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Kemény realizmus, 
metál szürrealizmus

Hörcher László festészetér�l

A  fest� távoli városokat keres fel, mérhetetlen türelemmel néz�pontokat 

vizsgál, a  fények és árnyékok vetülését mérlegeli, jellegzetes architektonikus 

részletek után kutat, rajzvázlatokat és fotókat készít, és már ekkor kitöröl a 

képb�l minden lényegtelen részletet, ügyel arra, hogy emberi alaknak még em-

lékszer� nyoma se maradjon. Aztán hazatérve m�termébe hallatlan aprólékos 

munkával, aggodalmas pontossággal megfesti topografi kus h�ség�, néptelen, 

kihalt – már-már halott – városképét: élénk színekkel, egymástól pontosan 

elválasztott színmez�kkel, ragyogó kék égboltokkal, kemény fény-árnyék el-

lentétekkel. Hideg, rideg, tárgyilagos – a klasszikus fest�i eszményeket idéz� –, 

valamifajta furcsa szépséget keres� szemlélettel.

A fest� szuggesztív karakterek nyomába ered: id�sebb asszonyok, közép-

korú férfi ak, fi atal lányok arcát fürkészi, és ha valamely egyéniség megragadja, 

vázlatokat és fotókat készít, majd m�termében akkurátus munkával megfesti 

az általában semleges háttér el�tt megjelen�, csaknem mindig szembefordu-

ló alakot. Nem kalandozik el, nem torzít, a  modell konkrét és felismerhet�, 

a megidézés hol szeretetteljes, hol kívülálló tárgyilagosságú, a fest�i eljárás a 

klasszikus eszményeket idéz�, de azért furcsaságokkal átitatott szubjektum-

látleletet összegez: a  megfestett alakok mintha oly magabiztos tétovasággal 

nemcsak ránk, képet szemlél�kre, hanem valahová a távolba, a  semmibe is 

tekintenének.

A  fest� m�termében ül, lázálmok gyötrik, látomások háborgatják, lelke 

zaklatott, idegeiben vad ütemekkel szabdalt, kemény zenei hangzatok zaka-

tolnak, a virtuális hanger� b�dületes, és amikor a higgadt pillanataiban rög-

zített kis vázlatok kidolgozásához kezd, alig bírja türt�ztetni magát: a képsík, 

a fest�-anyagok és eszközök leküzdend� ellenségek, a lázadás, az elutasítás, 

a kívülállás az egyetlen lehetséges megoldás, és még a halállal is ki kellene 

babrálni valahogy. A képmez�ben nyitott sírok, feliratos sírkövek vagy plazma-

képerny�s síremlékek rögzülnek, újra meg újra felmagasodik egy-egy utolsó-

nak szánt beintés kedvéért a lassan aláhanyatló csontváz-kéz.

Mint egy kett�s ügynök: kett�s indíttatással él és dolgozik, hagyományos-

nak min�síthet� városképeket és arcképeket, valamint rendhagyó, látomásos 

metál-kompozíciókat alkot Hörcher László fest�m�vész, aki hétéves kora óta 

rajzol és fest, és aki különböz� körökben és mesterek keze alatt készült fel a 

m�vészpályára, amely felkészülést még a Magyar Képz�m�vészeti F�iskolán 

végzett stúdiumok sem zártak le. Újabb mesterek és az általuk sugárzott ha-

tások és indíttatások következtek – a f�iskolai tanár Kokas Ignác után Czene 

Gábor és Mácsai István –, hogy Hörcher László a néhol konstruktív jegyekkel 

felruházott hiperrealista vagy fotónaturalista ábrázolás hívévé váljon. Ez a 
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stíluseszmény gazdagodott a rock-, illetve a metálzene hangzásvilágának vi-

zuális kifejezésével, s  így jött létre az a nukleáris realizmus, vagy a nukleáris 

haevy-metal festészet, amelynek összetev�i az egyik méltatója szerint „a szinte 

geometriai alapjukig visszavezetett formák, és az alapszínekig egyszer�södött 

paletta a lázadó metálzenéb�l kihallani vélt minden romlással szemben meg-

tartott igazságigény képi ekvivalenseiként szolgálnak. E  hatás olyan er�snek 

bizonyult, hogy újabban tematikusan is megjelenik a képeken, egyfajta szür-

reá lis, mégis a képregények beszédmódjára jellemz�n ábrázolt álomvilágként.” 

De idézhetjük akár a Lemezbörze …plusz cím� szaklap 2011. évi 2. számában 

közreadott, a Nukleáris heavy metal realista fest� cím� híradást is, amelyben 

feketén-fehéren leszögeztetik: „…festményeibe tematikailag szervesen beépül 

a metálzene rideg, feszes és kegyetlen brutalitása. A m�vész ezáltal egyfajta 

szintézist hozott létre a festészet és a fémzene között, oly módon, hogy képei 

önálló, autonóm heavy metal realista mesterm�vekké növik ki magukat.” És 

a Hörcher László által képviselt piktúra alaposabb megismeréséhez további 

mélyreható zeneesztétikai és szövegértelmezési tanulmányokat kéne elvé-

geznünk a fest� által fémjelzett Udvarias Tömeggyilkos együttes produkciói 

körében.

Könnyen lehet, hogy az énekes-fest�k, a zenész-képz�m�vészek oly külön-

leges hangon megszólaló társaságához kellene kapcsolnunk Hörcher László 

fest�m�vész munkásságát – az élcsapatban itt festenek és itt zenéltek az egy-

kori legendás AE Bizottság együttes alkotói: fe Lugossy László, ef Zámbó Ist-

ván, Wahorn András, itt m�ködött a közelmúltban eltávozott Bernáth(y) Sándor, 

de hivatkozhatunk Gaál Józsefre, Szurcsik Józsefre, Kopasz Tamásra is –, de 

ugyanígy a halál ellen lázadók m�vész-soraiban is könnyen otthonra lelhet ez 

a fest�. A kihalt térségeket, a semmibe néz� alakokat, a nyitott sírokat meg-

jelenít� Hörcher-képekhez, a halál ellen háborgó m�vekhez végezetül egy ke-

mény, ámbár költ�i hevület� fogalmazványt, a Díszsírhelyem kiadó cím�, talán 

majdani, abszurditásokban játszó haevy metál önkéntes dalszöveget idézném:

a halálomat majd én magam szeretném bejelenteni

sietve és megrendülten közölném a szomorú hírt

adásomat megszakítva mélységes szomorúsággal telt szívvel tudósítanék arról

hogy a temetésemr�l kés�bb intézkedem

na persze a saját saját halottam vagyok

és mindenki csak egy szál virágot hozzon majd

a koszorúkra szánt pénzt ugyanis én szeretném lenyúlni

mindent el�re levajaztam

ott állok majd a gyászolók között

(a szertartásra várakozva csendesen a legújabb ostoba vicceket meséljük egy-

másnak)

aztán hallgatva a fagyott rögök koppanását

a nyári öltönyben hátamra fagy a zakó alatt az átnedvesedett ing

mennyi kellemetlenség egy szar kis halál miatt

és persze meg kell köszönni a részvétnyilvánításokat is

elég tetemes lesz a postaköltség (ezek a bunkók még mindig nem tanultak 

meg mélezni)
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belekényszerül az ember az ilyen körülményes dolgokba

de végül csak-csak helyreáll a régi rend jönnek újra a szürke hétköznapok

elfogy a kegyeleti suska

új lehet�ségek után kell nézni

vagy ha nem jön be semmi

akkor inkább újra meghalok

Wehner Tibor


