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Debreceni Boglárka 

Metafizikai magány, ismétlődő 
formák, privát labirintusok
Privát labirintusok

• Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

• 2011. június 2 — szeptember 18.

Fontos és hiánypótló kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galéria és a Mosoly Otthon 

Alapítvány együttműködésében, június elején. A kurátorok autizmussal élő fel-

nőttek munkáit mutatták be, párhuzamba állítva neves kortárs képzőművészek 

alkotásaival.1 Tarr Hajnalka és Százados László lehetőséget teremtettek 

arra, hogy az egymással általában még csak a kommunikációs viszony lehető-

1  Kortárs képzőművészek: Csontó Lajos (1964), Fekete Balázs (1957), Fischer Judit (1981), Fodor János 
(1975), Szíj Kamilla (1957), Tibor Zsolt (1973), Várnai Gyula (1956), Igor és Ivan Buharov (Szilágyi Kornél 
/1971/ és Hevesi Nándor /1974/)
Autizmussal élő alkotók: Bárdfalvi Zsolt (1991), Blahó János (1963), Boukhezer Amine (1988), Bőczi 
Csaba (1980), Farkas Ádám (1990), Fekete Márton (1987), Horváth Szabolcs (1985), Kelemen Róbert 
(1983), Kovács M. Mátyás (1990), Krejcsi Mária (1964), Lakatos Renáta (1990), Pados Zulejka (1993), 
Süvöltő Béla (1953), Tóth Dezső (1993), Varga Máté (1978), Vreczenár Viktor (1975), Zoltán Gábor (1986) 

ségéig sem eljutó (élet)világok rajzbéli kivetü-

lési formáit most egymás mellett láthassuk, és 

segítségükkel eltöprengjünk a gondolkodás-  

és megközelítésmódok közötti hasonlóságok-

ról, illetve eltérésekről, a térkezelés lehetséges 

módozatairól, a színek és az érzelmek viszonyá-

ról, a valósághoz való viszonyulásról, rész-egész 

kapcsolatáról — önmagunkról. Az utóbbi évti-

zedekben megszaporodtak a különböző típusú 

„másságok” megértésére törekvő, elfogadásukra 

ösztönző kísérletek. A Privát labirintusok így 

például már egy négy éve tartó folyamat része, 

melynek keretei között a Műcsarnokban kétszer 

rendeztek aukciót a lakóotthonok működésé-

nek támogatására (Fogadj be! 2008, 2010), a 

Miskolci Galériában pedig A konkrét birodalma 

(2010) című tárlat2 — a Szimbiózis Alapítvány, 

valamint a Miskolci Autista Alapítvány segít-

ségével — válogatott autizmussal élő alkotók 

munkáiból.

Az autistákról elmondható, hogy rajzaik nem 

az önkifejezés megnyilvánulási formái, hanem 

2  A konkrét birodalma — Grafikai válogatás a Szimbiózis 
Alapítvány és a Miskolci Autista Alapítvány lakóotthonaiban 
autizmussal élő felnőttek munkáiból, Miskolci Galéria Városi 
Művészeti Múzeum (Rákóczi-ház), Miskolc, 2010. jún. 24 

— szept. 18.

Tóth Dezső
Cím nélkül, 2010, papír, grafit, 50 × 65 cm, © fotó: Fehér Kata
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a szabálykeresés dokumentumai. Ezek az emberek kiszámíthatatlannak lát-

ják a világot, embertársaikat, zavarba ejti és felbosszantja, bizonytalansággal 

és akár félelemmel is tölti el őket a változás, folyamatos küzdelmet folytatnak 

az állandóságért. Rendszereket teremtenek, ezért olykor megszállottnak tűn-

nek — meghatározott napirend szerint élnek, ugyanazokon az útvonalakon járnak, 

ugyanabból a bögréből isszák reggelente a kávét, „ugyanazt” rajzolják. Kelemen 

Róbert például színes vagy fekete réseket, repedéseket, fehér papírra. Mintha a 

létezés burka, a monoton ismétlődő idő sima héja repedne meg. A valóság bár-

melyik pillanatban széthasadhat, hogy azután harsány, sötét színek vonzzák az 

egyént ismeretlen, markánsan kirobbanó, de elérhetetlen mélységek felé. Kele-

men kemény satírjait és a kezével alkotás közben szétdörzsölt grafitmaszato-

kat nézve mintha megérezhető lenne valami a hirtelen változások által keletkező 

rémületből, a félelem hatására feltörő indulatokból.

Tóth Dezső számsorokban „gondolkodik”: a számok különböző módokon cso-

portosulnak, néha átalakulnak lufiszerű növényekké, de mégis biztonságot adó 

következetességgel sorjáznak egymás után: 1, 2, 3, … Nem úgy, mint Várnai 

Gyula betű-hóesésének hulló-lebegő karakterei, amelyek a speciális 3D-technika 

(lentikulár) segítségével „domborodnak ki”, s ugyanakkor vesznek bele az erdőbe 

(Tatjana levele, 2011). Ebben az információ-áradatban talán csak egy, a fák számát, 

elrendeződésük struktúráját rögzíteni képes,  

a betű-áramlásban ismétlődő szisztémára buk-

kanó autista tudna igazodási pontot találni, 

rendszert felfedezni.

Bárdfalvi Zsolt tárgyakat rajzol, ezekkel 

lépnek párbeszédbe Fischer Judit érzékenyen 

kidolgozott, finom akvarelljei. A különbség kirívó 

kettejük között. Fischer miniatűr képei ideali-

zált ábrázolások: létrejöttük nem az alapvető 

szükségletek kielégítéséhez, nem a napi rutin-

hoz köthető. Édességek, rágcsálnivalók (Negro, 

Ropi, Szaloncukor), játékok (Tank, Petárda, 

Buborékfújó) sokszor élénk színekkel rögzí-

tett „portréi”. Bárdfalvi ellenben a munkához 

vagy a mindennapi élethez, a közösségben való 

létezéshez, a kinti világhoz kapcsolódó eszkö-

zöket (olló, karóra, esernyő, csavarhúzó) ábrázol 

sűrűn egymás mellé húzott, szaggatott, „erő-

szakos” vonalakkal, s éles árnyékokkal tagolja 

a felületeket. Süvöltő Béla viszont néhány 

finoman összehangolódó alapszínre szorítkozva 

hozza létre ismerősnek tűnő formákból (töl-

csér, háromszög) és részletekből (fatönk, csiga, 

az emberi kéz ujjai) összeépülő többértelmű 

alakzatait, képeit. Krejcsi Mária pedig főként 

az otthonhoz, a belső léthez kötődő, bizton-

ságérzetet adó motívumokat (ház, mag, levél) 

helyez el az ég kék, és a talaj zöld, biztonságos 

keretet meghatározó, alsó és felső vízszintes 

vonalai közé. Boukhezer Amine, Vreczenár 

Viktor monoton ismétlők: egy-egy a tudatukba 

beégett motívumot, térkitöltési módot variál-

nak a végtelenségig. Az ember alkotta tárgyak 

azonban magukon viselik az újabb és újabb 

megjelenítés esetlegességeit: így a két azonos 

„fajtába” tartozó kifestőkönyv-papagáj tollazata 

sem teljesen egyforma, mint ahogy a ragasztó-

szalagok, festéktubusok színei, feliratai sem.

Zoltán Gábor, egymásba tekeredő-kavarodó 

pokémon-figurái Fodor János amorf lényeinek, 

rajzfilmfiguráinak, egyedi motívum-gyűjtésé-

nek nagyméretű tablója (Snooze Sheet, 2008) 

körül csoportosulnak. Fodornál van koncepció, 

biztos vonalvezetéssel megjelenített lényei 

olykor „arcot” kapnak (majom, embrió, kopo-

nya). Annak ellenére, hogy alkotójuk rendelke-

zik egyfajta, a műre vonatkozó elképzeléssel, 

sokszor úgy tűnik, valami kidolgozott séma 

alapján, de ad hoc módon dolgozik, a termé-

szetesség látszatát keltve. Zoltánnál nincs 

„koncepció”, viszont kavargó figurái a gyermek-

rajzok magától értetődő, ösztönös termé-

szetességével csomópontokba, struktúrába 

szerveződve töltik ki a teret, népesítik be zárt 

világát. A 20. század folyamán több művész 

törekedett arra (Pablo Picasso, Paul Klee, Jean 

Dubuffet, stb.), hogy visszataláljon a gyermek-

rajzok világához, archetipikus látásmódjához, 

azonban mindegyiküket jellemezte a dekora-

tivitásra való hajlam, az egyéni stílusjegyek 

kialakítására való törekvés. Fodornál is egy-

Fischer Judit
Cím nélkül, © fotó: Fehér Kata

Bárdfalvi Zsolt
Cím nélkül, 2010, papír, grafit, 35 × 50 cm, © fotó: Fehér Kata
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fajta esztétizálás figyelhető meg. Zoltán azon-

ban úgy „hozza létre” következetesen egyéni 

stílusát, hogy nagy valószínűséggel nem is tud 

róla, s mégha meg is próbálná valaki utólag 

felhívni rá a figyelmét, akkor sem törekedne 

tudatosan az „előzményei” követésére. Munkái 

ugyanúgy egy egyedi, csak rá jellemző sajátos 

rendszert alkotnak, mint Varga Máté szimbo-

likus-geometrikus nyelvezete.

Különleges színfoltjai a kiállításnak a story 

boardok. Bőczi Csaba a hagyományos motí-

vumokat a modern formákkal, technikákkal 

egyesítve képregényszerű mesevilágot teremt. 

Az egymáshoz logikusan nem kapcsolható, az ő 

gondolkodásában azonban szorosan összetar-

tozó motívumokhoz egyértelműnek, egzaktnak 

tűnő, magyarázó szövegek tartoznak (pl. „A sár-

kány az égen van.”, „A sárkány csontvázát kere-

sik 1476-ban”, „A karmester nyúl”). Bőczi azt a 

gondolatmenetet képezi le furcsa képregény-

ben, amely összefüggéseket keres a hasonló 

kinézetű dolgok között. A sárkány áll a történet 

középpontjában: zöld, szárnya van és tüzet okád. 

De sárkány-e a barna, tüskés állat, vagy az a 

zöld, amelyik nem okád tüzet? Mi pontosan tud-

juk a választ, ha ránézünk a formára, Bőczinek 

ellenben végig kell pörgetni az összes variációs 

lehetőséget, instrukciót, magyarázó szöve-

get ahhoz, hogy megtalálja a helyes (?) választ. 

Kovács M. Mátyás ugyanezt teszi. Leképez, 

saját világot-történetet alkot a számítógépes 

jelnyelv segítségével. A számára érdekes játé-

kokban megjelenő ábrákat, neveket, utasítá-

sokat használja: SETUP, GAME OVER, MARIO, 

DUKE NUKEM. A Word viszont, amelyben 

Fekete Balázs dolgozik, már problémát jelen-

tene néhány autista számára, akik, az Asperger-

szindrómásoktól eltérően, képtelenek a nyelv 

segítségével kommunikálni. Pados Zulejka 

szintén sztorizó, hosszabb-rövidebb lélegzetű 

— ismerősöket „szerepeltető” — sorozatokat vil-

lant fel, egyéni, személyre szabott formavilágot, 

motívum-rendszert létrehozva.

A kiállításon Lakatos Renáta képviselteti 

magát a legtöbb művel. Szaggatott, karakte-

resen elkülönülő vonalai spirálisan vagy füg-

gőlegesen vezetik a tekintetet egy általa 

meghatározott középpont, kidomborodó motí-

vum felé, érzékeltetve a cirkuláris és a lineá-

ris időszámítást, a sűrűn szövött világba való 

beolvadásra való törekvést, a magányt. Az 

autisták meg nem értéssel párosuló, intellektu-

ális, „metafizikai magánya” más, mint amit mi 

élünk át társtalanul, egyedüllétünkben.  

Az „egészséges” emberek képtelenek megta-

pasztalni ezt a fajta idegenséget, de ha figyel-

mesen végignézzük a kiállítást és értelmezzük 

az ahhoz kapcsolódó szövegeket, filmeket, akkor 

megérthetünk, átérezhetünk valamennyit a más-

ként gondolkodásra, a miénktől eltérő preferenci-

ákra épülő világ(ok) sokféleségből.

Farkas Ádám
Cím nélkül, 2011, 
papír, filctoll, 
színes ceruza, 
ceruza, 14,5 × 21 cm 
© fotó: Fehér Kata

Fekete Balázs
Cím nélkül, 2002, 
papír, filctoll,  
16 × 21 cm,  
© fotó: Rosta József

Fekete Balázs
Cím nélkül, 1981 © 
fotó: Rosta József


