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Irodalmi képeskönyv 
Molnár Kálmán grafikusmûvész kiállítása 

a veszprémi Mûvészetek Házában

� Egy tervezôgrafikus hogy kerül az irodalom törté net
bûvkörébe? Aki így ír magáról: „A grafika különbözô
mûfajait mûvelem, önálló grafikai lapok készítésétôl pla -
kátok, naptárak, könyvborítók, könyvek, illusztrációk, le -
mezborítók, heraldikai jelek, emblémák, arculati rendsze -
rek, irányító rendszerek, kiállítások tervezéséig.” (E te -
vé kenységi felsorolásban azért már kicsit benne van
az irodalom is…)

Egészen pontosan Molnár Kálmánról van szó, aki -
nek közismerten sokrétû az életmûve, de azért arra
kevesen számítottak, hogy tervezôi, oktatói, kiállí tás -
rendezôi és egyéb (lásd fent) tevékenysége mellett
egyszer csak feltûnik a honi literatúra környékén is,
önálló alkotói területként mûvelve azt. Ámbár ha csak
a plakátjait nézem, azoknak is elsôsorban a filmmû -
vé szettel kapcsolatos darabjait, akkor máris enyhébb
a kétkedésem, hiszen ahhoz, hogy irodalmi alapú pla-
kátot készítsen, mindenképpen látnia kellett az iro -
dalmi alapú filmet, vagy hozzáolvasni például a film -
adaptáció alapjául szolgáló regényt, novellát. Vagyis
csodálkozásra semmi ok, valószínûleg végigolvasta az
életét. Nem szólva a színházi plakátjairól, amelyek -

nek alkotása során pályatársaival valósággal megújí -
totta ezt a mûfajt. (A megidézett írói névsor is ran gos:
Csehov, Heller, Keyes, García Lorca, O’Neill,
Büch ner és mások.)

A veszprémi Mûvészetek Háza rangos kiállí tásai -
nak sorában 2016 decemberében megnyílt tárlatán
(igen látványos históriai terekben) az ismert vagy új ra
felismert plakátok, az új technikával készített láto -
más-grafikák mellett tûntek fel ezek az irodalmi ké -
pek. Csak egy kis töredék, mert a sorozat (?) jelenleg
körülbelül két tucatnál tart. Azért e bizonytalanság,
mert számuk folyamatosan nô, attól függ, milyen
kedve van a mûvésznek. Mint az itt felvonultatott
Krúdy-kép esetében, amely gyakorlatilag erre a tár -
latra készült el. (És már nagyon hiányzott a sorból!)

E sorok írója csak feltevéseit tudja leírni, hogy va -
jon mikor keletkezhettek ezek. Úgy vélem, nagyjából
a 2000-es évek elejétôl születnek. Az is csak feltevés,
hogy közük van az emberi-baráti kapcsolatokhoz,
amelyekben Molnár Kálmán amúgy sem szûkölkö dik.
Elôször a Petôfi Irodalmi Múzeum földszintjén lévô
étteremben, kávéházban tûntek fel e képek. Nyomo -
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zó munkámat megkönnyíti, hogy a sorozat (?) egyik
különálló darabja Draveczky Balázsnak állít emléket.
A nagyszerû mûvelôdéstörténész 2003-ban hunyt el,
tehát ez idô körül kell keresnünk az inspirációt.

Az étteremben, hadd nevezzem én inkább ide il lôbb
módon: a kávéházban beszélgethetett a két jóbarát,
Tersztyánszky Andor (mikszáthi név!), a Károlyi ét te-
rem vezetôje és Molnár Kálmán. Ki vethette fel elô -
ször az ötletet, ezt már én sem merem találgatni, de
adva volt egy nagyon szép tér, s egy nagyon kellemes
miliô: elvégre egy irodalmi kávéházba mi sem illik
jobban, mint egy kortárs megfogalmazású irodalmi
portrésorozat.

Ám ez a kijelentés tévedés, mivel ezek nem port -
rék. Közel sem azok, hiszen ami messzirôl portrénak
tûnik, az sem az, ami pedig nem portré, az még in -
kább nem az. Nyilvánvalóan szándékosan keverem
itt a tényeket, de valójában arról van szó, hogy a mû -
vész saját kedvtelése, érdeklôdése vagy éppen olvasá si
témája szerint válogat a magyar irodalomból. Netán
az emlékei idézôdnek fel benne, s akkor megszületik
a mû. Most egészen pontosan huszonötöt számoltam
össze, s a lista így néz ki: Ady Endre, Arany János, Ba-
lassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Gárdonyi Géza,
Jókai Mór, József Attila, Katona József, Kölcsey Fe -
renc, Krúdy Gyula, Madách Imre, Mikszáth Kálmán,
Móricz Zsigmond, Petôfi Sándor, Radnóti Miklós,
Tersánszky Józsi Jenô, Zrínyi Miklós. A mûvek kö zül:
Ómagyar Mária-siralom, István király intelmei, Halotti
beszéd, Melius Péter Herbáriuma, Ludas Matyi, Ano -
nymus Gesta Hungaroruma, Képes krónika, színházi
mûsorlap 1793-ból és a többi.

A még nem is teljes felsorolás sejteti, hogy Molnár
Kálmán számára az irodalom nem portrék lenyo ma -
ta, hanem élmények sorozata. S miután egy irodalmi
emléket egy archoz köt, így e kettôsséget jeleníti
meg. Egyszer feltûnik az ismerôs arcmás, amelynek
eredetije egy régi metszet, festmény, vagy legújabban
fotográfia, de feltûnnek a képen azok a mûvek, mû -
részletek, olykor rekvizitumok is, amelyek valószí nû -
leg egyfelôl az ô személyes olvasmányemlékeit idé zik,
másfelôl mindazt, ami az általános magyar olvasói
tudatban feltûnik az adott író neve hallatán. S mivel
manapság igen pesszimista vagyok az olvasáskultúrát

illetôen, azt írom: fel kellene tûnnie, ha olvasnának
az emberek. Nyilvánvaló, hogy ez rossz általánosítás,
csak hát nem lehet tudni, hogy az olvasás nem válik-e
mostanság, s a jövôben még inkább kevesek privi -
légiumává. Valójában lassan már nem is az olvasásról
van szó mint szellemi tevékenységrôl, hanem írni és
olvasni tudásról: mint az alfabetizáció kihalóban lévô
tudományáról. Ha így tekintem, Molnár Kálmán so -
rozata megfelel az annak idején olyan népszerû könyv-
nek, amelyet Keresztury Dezsô állított össze, és A ma-
gyar irodalom képeskönyve címet viselte. (1956; 2. kia dás,
Budapest, 1981)

Persze a didaktikai vagy aktualizálási szándék mesz-
sze esik Molnár Kálmán akaratától. Szerintem egy -
szerûen jól érezte magát e képek alkotása közben,
mert amikor megvolt a téma (nincs ebben semmi
topográfiai, kronológiai, mûfaji elôzetes meghatáro -
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zottság stb.), már szívesen idézett maga elé adott ol -
vasmányélményeket, és szívesen keresett hozzá mo -
tívumokat, amelyek a mûre és az alkotóra vonat koz -
tak. Mintha ezt a Márai Sándor-idézetet választotta
volna mottójául: „[…] ösztön szerint kell megkeresni a

könyvet, mely – nekünk, személyesen – mondhat valamit.
Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy alszik, étkezik, ahogy
szeret és lélegzik az ember.”

Nyilvánvaló tehát, hogy ezek nem irodalmi port rék,
lenyomatba merevült ismert arcok. Itt minden a mû -
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höz kötôdik, a színek, a jelképek, a tények, a szöve gek,
a szereplôk. A technika, amit Molnár Kálmán rend -
szeresen használ, olyan lenyomat, amelynek egye di
alapja egyszeri és konkrét és ismételhetetlen. Ilyen
szempontból nézve ezek a mûvek akár irodalmi pla -

kátnak is felfoghatók, de önálló kiállítási téma lehe -
tôségének mindenképpen. Ezeknek a képeknek, is -
mé telnem kell magamat, a nézô személyessége, a be -
fogadó irodalmi elkötelezettsége a meghatározója.

Bármelyiket látjuk is, irodalmi emlékeink tûnnek
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fel. Sôt, láttukra mindenfajta áltudományos okosko -
dás helyett nagyon is konkrét, elvontságukban is fon -
tos élményeket szûrünk le. Csak néhány személyes
példa. Olvasván például a képérôl a Halotti beszéd drá-
mai sorait, újra érezzük, hogy ez a rendkívüli szöveg

a magyarságunk belépését jelenti Európába e téren
is, hiszen jelentjük, van már saját nyelvünk, amelyen
fogalmazni tudunk, s amelyen érzelmeinket, gondo -
latainkat kifejezni s átadni tudjuk.

Balassi Bálint Molnár Kálmán képén éppen dicséri
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a végeket, s tart a végzete felé, útja során várak, ost -
romok, hitváltások, asszonyerôszakolások, versek és
versek kísérik. Láthatjuk az Adriai-tengernek sziré ná-
ját, Zrínyi Miklóst, aki szintén européer volt: katona,
politikus, egyenrangú Magyarországért hadakozó
államférfi és szenvedélyes költô. Megjelenik szegény
Csokonai a meg nem értésével és az irodalmi és sze -

relmi visszautasítás férfias fájdalmával. És ott van a
képen Katona József szerencsétlensége (a színházat
illetôen), a reménytelen vidéki sorsba visszalépô te -
hetség belsô fájdalma. Csak nem hagyhatta ki Gár -
donyit a hosszú pipájával, akit emberkerülônek tar -
tottak, pedig csak az asszonyoktól, a „hosszúhajú ve -
szedelemtôl” riadt meg mindhalálig.

2 017 / 1 4 5 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Molnár Kálmán:
Madách Imre, 

Az ember tragédiája,
grafika / 

Kálmán Molnár: 
Imre Madách, 

The Tragedy of Man.
Graphic composition  

[100x100 cm]

Fo
tó

: M
oln

ár
 K

ál
má

n



És Radnóti, mindannyiunk kortársa és a kor tanú -
ja, aki sorsával szegül szembe a gyilkosai ellen, és úgy
érezzük, mintha szörnyû végzete újraismétlését pró -
bálnák feltámasztani közel s távol.

Nem véletlenek azok a vers- vagy prózarészletek

sem, amelyeket a mûvész a képeire helyez. A hatást
többszörös gondolati motiválás együttállásával éri el.
Élmény és emlék, portré és karakter, irodalmi szö veg,
valamint, persze, a képen megjelenô emlékdarabok, s
a színek, amelyek pontosan megidézik bennünk egy
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adott alkotóról kialakított színvilágunkat is. Hiszen
ki nem játszott már azzal, hogy egy alkotónak vagy
életmûnek színeket ítél oda: Petôfi vörösben úszik,
Jókai végletességig fokozott fekete-fehérsége, Babits
sárgás sápadtsága, Madách hôseinek kaleidoszkóp -
sze rû színkevertsége.

És a veszprémi kiállításon e sorok szerzôje öröm -
mel fedezte fel Mikszáthot. Egyszerre idézôdött meg
a fiatal és sikertelen pályakezdô újságíró és a sikeres,
de már megöregedett, a politikából kiábrándult öreg
„kupec”, akinek hôsei ott kavarognak körülötte. És ott
szerepel Madách is, akinél egyaránt fontosak a színek,
és az a teljesség, amit érzünk, ha újra és újra kézbe
vesszük a Tragédiát. Az egész létezésünk s annak Tra-
gédia-béli fô kérdése ott van a képben: és hát mi vég re
az egész teremtés?

Sokkal többek ezek a képek, mint amit elsôre lá -
tunk, teljesen átérezzük a saját viszonyunkat a magyar
irodalommal és a magyar irodalom, a magyar lét hely-
zet történetiségével s benne a mi megélésünkkel. Ezt
bizonyítja a sorozat utolsóra elkészült darabja, a Krú-
dy-kép. Szindbád, ahogyan mi elképzeljük a Huszá -
rik-film után. Micsoda színek idézik fel a talán sosem-
volt múltat, Rezeda Kázmér postakocsis utazásait,
Majmunka szerelmi varázslatait, a „barátságos há -
zak” hölgyeit. Ráadásul Krúdy nagyon erôsen szólal
meg ezen a veszprémi tájon, hiszen annyi emlék köti
Veszprémhez, Palotához és Füredhez, a Bakonyhoz.

Így hát Molnár Kálmán is erôsen szólal meg ezen 
a kiállításon, újraépíti bennünk mindazt, amit elol -
vas tunk, s mindazt, amiért olvasunk, amiért fontos
szá munkra, hogy ôrizzük magunkban és magunknak
nyelvünket, kultúránkat, kulturális élményeinket.

A kiállításmegnyitón elhangzott az is, hogy Mol nár
Kálmán nagyon téved, ha azt hiszi, hogy ezzel vége,
hogy befejezte életmûvének ezt a fejezetét. Olyan
helyi témákat ajánlottunk neki, amelyek éppen ide
vonatkoztathatók (gondolom, más tájegységben má -
sokat is felkínálhatunk). Hogy például miért hiányzik
Örkény István, amint Füreden írja az egyperceseit a
Lipták-házban, Kisfaludy Sándor, amint sarkantyús
csizmában körmöli a Himfy szerelmeit a sümegi szo -
bá jában, Nagy László, amint Iszkázon lovak tüzes
vágtatását nézi csillogó gyermekszemeivel, a diák Jó -

kait és Petôfit is ajánlhatnánk Pápáról, de ôk már ké -
szen vannak képileg, csak itt nem fértek el a terem -
ben. S a kedvencemrôl sem kellene megfeledkeznie,
a Balaton s a Bakony nagy szerelmesérôl, az adomá zó
Eötvös Károlyról.

Molnár Kálmán életmûvének ez a szegmense a
végtelenséget ígéri a nézônek. A mûvész játékossá gá -
nak és jókedvének, megcsillanó humorának, bölcs
emberi gesztusainak a végtelenségét. Amelyet most a
magyar irodalom lapjairól nyitott ki elénk.

PRAZNOVSZKY MIHÁLY
irodalomtörténész

(Molnár Kálmán Csillaglépcsô címû kiállítása. Mûvésze -
tek Háza – Csikász Galéria, Veszprém, 2016. december
3. – 2017. január 28.)
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