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Tény, hogy az ember és a természet 
(változzon akárhogyan is ez utóbbi 
fo galom definíciója) kapcsolata a nyu-
gati gondolkodásnak, a filozófiának, a 
művészetnek a kezdetektől kitüntetett, 
kifogyhatatlan témája. A klímaválság 
fenyegetésének árnyékában azonban 
korunk globális kapitalista berendez-
kedésének viszonya a természeti kör-
nyezethez megkerülhetetlen politikai 
és társadalmi, sőt morális problémává 
vált. Ez természetesen azzal jár, hogy 
a kortárs művészetnek – a tematikus 
kurátori kiállítások világában, a tár-
sadalmi témákra kötelezően érzékeny, 
progresszív képzőművészetnek – is meg 
kell találnia a megfelelő pozíciókat, 
hogy kivehesse részét a témáról foly-
tatott diskurzusban. A kérdések, hogy 
melyek ezek a releváns pozíciók, mi-
lyennek kell lennie a legitim művésze-
ti hozzájárulásnak, az utóbbi években 
nemzetközi szinten mindennapos polé-
mia tárgyát képezik, és ez valószínűleg 
még egy jó darabig így is marad. Itthon 
azonban mintha az egyébként is csak 
ritkán meg-megszólaló kritika részé-
ről a kelleténél nagyobb csend övezné 
ezt a területet. Ezt a csendet én sem 
fo gom megtörni, ugyanis egy egészen 
más típusú feladatra kaptam felkérést: 
egy olyan képzőművész, Molnár Zsolt 
portréjának megrajzolására, aki a ma-
ga egészen sajátos módján a kultúra-
termé szet viszonyt dolgozza fel mun-
ká in újra és újra, de akinek művészete 
alapvetően különbözik az ökológiai 
kérdésekkel foglalkozó, társadalomtu-
dományos elméleteket fókuszba állító, 
sokszor azokat illusztráló kritikai meg - 
közelítésektől. Amit mégis mondani  
sze retnék, az csupán annyi, hogy Mol-
nár (sokszor túlságosan leegyszerűsí-
tett, de annál határozottabb) tartózko-
dása a statementektől és az, ahogyan 
az alapvető vizuális eszközöket már-
már klasszikusként jellemezhetően 
hasz nálja, a fentieknél egyszerre keve-
sebbet és többet is mond a témáról, és 
ez számomra figyelemre méltóvá és ér - 
demessé teszi arra, hogy mégis e narra-
tíván belül kapjon helyet.

Molnár Zsolt egyetemi évei óta, immár 
közel tíz éve szisztematikusan, kon-
zekvensen, résztémáról résztémára ha - 
ladva foglalkozik ember és természet 
kapcsolatával. Érdeklődése saját beval - 
lása szerint személyes indíttatásból fa-
kad, ennek megfelelően egészen speci-
fikus: a mezőgazdaság világával foglal-
kozik. Ahogy több interjúban is mesél 
róla, egy kis, nyugat-magyarországi 
faluban nőtt fel, ahol a mezőgazdasá-
gi munka – az állattenyésztés és a nö-
vénytermesztés – jelenti a mindenna-
pi élet hátterét, sőt alapjait.1 Talán ez  
az egész gyermekkorát elementárisan 
meghatározó környezet az oka, hogy 
nem a kritikai művészet távolságtar-
tásával, nem a szöveg, az elmélet vagy 
a politikum felől közelíti meg témá - 
ját, hanem mintha művészi világlátá-
sát mélyebben és közvetlenebbül ha-
tározná meg ember és az úgynevezett 
természet sok szempontból ambiva-
lens kapcsolata.
A ma divatos, sematikus narratíva sze - 
rint az elmúlt évszázadokban az em-
be ri kultúra és természet egymással 
szemben álló, elkülönült világokként 
jelentek meg, de a posztantropocent-
rikus diskurzusokban most e két világ 
végre újra párbeszédbe lép egymással, 
határaik megint átléphetővé válnak. 
Molnár művészként nem tematizálja 
nyíltan ezeket az elméleteket, a maga 
egészen sajátos vizuális univerzumával 
azonban mégis ezt a kortárs felfogást 
képviseli: természet és technológia szét - 
 választhatatlanul összefonódott világát  
a maga kettősségében, sokszor ellent-
mondásosságában is egységként – el-
lentétek, feszültségek egységeként –  
formálja újra. Műveiben az élőlények, 
természeti folyamatok, helyzetek, illet - 
ve az ember alkotta technikai eszkö-
zök, a természetbe való emberi beavat - 
kozás az absztrakcióban rejlő kifejezé-
si lehetőségek kiaknázásával kerülnek 
közös narratívába.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
képgrafika szakának médiumspeci fi - 
kus, bizonyos szempontból már-már 
anakronisztikusan hagyományos kép-

zéséről időnként kikerülnek olyan fia-
tal képzőművészek, akik az egyetem-
ről hozott alapokat a maguk számára 
elégtelennek tartják, és hosszabb-rövi-
debb kísérletező, útkereső időszak után 
a tradicionális képgrafika műfajait kri-
tika alá vonva, attól a legkülönbözőbb 
területek felé távolodnak el és találnak 
rá egy számukra megfelelőbb, legtöbb 
esetben egészen sajátos kifejezésmód-
ra. Molnár Zsolt is közéjük tartozik: az  
általa megtalált forma a két- és a három - 
dimenziós képalkotásnak valamiféle 
egészen különleges, egyedi, mással ösz-
sze nem téveszthető hibridje, aminek 
kifejező- és jelentésalkotó ereje intui-
tív látásmódjában, formaérzékenysé - 
gé ben rejlik. 
Ahogy Molnár már több alkalommal 
elmondta, az egyetemen elsajátított 
mé  diumok, sokszorosító grafikai eljá-
rások lassúsága, pontatlansága és ki-
számíthatatlansága, a folyamatokba 
alapvetően belekódolt bizonytalanság 
frusztrációt jelentettek számra. Művé-
szeti tevékenységének középpontjába 
így az került, hogy ezek a technikák 
transzponálhatók-e más médiumokba. 
Akár azt is mondhatjuk, hogy eseté-
ben – részben – a médium sajátossága-
ira kérdező konceptualitásról van szó. 
Ennek a háttérben munkálkodó kon-
ceptualitásnak akár ellent is mondhat - 
na, hogy Molnár célja mindeközben 
az, hogy a látványt minél több lehet-
séges variációban dekonstruálja, majd 
alkossa újra. Munkái mindig az előző, 
kiérlelt gondolatra és a hozzá szorosan, 
egyfajta élő, belső logika alapján kap-
csolódó formai problémára támasz-
kodva, abból kiindulva fejlődnek, és 
éppen a konceptuális, formai és tema-
tikus szálak organikus együttállásá-
ból születnek.
Bizonyos sokszorosító grafikai eljárá-
sok során a rétegek egymás után ke-
rül nek fel a hordozóra. Ha megpróbá-
lom megfogni, mi az, ami a grafikusi 
múltból adódóan meghatározhatja 
Mol nár Zsolt munkáit, akkor éppen 
ez a fajta rétegzettség. Diploma utá-
ni első munkái még síkban, de egyre 
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több papírrétegből felépülő papírkol-
lázsok voltak. Az aprólékos, már-már 
gépiesen pontos kivágások egymásra 
helyezésével a sokszorosító grafikai-
val ellentétes minőségű, egyedi, nem 
sokszorosítható képeket hozott létre 
(Vadászfohász, 2012; Számokba fojtva, 
2014; Alaktan, 2014). A még pontosan  
felismerhető, figuratív ábrázolásoknál  
(a vadászathoz vagy éppen az állatte - 
nyésztéshez kötődő eszközök, kisebb- 
nagyobb építmények és szerkezetek) 
még könnyen érthető szimbólumokkal 
(lövészcéltábla, triptichonforma mint 
szakrális metafora, trófea stb.) dolgo-
zott. Ezeken a munkákon azonban már 
tisztán láthatóvá vált a naturalisztikus 
ábrázolásmódot egyre inkább felülíró, 
éles kontúrokat és tiszta felületeket 
használó geometrizáló absztraháló-
dási folyamat.

Molnár hamar felismerte, hogy a leg-
nagyobb megkötést számára a két di  - 
menzióban, síkban való gondolkodás  
jelenti. Így aztán következő műcso-
port  jának darabjai (Mobil struktúrák, 
2015– 2016) már ki is léptek a valós 
térbe: a képeket fából készült szerke-
zetek tar tották, vették körül. Ezek az  
egyszerű vonalvezetésű tartószerke-
zetek a kollázsokon megjelenő tárgyak  
képének térbe transzponált, sokszor 
radikáli san leegyszerűsített absztrak-
ciói, a művek integráns részei. A papír - 
munkákon megjelenített gépek vizuá-
lis tulaj donságaiból indulnak ki, ennél  
közvetlenebbül azonban már nem 
utalnak a funkcióra.
Molnár sosem hagyta maga mögött 
a kétdimenziós kollázsok készítését, 
legújabb munkái kiindulópontját is 
sok esetben ezek jelentik. A Mobil 

struktúrák után azonban a kollázsok 
egyre összetettebb térbeli fa-, illetve 
fémstruktúrákkal kiegészülve növe-
kedtek lépésről lépésre, és váltak egyre 
komplexebb installációkká. A követ-
kező műcsoport a Ketrecinstallációk 
címet kapta: az emberi léptéket bőven 
meghaladó szerkezetek, a szőlőtőkék 
melletti betonpóznákat imitáló alumí-
niumkonstrukciók high-tech perme-
tezőgépeket megjelenítő kollázsokat 
ölelnek körbe és zárnak „börtönbe”, 
a permetezés mezőgazdaságban be-
töltött funkciójának metaforáiként. 
Ezeknél a szerkezeteknél érhető tetten 
a másik „grafikai minőség”, ami a mai 
napig alapvetően meghatározza szinte 
minden munkáját, ez pedig a vonalas-
ság. Egy 2019-es interjúban Molnár 
a fából épített szerkezeteit térbe ki-
lépő vonalstruktúráknak nevezte.2  

Részlet a Végre tanulhatunk valamit című kiállításból Molnár Zsolt munkáival, bal oldalon: Agrokémia, 2020, giclée print, maszkolás, kollázs, 29,7 × 42 cm, 
jobb oldalon: Kísérlet, 2020, giclée print, maszkolás, kollázs, 70 × 50 cm, fotó: © Biró Dávid / HUNGART © 2021
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És valóban, ezek a térbeli vonalrend - 
sze rek, amelyek a mai napig munkái-
nak egyik komponensét adják, legalább  
annyira táplálkoznak a grafikusi látás-
módból, mint a klasszikus értelemben 
vett szobrászati problémákból. Másik 
alapvető tulajdonságuk az, hogy nem 
ábrázolnak. Ehelyett tudatosan hívnak 
elő olyan asszociációkat, mint a nö ve - 
kedő növények csavarodó mozgása, 
vagy idézik meg a természetben megje-
lenő mesterséges anyagok esztétikáját, 
a permetezőgépek rideg funkcionalitá-
sát. Egyedül a formák és anyagok által 
keltett érzeteken, képzettársításokon 
keresztül kapcsolódnak a grafikákon 
még sokáig felismerhetően megjelení-
tett témához.
Fontos hangsúlyozni – már csak a nagy - 
részt a műtárgypiac által generált kor-
társ absztrakció divatjának jelenségére  

reagálva is –, hogy Molnár esetében 
sosem beszélhetünk a szó szoros értel-
mében vett öncélú nonfigurativitásról. 
Formák iránti vonzódása arra indítja, 
hogy témáját a kézzel fogható dolgok 
felől közelítse meg, azok formáján ke - 
resztül próbálja meg megra gadni a té - 
ma lényegéhez tartozó el von tabb gon-
dolati tartalmakat. Az ab szt rakció nála  
annak „eredeti”, tágabb értelmében, 
az elvonatkoztatás szinonimájaként 
sze repel: a vizsgált tárgyak, jelensé-
gek lényeges tulajdonságainak kieme-
lését, a lényegtelennek ítéltek elhagyá - 
sát jelenti. Molnár formái sosem ön-
magukat reprezentálják, nem függet-
lenek a műcímek által megnevezett 
témától, illetve az ezekhez kapcsolódó 
kollektív képzetektől, szimbólumok-
tól, asszociációktól. Azzal, hogy el-
vont formákat kreál a kiindulópontot  

jelentő konkrét tárgyak képéből, a vi - 
zuális eszközöknek azt a képességét 
használja ki, hogy ezek tisztábban, köz - 
vetlenebbül képesek megjeleníteni, 
átadni az immateriálist, a lényeget; 
felidézve a szimbolizmust vagy akár 
a korai avantgárd bizonyos irányza-
tait, de mindenféle spiritualitás vagy 
transzcendencia nélkül. Absztrakció-
ja a természeti vagy ember alkotta 
tárgyak immanens tulajdonságainak 
képei, melyek azonban sosem lépnek 
át a teljes nonfigurativitásba.
Azzal párhuzamosan, ahogy Molnár  
munkái fokozatosan veszítettek ábrá - 
zoló, illusztráló jellegükből, témavá-
lasz tásaira is egyre jellemzőbb lett egy - 
fajta elvontabb fogalmi gondolkodás. 
A szűkebben vagy tágabban értett me-
zőgazdaság területéről származó té-
mákat a konkrétumokat egyre inkább  

Molnár Zsolt: Növényi stressztérkép, 2018, vas, szinterezett vas, 379,2 × 241,8 × 59,1 cm, fotó: © Zana Krisztián / HUNGART © 2021
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levetkőzve kezdte vizsgálni. Első 
olyan sorozata, ahol a vizsgált dolgo-
kat absztrakt fogalmakon keresztül 
közelítette meg, szintén a Mobil struk-
túrák volt. A műveket tematikailag és 
ezzel analóg módon formai szempont-
ból is meghatározó központi hívószó 
itt az alkalmazkodás volt, ami mint fo-
galmi szervezőelv a faszerkezetek és az 
általuk hordozott papírkollázsok ábrá-
inak kapcsolatát is alapvetően megha-
tározta.3 A Ketrecinstallációk darabjain 
hasonlóképpen a növényt magától a 
természettől megóvó permetezés ambi-
valenciáját, a védekezéssel együtt já ró  
bezártságot ültette át formákra.
2017-ben a Paksi Képtár nagy kiállító - 
csarnokában Molnár Zsolt retrospek-
tív kiállításon mutatta be addigi mun-
káit.4 Az életművet kronologikusan 
végigkövetve tisztán láthatóvá váltak  
művészi formálódásának lépései, amik  
során végül megtalálta alkotómódsze-
rének ezt a hibrid, immár kiérlelt for-
máját. Az utóbbi időszakban született 
művein is a grafikai képalkotásban és  
a térbeli formaalkotásban rejlő lehető - 
ségeket, az absztrakt formák kommu-
nikációs potenciálját vizsgálja. Kiállí-
tásain a grafikai munkák és háromdi-
menziós, immár sokszor színes rétegelt  
lemez- vagy fémkonstrukciói közöt - 
ti kapcsolat jelenti ezek után is kuta-
tásainak egyik fókuszát, miközben  

a konkrét tárgyak, gépek, szerkezetek 
helyett újabb munkáiban a mezőgaz-
daságban megjelenő, lényegét tekint-
ve is absztraktabb digitális világ kezd-
te érdekelni. 
A Krinzinger Galéria rezidenciaprog-
ramján készült és kiállított Növényi 
stressztérkép (2018) című fémszobrán a 
termesztett növénykultúrák fiziológiai 
állapotának, egészségének vagy stressz - 
helyzetének felmérésére drónokkal ké - 
szített felvételeken alapuló grafikonok 
hullámzó vonalait alakította körüljár-
ható, térbeli formává. Az önmagában 
álló, színes fémkonstrukcióban az in-
fografikákon megjelenő dinamikák, 
törések öltenek valódi testet.
2018-as Agro-Wave (Mezőgazdasági 
hullám) című kiállításán újra az öntö-
zés, permetezés ambivalens hatású me - 
chanizmusaival foglalkozott.5 Torna-
do AirSerg (2018–2019) című objektje 
mellett kiállított grafikái az előbbit 
magyarázva, kiegészítve, de még a ki  - 
indulópontul választott permetező- és  
öntözőberendezés kezelési útmuta tóit  
és szimulációit felismerhetően ábrázol - 
va jelentek meg – kulcsot, kapaszkodót  
nyújtva a szobrot és az annak magját 
jelentő, a már-már felismerhetetlen 
ábrázolást alakító absztrakciós fo-
lyamatok megértéséhez. Hasonló lo-
gikát követett Multi-Row Delta (2019) 
című objektje és a hozzá kapcsolódó  

Methodological Thinking (Módszertani 
gondolkodás, 2019) című grafikasoro-
zat, melynek darabjai már kevésbé fel - 
ismerhető motívumokkal magyarázták  
a vegyi anyagok használatának hatás-
mechanizmusait.
Legutóbbi munkáin egészen más mi - 
nő ségű, sokkal szorosabb kapcsolat ala - 
kult ki a grafikák és a térbeli kon st  - 
rukciók között: kép és szobor benyúlt,  
behatolt egymás terébe, ezzel párhu za  - 
mosan pedig a kiindulópontul vá lasz-
tott téma is tovább absztraháló dott.  
Molnár érdeklődése az utóbbi időben  
elfordult a szűken értett mező gaz da-
ság területétől, és az ökoszisztéma bel-
ső folyamatai felé fordult. Olyan motí-
vumok jelennek meg legújabb művein, 
mint a tüskék, vagy mint a tigrislepke 
hernyójának önvédelmi mechanizmu-
sai és az annak eredményeként meg-
rágott, megbetegített falevelek. A le - 
vél motívuma Szőlőpermetező (2019) 
című munkáján jelent meg először:  
a levélperemek cikcakkos, dinamikus, 
fenyegető méretűvé nagyított formái 
ütköznek az aprólékos papírkollázson  
megjelenő, organikusabb for mavilágú,  
már-már élőlénynek lát szó per metező  - 
gép képével. Szereplőinek immanens 
tulajdonságait, karakter je gyeit ütköz-
tetve, de immár önmaguk ból kifordít-
va, sőt felcserélve mutatja fel a perme-
tezés aktusának egyszerre negatív 

Molnár Zsolt: Módszertani gondolkodás, 2019, giclée print, maszkolás, kollázs, papír, 
öt részből álló sorozat, egyenként 42 × 26,6 cm, fotó: © Zana Krisztián / HUNGART © 2021
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és pozitív jellegét, általánosabban is 
kifejezve a védekező és támadó folya-
matoknak az élet fennmaradásá hoz, 
egyensúlyának megtartásához elen-
gedhetetlen kettős természetét.
Együttérző teremtmény (2020) című 
installációján a szőlőlevél peremének 

struktúráját átíró hatalmas rétegelt 
lemez forma átszúrja a képsíkot: a tér - 
beli faszerkezet behatolása a grafika 
finom terébe még inkább egymásnak 
feszíti a két- és a háromdimenziós vi - 
lágot. Ehhez hasonlóan a sík- és térbe-
li, ábrázoló és absztrakt világok szinte  

agresszív egymás terébe tolulásának  
drámaisága hangsúlyozódik ki követ-
kező, Fészek installáció (2021) című 
munkáján is.6 Az enigmatikus alakza - 
tot ábrázoló grafikát még kíméletle-
nebbül át- meg átszúró levélperem-
formák töredezettebbé, fenyegetőbbé 
váltak, a grafika eddig tiszta, finom fe - 
lületén pedig külső vagy belső „táma-
dás” nyomainak képét előhívó sérülé-
sek, szakadások jelentek meg. 
Legújabban Molnár Zsolt saját, már-
már tökéletesen kerekre érlelt, biz-
tonságosan használt alkotómódszeré-
től egy Ruzicska Tünde keramikussal 
foly tatott kollaboráció apropóján nyi - 
tott újabb kifejezési lehetőségek felé.7 
Nyugvó maradványok című projektjük-
ben a grafika, az installáció és a porce-
lánművesség konceptuális megközelí-
téséből indultak ki. A létfenntartás, 
vagyis az étkezés agrárkultúrától az 
asztali tárgykultúráig ívelő „történeté - 
ből” ragadtak ki személyes érdeklődé-
sük metszéspontjain megtalált motí-
vumokat. Ezeket, illetve ezzel párhu-
zamosan saját médiumaik hagyomá-
nyos módszereit dekonstruálták, majd 
ezekből a töredékekből építettek fel 
egy közös, még inkább tapogatózó, de 
új kifejezésmódok csíráit már felmuta-
tó vizuális világot.
Ahogy az elején utaltam rá, Molnár 
Zsolt művei az emberi kultúra és ter-
mészet dichotóm kettéválasztásával 
szemben foglalnak állást. Ennek szá-
momra legmegfoghatóbb bizonyítéka 
pedig éppen az, ahogyan az ellentétes 
minőségek kapcsolatával foglalkozik. 
Az ellentétpárok – mint a virtuális és 
a kézzelfogható realitásból származó, 
elvont és konkrét, manuális és digitá-
lis, organikus és geometrikus, szerves 
és szervetlen vagy akár forma és tar-
talom – közötti feszültségeknek sosem 
feloldására, eltüntetésére, hanem ép-
pen felmutatására és összehangolásá-
ra törekszik. A különböző ontológiá jú  
dolgok elvitathatatlan létezésére és egy - 
szerre azok szétválaszthatatlanságá-
nak kifejezésére törekszik. A világ-
ban jelenlévő ellentmondásokat és 
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ellentéteket nem tagadja, nem rejti 
el, hanem látható formákká, vizuális 
minőségekké fordítja át, majd egyfajta 
sérülékeny, de mégis stabil harmónia 
megteremtésével szerves egésszé állít-
ja össze. A technológia ökológiára tett 
hatását, a mezőgazdaság technicizálá-
sát vizsgáló elméleti diskurzusok alap-
vető konfliktusa a technooptimizmus 
és annak elítélésének dilemmája körül 
forog. Molnár nem azok közé a művé-
szek közé tartozik, akik valamelyik 

álláspont mellett leteszik a voksukat.  
Képzőművészként mintha nem ezt te-
kintené feladatának, hanem az általa 
vizsgált világ, az ember által birtokba 
vett, pontosabban az emberi jelenlétet  
is magába foglaló „természet” belső di - 
namikáinak, billegő egyensúlyának 
ki fejezését. Sajátos formanyelvén az 
ember-természet viszony egy speciális  
területét, a mezőgazdaság számára 
is merős, sőt identitásformáló világát 
vizs gálja, ezen keresztül azonban sok-

kal ál talánosabban is beszél a világban 
felfedezett párhuzamokról, megfelelé-
sekről vagy éppen egymásnak feszülé-
sekről, ütközésekről, érdekellentétek-
ről. Munkáiban a világ bonyolult har-
móniáját erősítő vagy éppen felborító 
erők együttállásából születő egyensú-
lyi állapotok, határhelyzetek törékeny 
létét teszi láthatóvá.
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