéka a gyerekközönséget is meg-
nyeri magának. 

A Pöttöm Panna jó példa arra, hogyha értő 
kézzel, bátran nyúlnak a klasszikus mesékhez, 
friss, új gondolatokat is felvető előadások szü-
lethetnek, anélkül, hogy a mese elvesztené 
eredeti ízét, báját, amiért generációk kedvenc 
olvasmánya tudott lenni. 

Hazánkban Szent Lukács, a festők védőszent-
jének napján, október 18-án ünnepeljük a Ma-
gyar Festészet Napját 2002 óta. E jeles nap 
alkalmából nyílt kiállítás a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben, a Vitrin Művészeti 
Egyesület szervezésében. A kiállításon tizen-
hat, Zalaegerszeg városához szorosan kötődő 
képzőművész alkotásai kerültek bemutatás-
ra. A 80-as évek végén országszerte megfo-
galmazódott egyfajta igény helyi művészeti 
egyesületek megszervezésére. Az elsők közt 
jött létre Zalaegerszegen és környékén alkotó 
művészek összefogásával a ZalaArt Egyesület, 
mely több évtizedes működés, majd átalaku-
lás után 2016-ban indult újra, Vitrin Művésze-
ti Egyesület néven. 

Ahhoz, hogy a kiállításon szereplő tizenhat 
– különböző érdeklődésű, valamint különbö-
ző technikával és stílusban alkotó – művész 
munkái között megtaláljuk a koherens kap-
csot, kicsit mélyebbre kell ásnunk. A kiállított 
munkák elsősorban nem a valóságra reflek-
tálnak, annál mélyebb, filozofikusabb tar-
talommal bírnak. Viszonylag nagyobb teret 
kapnak a vallási témák, melyek közül az egyik 
kiemelkedő munka Buday Mihály Triptichonja. 

A triptichon, mint olyan, egy archaikus forma a 
festészet világában, gondoljunk csak a közép-
kori szárnyas oltárokra, melyek egy középső 
fő, és két kisebb képből állnak. Buday azonban 
szakít a hagyományokkal, mind formájában, 
mind pedig narratívájában megbomlik a hie-
rarchikus elrendezés. A ciklus képein szereplő 
alakok mintha egy fátyolszerű vízióból tűn-
nének elő, körvonalaik el-, illetve összemo-
sódnak. Az alakok nem vesznek részt közös 
cselekményben, egymásmellettiségük inkább 
szimbolikus. A szereplők kiléte nem egyér-
telmű, tárgyi attribútumaik hiányoznak, Szűz 
Mária vagy Jézus alakját is csak a viseletük ha-
gyományos ábrázolásmódja miatt ismerjük 
fel. A triptichon formai megmunkálása akár 
elnagyoltnak is tűnhetne – látszódó faerezet, 
képkeret és deszkadarab hozzáillesztése –, de 
az ecsetkezelésnek, a fény-árnyék játéknak, 
valamint az arany, a barna és a mélykék színek 
használatának köszönhetően a kép mégis na-
gyon elegáns, magasztos összbenyomást kelt.

Hasonlóan archaikus témát dolgoz fel Bu-
daházi Tibor Ikonoztáz című munkájában. En-
nek a képnek a felépítése jóval egyszerűbb: 
hat sorban, soronként 15 szent vonul fel egy-
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más mellett egy boltív alatt, ami a felső sor 
szélső figuráit eltakarja. A téglalap formájú 
rubrikákban álló alakok frontális testhely-
zetben láthatóak. Fejüket glória koronázza, 
attribútumaik elmosódnak. A szentek kidol-
gozása elnagyolt, a kora középkori bizánci 
freskók sematikusabb figuraábrázolásaira 
emlékeztet. Ezt az érzetet erősíti Budaházi a 
felület koptatásával, ami így a lehámló freskó 
hatását kelti. A kép középső részén a vörös 
háttérből kiemelkedik a három szent főpap 
alakja. Nagy Szent Bazil, Aranyszájú Szent Já-
nos és Teológus Szent Gergely IV. századi püs-
pökök voltak, akiket a görög katolikus liturgia 
az apostolokkal egyenrangúnak tekint.

A vallási témák feldolgozásához csatlako-
zott Horváth László két munkájával. A Kereszt 
ereje című alkotás egy kör formájú, megmun-
kálatlan kő dombormű, melyen a fényesre 
csiszolt üveg latin kereszt formájában tör 
magának utat. Míg ennél a műnél az ősi kő és 
a nemesebb üveg ellentétét figyelhetjük meg, 
a Kereszt című művön az üveg és a fa furcsa 
szimbiózisának lehetünk tanúi. A görög ke-
reszt formájú kisplasztika középső részét 
élénk színű, de már kiszáradt fakéreg alkot-
ja, melyből mind a négy irányból fényesre 
csiszolt üveghasábok törnek elő. Az üveg, 
mint a hit szimbóluma, győzedelmeskedik a 
pogány kő felett és tör elő az ősi fából, a Vi-
lágfából.

Egy kicsit ritkábban ábrázolt témát dolgoz 
fel Farkas Ferenc Bukott angyal kisplasztiká-
jában. A bronz angyalt a földet érés pillana-
tában örökíti meg, arcán megfigyelhető a fáj-
dalom érzete. Jóval egyszerűbb kompozíció a 
szintén bronzból készült női akt, mely a Ké-
szülődés címet kapta, vagy az Egry József-port-
ré. Mindkét szobor kontraposztos pozíciót 
vesz fel, kezüket a mellkasukhoz emelik, fejük 
enyhén előrebiccen. 

A kisplasztikák sorát erősíti Szabolcs Pé-
ter Félelem című, négy műből álló ciklusa. Az 
égetett agyagból készült szobrocskák kivite-
le egyszerű, ennek ellenére érzelemdús. Az 1. 
számú mű egy nyugodt tekintetű büszt. Az 
alak szemét lehunyja, szája enyhén mosoly-
ra görbül, mégsincs önmagával összhangban. 

A szobor több helyen sérült, a mellkas részéről 
hiányzik egy darab, a válla többszörösen ösz-
szetört, felületén kisebb-nagyobb sérülések fi-
gyelhetők meg. Mintha magát az emberi lelket 
ábrázolná, amit az élet sebzett meg. A 2. szá-
mú szoborcsoport Ádámot és az almát tartó 
Évát ábrázolja. Tekintetükben ott a kíváncsiság, 
ugyanakkor a kételkedés is. A másik két szobor 
egymásba kapaszkodó apa-fiú párost és egy 
házaspárt formáz meg. Mind a négy alak tekin-
tete szomorú, ugyanakkor nyugodt is. Az alako-
kat körülöleli az elmúlás szelleme, amit a keze-
letlen felület sérülékenysége még inkább fokoz. 

Oldottabb hangulatban jelenik meg az el-
múlás Németh Miklós grafikáin. Az egyedi stí-
lusú részletgazdag ábrákat játékos, mesesze-
rű atmoszféra lengi körül. A képeken finoman 
keverednek a rokokós-romantikus stílusjegyek 
egyfajta steampunk fantáziavilággal. A feke-
te-fehér grafikákon megjelennek az olyan, ha-
lálhoz kapcsolódó állatok, mint a varjú, a dene-
vér vagy a kígyó, de a figurák fanyar arckifejezé-
séből is búskomor mélabú árad. Ennek ellenére 
mégsem gyászos, hanem inkább egyfajta mor-
bid humor jellemző rájuk.

Szintén egy másik világba kalauzolnak el 

Frimmel Gyula metszetei. A Reneszánsz fénykép, 
Liget és Repülő sziget című alkotásokon látszó-
lag ad hoc módon kerülnek az aprólékosan ki-
dolgozott, realisztikus elemek egymás mellé. A 
párosítások meghökkentőek lehetnek, például 
a reneszánsz portré és a századfordulót idéző 
női akt kettőse, ami színben is elkülönül egy-
mástól, mégis képes egységként működni. A 
grafika egyes elemei között párbeszéd lép fel, 
mely a befogadót gondolkodásra sarkallja.

Némileg könnyedebbek a tárlat absztrakt 
képei, melyek közül Szényi Zoltán festményei 
tűnnek ki. A kollázsként ható Nosztalgia és Em-
lékképek című műveken a régmúlt idők megi-
dézésével jelen van az elmúlás és az azon való 
elmerengés. Ne feledkezzünk meg Oravecz Vik-
tóriáról sem, aki a mindennapi élet formáival és 
a geometria elemeivel operál. Ebbe a csoport-
ba sorolhatóak Borbás Helga, és Karner László 
alkotásai is. Mindkét művész a vibráló színek 
és lendületes ecsetkezelés révén próbálja kife-
jezni saját művészi nyelvezetét, egyedi stílusát. 
Nagy Kálmán Van Gogh-hoz ciklusában a mo-
nokróm, pasztelles felület mögül apró foltok-
ban tűnnek fel a színes expresszionista elemek. 

A női akt és a víz alatti fényhatások kölcsön-
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hatását tanulmányozza Tánczos György mind 
a hat kiállított festményén. A vízben lebegő 
női testet mozgás közben ragadja meg és ez-
által fotószerűen örökíti meg annak pillanat-
nyiságát.

A tárlatról nem hiányozhatnak Zalaeger-
szeg ikonikus szobrászának, Németh János-
nak reliefjei sem. A Hajnal egyszerű, plasztikus 
formavilággal meséli el a pásztor útra kelését, 
míg a Forrás mitikus szarvas-alakja a Csoda-
szarvas-mondát idézi meg. Mindkét kerámia 
tondó, a művészre jellemző, népies stílusban 
készült.

Végül, de nem utolsó sorban, említést érde-
mel Nagy Szilvia Poggyász című munkája. A zo-
mánca olvasztott grafikák különböző méretű 
és nagyságú hasábokra vannak ráapplikálva, 
amik egy régi bőröndben kaptak helyet. Az 
egyes képek kevésbé figurálisak, elvont fogal-
makat szimbolizálnak. Mint ahogy az életünk 
során megtapasztalt élményeket és érzéseket 
hordozzuk magunkkal, úgy raktározódnak el 
ezek az elemek a bőröndben is.

Tóth Tamás

Nagy mesterek – fiatal 
tehetségek1

A Magyar Plakát Társaság 2004-ben 13 kollégával, az-
zal a céllal jött létre, hogy a magyar és az egyetemes 
plakátművészet hagyományainak és szellemének 
folyamatos ápolását szolgálja, bízva abban, hogy esz-
tétikai és etikai színvonala a változó világ kihívásai 
közt se szenved csorbát. Hitvallásában, küldetésében 
a plakátos gondolkodásmódot igyekszik átmenteni 
ezen az időszakon.  
A plakát, természetéből adódóan, az utcán kelle-
ne, hogy legyen, de mivel átalakulóban van az a fajta 
kommunikáció, amiben nagyon sokáig az első helyet 
foglalta el, ezért most keresi a helyét ebben a felgyor-
sult világban. Ezen a tárlaton is vannak olyan jellegű 
munkák, amik már önálló képzőművészeti alkotás-
ként jelennek meg, kvázi nem megrendelésre készül-
tek. Szerencsére azért még ennek ellentéte is tetten 
érhető. Mindez mutatja azt az ambivalens helyzetet, 
ami a plakát mai megítélését övezi. 
Jelen pillanatban a társaság 40 fős. Árendás József 
kollégánk bő 26 évig tervezte a Zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház plakátjait, úgyhogy, ha tetszik, a ma-
gyar plakátnak Zalaegerszeg nagyon sokáig egyik fel-
legvára volt. A most kiállított plakátokkal szeretnénk 
azt a gondolkodásmódot megmutatni, ahogyan a 
plakát gondolkodik. Reméljük, hogy ezek a plakátok 
egyrészt megidézik a régi kor szellemiségét, másrészt 
olyan emberekhez is eljutnak, akik számára fontos, 
hogy újra jó plakátok legyenek Zalaegerszeg utcáin, ha 
eddig esetleg nem voltak. 
A tárlatban különböző témák jelennek meg: vannak 
univerzálisabbak, valamint a mai kor égetőbb kérdé-
seit felvető problémák. Ki-ki a saját érzelmeit, félel-
meit, gondolatait fogalmazta meg ezekben a műal-
kotásokban. Nézzék nyitott szívvel őket, és akkor re-
méljük, hogy olyan gondolatok ébrednek Önökben is, 
amilyenekkel ezeket a plakátokat készítettük. 

1   A Magyar Plakát Társaság anyagából 2017. október 12-én a Ke-
resztury VMK Gönczi Galériájában nyílt kiállítás köszöntőjének szer-
kesztett változata.

Farkas Ferenc:  Készülődés

Pinczehelyi Sándor:  Hommage á Mucha

Baráth Ferenc:  Discrimination

Farkas Ferenc:  Egry József


