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Mennyire tekinthető lírainak egy kivágott virágzó almafa látványa? 
Az érzelmekről elementárisan mesélni alighanem csak a költészet 
képes. A vers az érzés megközelítésének története. A figyelem meséje.  
A költészet nem a megismerés lenyomata, hanem a megélésé. A megélés 
koncentrált idejéé, mely idő alatt az érzelmek konkrét gondolatokká 
mosódnak tisztára, hogy aztán amolyan érzelem-kőzetté dermedjenek. 
Sokáig a kifejezést tekintettem az élet értelmének, a művészet 
értelmének pedig magát az értelmet gondoltam. Később rájöttem, hogy 
nem szabad értelmet keresnem abban, amiben az érzelem dominál,  
a művészetnek tehát nem értelme, hanem érzelme van. 
A művészet értelme maga az érzelem, az érzelem generálás.
Az érzelemben mindig van valami váratlan, valami meglepő és 
kiszámíthatatlan. Az a jó benne, hogy anyagtalanságában képes 
összekötni minket az anyaggal. Az érzelem olyan, mint a gravitáció. 
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Gravitáció = Vonzás. 
Vonzás (bizonyos értelemben) = Csábítás.
Hawking szerint, ha a gravitáció csak egy kicsivel nagyobb lenne – a tér 
nem jöhetett volna létre. A fizikusok ahelyett, hogy örülnének ennek – 
azt kérdezik: miért is annyira gyenge a gravitáció? Nekik a keletkezés 
mikéntje érdekesebb, mint maga a keletkezés. 
Newton úgy volt 24 évesen a nyugati világ legnagyobb matematikusa, 
hogy ezt rajta kívül senki sem tudta. 
Pontosabban senki sem tudhatta, ug yanis az arrogáns Newton 
senkit sem tartott méltónak arra, hogy megossza vele tudását. Úgy 
gondolta, hogy munkájának publikálása csupán az ismerőseinek 
számát gyarapítaná, ugyanakkor csökkentené koncentráló képességét. 
Szerinte az igazság a csend és a töretlen meditáció együttállásában 
keresendő és található. Newtontól azt kérdezték: hogyan sikerült 
felfedeznie a gravitációt? Inspirált voltam – válaszolta. Na és mi a 
gravitáció? – kérdezték tovább. Maga Isten – mondta.
Mennyire nevezhető Isten primitívnek? A transzcendens – bármit 
is jelentsen az – nem szükségszerűen köthető ahhoz, amit Istennek 
nevezünk – bármit is jelentsen az. És mégis... – végső soron mindenki 
csak a lényeget, az alap princípiumot, az alap primitivitást szeretné 
megérteni. 
Romantika, szentimentalizmus, lágyság és keménység. Aztán még egy 
kis romantika.
Ha minden igaz – a csábítás története az édenkertben kezdődött.  
Az édenkert története maga is csábító. Az utópia csábítása. 
A képzelet, a függetlenség, a bűn csábítása. 
A favágó hobbija egy vizuális Rekviem. A munkáé, az elmulasztott, 
elrontott lehetőségeké, az elvesztett Paradicsomé, a meg nem valósult 
terveké, a kudarcoké, az ártatlanságé és a naivitásé, az elfeledett 
gondolatoké, azoké az emlékeké, amelyek olyan távolinak tűnnek, 
mintha nem is ebben, hanem egy előző életben történtek volna.
A munka, mint érzelem portré. A személytelen személyesség. 
A konkrét és az ideális én közötti különbség helye. Ahol a lakk lepörög 
és láthatóvá válik az absztrakció, vagy hallhatóvá válik a folyamatos 
bűntudat zúgása.

Sokan és sokféleképp írnak és beszélnek a festészet huszadik századi és 
kortárs válsághelyzeteiről, a médium jelenéről és sorsáról, látszólagos 
időszerűtlenségéről és folyamatos megújulásáról. A festészet legújabb 
kori teóriái két pólus között sodródnak: az egyik oldalon a médium 
autonómiájába vetett hit, a másikon az elanyagtalanodás folyamatának 
konstatálása. A festészet feltámadásának ígéretével a médium végére és 
halálára vonatkozó elbeszélések szembesülnek, és rendre bebizonyo-
sodik, hogy egyik álláspont se bizonyul maradéktalanul helytállónak. 
Gyakran felmerül a kérdés: létezhet-e önmagáért művelt, tiszta festé-
szet? Festészet a festészetért és a festészetről. Máshonnan nézve pedig 
az a dilemma fogalmazódik meg, hogy nem válhat-e a festészet önmaga 
elméletévé, mintegy kiteljesítve, ám egyúttal ki is üresítve önmagát.  
Az érzéki tobzódás és az éteri anyagtalanság utópiái és végletei között 
az utóbbi évtizedekben megannyi tranzitív festészetfogalom körvo-
nalazódott, amely egyszerre hordozott magában igenlést és szkepszist.  
A festészet persze elsősorban nem elméleti tevékenység, hanem küzde-
lem az anyaggal: a sűrű matéria ellenállásával, a színek kölcsönhatásai-
val, a formák kényes egyensúlyhelyzeteivel, a mozgás és a mozdulatlan-
ság, a láthatóság és a láthatatlanság dialektikus viszonyaival, amelyek a 
készülő és az elkészült műalkotások előtt állva elsősorban nem elméleti 
dilemmákként, hanem közvetlen érzéki tapasztalatokként jelennek meg.
Veszélyes vállalkozás ennyiben Hencze Tamás és Nemes Márton 
műveit a festészet történetének és kortárs elméleteinek komplex össze-
függésrendszerébe helyezni, hiszen ezáltal szinte láthatatlanná válik, 
eliminálódik a képfelületek érzéki jelenvalósága, a mozgásra, a mozga-
tásra, az eleven festői gesztusra irányuló művészi kísérletek dinamikája. 
Mégsem kerülhető meg teljesen a festmények elméleti és történeti 
kontextusa, hiszen csak ebben a tágabb összefüggésrendszerben értel-
mezhető az egymás mellé rendelt festmények párbeszéde. A bemutatott 
alkotások ugyanis kölcsönösen átértelmezik egymást, reflektálnak 
egymásra, és ezáltal generációkon átívelő, parttalan dialógust kez-
deményeznek a festészet sorsáról és mibenlétéről. A művészek kiin-
dulópontja eltérő, ám az őket foglalkoztató kérdések szinte azonosak. 
Hencze Tamás a magyar neoavantgárd élő klasszikusa, Nemes Márton 
a posztdigitális karakterű új absztrakt festői tendenciák meghatározó 

fiatal képviselője, aki ezúttal a hatvanas években fellépő neoavantgárd 
hagyományaival is számot vet, Hencze Tamás rendkívül konzekvens, 
reduktív festészete előtt is tisztelegve.
Hencze Tamás pályájának kezdetét meghatározták a festészet autonó-
miájára és válságára vonatkozó kételyekkel teli diskurzusok. Egy az 
absztrakciót élesen elutasító politikai rendszerben a francia informel 
és az amerikai absztrakt expresszionizmus felé fordult, művészeté-
nek központi motívuma és mozzanata a spontán festői gesztus lett.  
A gesztus mint olvashatatlan írásjel, mint formává szilárduló formát-
lanság. Hencze Tamás kiindulópontja az egyik művén név szerint is 
megidézett Pierre Soulages gesztusfestészetének intenzitása, illetve 
a tasizmus Georges Mathieu-i értelmezése. A festői gesztus Hencze 
korai alkotásain azonban mégsem tekinthető teljesen autonómnak és 
önreferenciálisnak, hiszen valójában a nyomhagyás tünékeny aktusára 
utal, a mozgásra, a mozgatásra, az időben lezajló akcióra. A festmény 
nem más, mint megszáradt kézmozdulat. 1965-ben Hencze Tamás 
Tót Endrével közösen fényképen rögzített egy ironikus festői akciót: 
Hencze esernyővel a kezében állt egy befestékezett vászon mögött, 
melyről Tót heves ecsetvonásai nyomán szertelenül csorgott le a fekete 
festék. Hencze feje fölött a falon egy másik gesztusfestmény volt: a festék 
mintha arról is lefelé csorogna, jóllehet már a felületre száradt. Hencze 
élő szoborként állt a száraz festékesőben, a mozgás és a mozdulatlanság, 
az életteliség és az élettelenség kettősségére reflektálva, egyúttal a festés 
performatív karakterét is nyomatékosítva.
A hatvanas évek elején-közepén azonban a nemzetközi művészeti szín-
téren megkérdőjeleződni látszott az absztrakt expresszionizmus tiszta 
és autonóm festőiségébe vetett hit: az eleven és megismételhetetlen 
gesztussal szemben egyre fontosabbá vált a megismételhető formák és 
a sokszorosítható tárgyak világa. Hencze hengerrel alkotott repetitív 
struktúrákat, amelyek imaginárius mélységek felé nyíltak: a művek 
illuzórikus jellege az op arttal, a formák szeriális karaktere pedig a pop 
arttal rokonítható, a homogén felületek fenségesen rideg megjelenése 
pedig a festészet utáni absztrakció szinte ipari karakterű, steril látványait 
idézi. Míg a korai festmények az eleven emberi gesztus közvetlenségét 
totalizálták, addig a későbbiek eltüntették, felszámolták a közvetlen 
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érintés esetlegességét és érzékiségét. Jóllehet, az éteri tónusátmene-
tekre épülő struktúrák éppúgy az anyag mozgásának és a mozgatásának 
alapkérdéseit és jelenségeit tematizálták, mint Hencze korábbi alkotásai, 
amint ezt a művész monográfusa, Hajdu István is joggal kiemeli.
Hencze a hatvanas években két végpont között mozgott: a gesztus közép-
pontba állításától és totalizálásától eljutott a gesztus eltüntetéséig és fel-
számolásáig. A hengerelt felületek illuzórikus effektusai a látványon és 
az anyagin túlira utaltak, mégse vezettek el a teljes elanyagtalanodásig, 
még az Yves Kleint idéző éteri tűz- és füstfestmények esetén sem. A gesz-
tus felmutatásának és eltüntetésének kettősségét Hencze a nyolcvanas 
évek elején oldotta fel: mintegy szintetizálta két fontos periódusát, és 
megteremtett egy sablonnal és hengerrel formált, mégis a motorikus 
kézmozgás dinamikáját idéző, megszüntetve megőrzött gesztusfesté-
szetet. Hencze visszatért a tasizmushoz: hagyományos gesztusképeket 
festett, majd megsemmisítette azokat. A felszámolt gesztusképek mint 
láthatatlan héjak, sablonként váltak a hengerelt felületek öntőformáivá. 
Így válik a közvetlen nyomhagyás közvetetté, az eleven festéknyom 
dermedtté, ám paradox módon mégse számolódik fel ezáltal a dinamika 
érzete. A végleges festmény létrejöttének ára az eredeti festmény, az 
eredeti gesztus megszűnése és megsemmisülése.
Hencze ironikusan gondolja újra saját korábbi periódusait, de egyúttal 
az absztrakt festészet történetének különböző toposzait is megidézi: 
háromszögű formázott vásznai Barnett Newman fenséges színmező 
festményeire utalnak. Hencze képein a newmani zip neonfényszerű 
illuzórikus effektussá válik, a tasizmusra jellemző fröccsenő gesztusok 
pedig tépett, hengerelt struktúrákként térnek vissza. Hencze fordulata 
egybeesett az amerikai Neo-Geo fellépésével, amelynek alkotói, Ross 
Bleckner, Philip Taaffe és mások szintén az amerikai színmezőfestészet 
fenséges hagyományait helyezték festői idézőjelbe, ahogy Henczével 

párhuzamosan itthon Bak Imre, Nádler István és mások – iróniától sem 
mentesen – gondolták újra saját festészetüket.
Henczét mintha a fennmaradó festészet és a fennmaradó festői gesz-
tus foglalkoztatná: a megismételhetetlen és a megismételhető viszo-
nya. Sajátosan egyensúlyoz a hard edge felületek monokrómiája, a 
hiányformákat kitöltő gesztusok látszólagos elevensége és valósá-
gos dermedtsége között, miközben a zen szellemiségétől sem idegen 
pszeudo-írásjeleket, Hajdu Istvánt idézve, gesztogramokat teremt. 
Tasiszta geometria, fogalmaz Hencze 1987-es képének címében, amely 
akár Bak Geometrikus kalligráfia című sorozatával is összeolvasható, 
hiszen mindkét esetben gyökeresen ellentétes minőségek szembesül-
nek. Hencze konfrontálja a geometriát és a kalligráfiát: az eleve adott 
és az esetlegesen adódó formát. A gerendaszerű, illurózikusan árnyé-
kolt, háromszöget formázó, görbülni látszó tagozatok mögött, között 
és mellett tépett gesztusok tűnnek fel, pontosabban nem is gesztusok 
vagy festékpacák, hanem azok nyomai.
Az üres képalapra íródó formák mintha a pont, a vonal és a sík Vaszilij 
Kandinszkij által felvetett klasszikus kérdéseit gondolnák újra, miköz-
ben iróniától sem mentesen idézik meg az op art és a tasizmus toposzait.  
A francia művészettörténész Yves-Alain Bois a Neo-Geo alkotóit „máni-
ákus gyászolóknak” nevezte, hiszen iróniájuk a festészetbe és a modern-
izmushoz tapadó utópiákba vetett patetikus hitet kérdőjelezte meg. 
Hencze festményei hasonlóképp kérdőjelezik meg az egyediség és a meg-
ismételhetetlenség mítoszait. A Lila diptichonon egymás mellé rendeli a 
gesztust és a gesztus-negatívot, a jelenlévőt és a távollévőt, a formát és 
az ellen-formát, miközben a dialektikus képpáron éteri fényjelenség-
ként újra visszatér Barnett Newman szinte szakrális karakterű zip-jének 
reminiszcenciája, amely mintegy ráíródik a Korniss Dezső örökségét is 
vállaló kalligrafikus kompozícióra.

Hencze Tamás / Nemes Márton
Shaping Realities, 2017 (részlet a kiállításból; balra Nemes Márton, jobbra Henczte Tamás művei)  
© Fotó: Rákossy Péter, 2017, a Deák Erika Galéria jóvoltából

Hencze az utóbbi időszakban műveinek gyakran adja az Organikus 
gesztus címet: a képeken látható – olykor homogén színmezőkkel konf-
rontált – élő-élettelen pszeudo-festékpacák mintha a megszüntetve 
megőrzött festői gesztus, átvitt értelemben pedig a festészetnek magának 
a túlélését vizsgálnák.
Nemes Márton egy későbbi ponton kapcsolódott be a festészet túl-
élésére vonatkozó diskurzusokba. Nemcsak az absztrakt expresszio-
nizmust és a tasizmust, illetve az op artot és a pop artot, hanem még a 
Neo-Geót is jelentős történeti távolságból szemléli. Nemcsak a vége 
narratívákra, hanem a vége narratívák végének bejelentésére is múltbéli 
jelenségként tekint vissza. Pályakezdése idején az Új Lipcsei Iskola volt 
a kiindulópontja, ám a posztszocialista figurális festészeti nyelvet igen 
gyorsan felváltotta Nemes művészetében a digitális vizuális kultúrára 
is rezonáló új absztrakció világa. Nemes Márton ahhoz a festőgene-
rációhoz tartozik, amelynek amerikai képviselőit 2014-ben a MoMA 
egy The Forever Now, vagyis Mindörökké most című kiállításon mutatta 
be. A tárlat címében a végtelen jelen időre utaló atemporális tapsztalat 
az interneten szertelenül egymás mellé rendelődő verbális és vizuális 
információkra utal. Nemes művészetében ennek megfelelően sejle-
nek fel a legkülönbözőbb művészettörténeti referenciák és időrétegek.  
Az absztrakt expresszionizmus olykor zaklatott, máskor szinte megfagyó 
gesztusai, a színmező festészet monumentális, homogén felületei, így 
például Mark Rothko szinte tájképeket formázó, puha foltokból építkező 
kompozíciói. Felbukkan Nemes festészetében a francia affisiszták felté-
pett plakátokból megalkotott dekollázsa, nem kollázsfelületként, hanem 
trompe l’oeil-szerűen megformált festői struktúraként, máskor pedig 
ezek mellé Hantai Simon pliage-ára emlékezetető mozzanatok rende-
lődnek. Nemes Márton művészetének fontos előzménye a festészet utáni 
absztrakció, többek között Bak Imre, Nádler István és Hencze Tamás 

művészete, ám legfontosabb referenciái mégsem elsősorban lokálisak, 
sokkal inkább köthetők művei az utóbbi évek és évtizedek új absztrakt 
törekvéseihez. Katharina Grosséhoz, Thomas Scheibitzhez, Oscar 
Murillóhoz, Sterling Rubyhoz, Wade Guytonhoz, Kelley Walkerhez, Imi 
Knoebelhez és másokhoz, akik a technológia utáni festészet más magyar 
alkotói, Batykó Róbert, Szinyova Gergő, Kristóf Gábor szempontjából 
is meghatározó referenciáknak tekinthetők.
Az utóbbi időszakban Nemes művészetének egyre fontosabb kérdésévé 
vált a táblakép formátumától való elmozdulás: már a Paksi Képtárban 
rendezett nagy önálló kiállításán1 is egy totális installáció részeként 
prezentálta festményeit, ám legújabb művein a szó legszorosabb értel-
mében is megkísérli lebontani a táblakép kereteit és keretrendszereit. 
A vászon hordozót újabb alkotásain gyakran váltja fel a selejtes pla-
kátmolinó (Printing Waste). A festett felület interferenciába kerül a 
nyomtatott látványtöredékekkel: megidézve Robert Rauschenberg  
a szitázott felületek és a festői gesztusok dialektikájára épülő kompozíci-
óit, illetve Albert Oehlen a nyomtatott képmezőket érzéki festészetté író 
festménysorozatait. Míg korábban Nemes a modernista formateremtés 
toposzait destruálta és dekonstruálta akrillal és air brush-sal festett 
felületein, addig legújabb sorozata a megismételhetőség kérdéseire 
reflektál, illetve a technológia utáni festészet mibenlétét kutatja.
Nemes Márton legújabb sorozatának a Temporary images, vagyis az 
Átmeneti képek címet adta. Az átmenetiség kézenfekvő módon utalhat 
a folyamatosan cirkuláló, módosuló, alakuló virtuális képek mozgására, 
ám egyúttal az alkotások felépítésére is vonatkozik. Nemes feldarabolja a 

1 Megfestett festék. Nemes Márton kiállítása, Paksi Képtár, Paks, 2014. november 
28 – 2015. február 22., ld. még: https://issuu.com/pk-paksikeptar/docs/paksi-
keptar-nemes-marton

Hencze Tamás / Nemes Márton
Shaping Realities, 2017 (részlet a kiállításból; Henczte Tamás művei)  

© Fotó: Rákossy Péter, 2017, a Deák Erika Galéria jóvoltából
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11táblaképet, majd újra összeállítja azt, a végeredményt spaniferrel rögzíti, 
de fenntartja a módosítás lehetőségét. A táblakép megszűnik táblakép-
ként működni, és elveszíti végérvényes karakterét. A spanifer motívuma 

– mely olyan kortárs alkotóknál is előfordul, mint Matias Faldbakken, 
Jose Dávila és Morgan-Richard Murphey – a szállításra, a csomagolásra, 
a tranzit állapotra utal. A hangsúlyozottan hétköznapi motívum elmosni 
látszik a mindennapi vizuális kultúra és a képzőművészet határait. (Erre 
a törekvésre utal Nemes a divat és a design területén való aktivitása is.) 
A spanifer által összefogott képtáblák bútorlapokhoz hasonlatosak, 
Imi Knoebel bricolage-esztétikát idéző environmentjeire is rezonálva.  
A lapokon különböző módon megmunkált felületek rendelődnek egy-
más mellé: egyes mezők Nemes korábbi expresszív festményeit, fagyott 
gesztusait idézik, másokat viszont autózománc borít. A zománc felülete 
a fény beesési szögének megfelelően változik, irizálóan csillog, szinte 
éteri hatást keltve, megidézve az ipari formatervezés világát is. A for-
mák indusztriálisak, sterilek, akárcsak Moholy-Nagy László szintén 
zománcozott telefonképei.
A Temporary images sorozat ez idáig legkomplexebb darabja egy dipti-
chon, melyet a művész Theseusnak nevez. Nemes két táblát azonos ele-
mekre bont fel, majd ezekből két azonos összetételű, ám eltérő felépítésű 
konstellációt hoz létre. A képtöredékek felületét különféle fehér színű 
ipari festékekkel festi be: érdes faktúrájú falfestékkel, fényes zománc-
festékkel, bútorlapok sima felületét idéző fehér háztartási festékkel.  
A táblákat mindkét esetben színes spanifer fogja össze, melyen filmcsík-
szerűen futnak körbe Nemes korábbi festményeinek és fényképeinek 
fragmentumai. A túltelített szegély a fehér felületek ürességével szembe-
sül. A költővel szólva, szorítja, nyomja, összefogja az egyik lap a másikát, 
sajátosan egyensúlyozva a töredezettség és az abból felépülő képi egység 
között. Nemes a finom fakturális és árnyalatnyi differenciák játékára 
épít. Kitöltetlen, üres képmezői megfestetésre váró festményeknek 
tűnnek. A monokrómok a festészet határait és lehetséges végpontjait 
jelölik ki, és ezáltal nemcsak Alekszandr Rodcsenko alapszínűre fes-
tett monokróm táblaképeit idézik meg, hanem Robert Rauschenberg 
1951-es Fehér festményeit is, amelyek szintén több táblából álltak és ipari 
festékkel készültek. Rauschenberg fehér képeit „organikus csöndként”, 
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Az elmúlt évek egyik fontos színházi fejleménye a politikus színház 
tér nyerése Mag yarországon. Míg a kétezres évek elején több 
cikk a politikus színház magyarországi alulreprezentáltságának 
okait boncolgatta, a 2008-as válság után megerősödő társadalmi 
érdeklődéssel és az illiberális demokráciával összefüggésben megjelent 
a közéleti kérdések tematizálása, illetve új műfajok léptek színre.1  
E kortárs politikus színházi panoráma egyik fontos és ütős darabja 
Kelemen Kristóf rendezése, a jelenleg is repertoáron lévő Miközben ezt 
a címet olvassák, mi magukról beszélünk című előadás,2 mely a művészeti 
oktatás kérdéseivel foglalkozik dokumentumszínház formájában.  
Ez az első pillantásra szűkösnek tűnő téma remek alkalmat ad nagyobb 
társadalmi összefüggések belátására a szellemes és frappáns (de a 
drámai pillanatokat sem nélkülöző) előadás nézői számára.
Mindezeknek köszönhetően komoly várakozás előzte meg a Mag yar 
akác című produkciót, melyről az előzetes beharangozók alapján tudni 
lehetett, hogy az akácfa metaforáján keresztül a menekülteket övező 
magyar politikai diskurzusokról kíván szólni. A téma már csak azért is 
ígéretes, mivel egyes értelmezések szerint a jelenlegi menekülthullám 
visszavezethető a klímaváltozásra, így a téma ökokritikai szempontú 
megközelítése fölöttébb indokolt. A Trafó támogatásával, külső 
helyszínen bemutatott előadás az akác ágenciával való felruházása 
mel lett (helyett?) a menekü lt vá lság apropóján eg y új mag yar 
nemzetkoncepciót kíván megfogalmazni.
Az akácfát övező politikai diskurzus azért alkalmas e célra, mert 
évtizedes alakulása sűrítve mutatja meg a kortárs magyar politikai 

1  Pintér Béla bon mot-ja szerint az előző kormány pénzt adott a színházi alko-
tóknak, a mostani témát. A politikus és politikai színház fogalmának 
különbségéhez: Kiss Gabriella: „A kisiklás tapasztalata.” Gondolatok a 
politikai színházról és a színház politikusságáról, Alföld, 2007/2, 60-78.  
A politikus színház kétezres évek eleji hiányához kapcsolódóan ld. Kricsfalusi 
Beatrix: Reprezentáció, esztétika, politika (avagy miért nem politikus a 
magyar színház), Alföld, 2011/8., 81-93.

2  Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk Trafó Kortárs Művészetek
Háza, Budapest, 2016. március 19 – 21. http://trafo.hu/hu-HU/kelemen_kristof 
ld. még: http://szinhaz.net/2016/08/06/urban-balazs-meghokkento-mesek/, 
illetve http://szinhaz.net/2016/05/30/deres-kornelia-magukrol-bizony/

közbeszéd állapotát. A jelenleg regnáló kormány ellenzékben még 
invazív növénynek látta az akácot, 2014-ben viszont harcba szállt 
hungarikummá nyilvánításáért; a kétféle vélemény megfogalmazását 
számos szimbolikus gesztus kísérte, ám ezt a pálfordulást eddig senki 
nem tematizálta. Ugyanakkor a nem őshonos, kvázi bevándorló 
növény hungarikummá avanzsálásának „felhasználása” telitalálatnak 
tűnhet a menekültkérdés szempontjából. 
Kelemen korábbi rendezéséhez hasonlóan ez a produkció is kihívást 
intéz a színészi szerepjátszás realista tradíciónak. A játszók alapállása 
egyfajta tudományos népszerűsítő attitűd, melynek túlrajzolt civilsége 
érzékelteti a mindennapokban jelenlévő teatralitást. Emellett találunk 
példát a videóbejátszás segítségével megkettőzött és így dekonstruált 
színészi jelenlétre, ének- és filmbetétre, de hagyományos színészi 
eszközökkel való megszemélyesítésre is. Az előadás szinte jelenetről-
jelenetre új kódot használ, folyamatos figyelemre késztetve így a nézőt. 
Ehhez hasonlóan heterogén és hatásos a patchworkszerűen egymás 
mellé kerülő számok zenei világa is (Kristóf Márton). 
Az előadás a tér kialakításával is új utat tör. Egy enyhén lejtő platót 
látunk mag unk előtt, amelybe akácok vannak ültetve; a játszók 
kertészoverállban tevékenykednek, míg a nézők megérkeznek. Ha az 
előadás után élünk az invitálással, és közelebbről is szemügyre vesszük 
a terepet, megtudhatjuk, hogy a földjét Magyarország különböző 
területeiről hordták egybe, mint ahogyan az akácokat is, azaz inkább 
installáció, mintsem hagyományos értelemben vett színházi díszlet. 
Ugyanakkor a nézők a „kukucska színpadon” zajló előadásokhoz 
hasonlóan frontálisan, félsötétben ülnek az előadás alatt. Játékos 
formában ug yan sor kerül a nézők bevonására – az előadás eg y 
pontján akácmézes kenyeret és akácszörpöt osztanak szét közöttünk –,  
a poénfaktor azonban jóval erősebb mint a communitas, a közösség 
megteremtésének-létrejöttének érzése (noha a politikai színház 
története a Bread and Puppet Theatre-től a Théâtre du Soleil-ig számos 
példával szolgál ez utóbbira a nézők étellel kínálása kapcsán). 
Az előadás tematikus gerincét a „menekült” „válság”3 kérdése adja.  
A darab azt állítja az akácról, hogy „a kerítés nem akadály neki, túljut 
az óceánon a hullámok hátán, a természet erőit jól ismeri, a magasba 
vágyik és eléri, idegen, de mégis a miénk, utat tör a jövőbe. Bárki a 
magyarság része lehet, ha gyökeret ver a magyar földbe.”4 Az utóbbi 
mondat – mely összekapcsolja, eg ymásra csúsztatja az akácfát 
és a menekülteket – többször is elhangzik a darabban, így annak 
továbbgondolásra késztet: vajon milyen implikációi vannak ennek a 
metaforának?
Egyrészt a Mag yar akác – hasonlóan számos, az elmúlt időszakban 
készült kulturális produktumhoz, így például Mundruczó Kornél 
idén bemutatott filmjéhez, a Jupiter holdjához – a menekültválságot 
nem kívülről, tágabb perspektívából nézi, hanem úgy tekint rá, mint az 
önvizsgálat és önjavítás eszközére. A Mag yar akác szerint ez a válság a 
magyar nemzeteszmény újrafogalmazásának lehetne az apropója, míg 
a Jupiter holdja az individuális önvizsgálat és erkölcsi felemelkedés 
eszközeként tekint rá. Azaz ezek a kulturális termékek egy szűk, 
morális perspektíván keresztül nézik a menekültválságot.5 Így bár 
a Mag yar akác a menekültválságról kíván beszélni, valójában nem 
annak az okait és politikáit nézi, hanem azt, hogy ennek apropóján 

3  A „menekült” és a „válság” idézőjeles használatáról, amely hozzájárulhat a helyzet 
apolitikus és eurocentrikus olvasatán való túllépéshez, lásd: Prem Kumar 
Rajaram: “Beyond crisis: Rethinking the population movements at Europe’s 
border.” FocaalBlog, 2015.10.19., www.focaalblog.com/2015/10/19/prem-
kumar-rajaram-beyond-crisis (Utolsó letöltés: 2017. július 30.)

4  Idézet az előadásból. Köszönjük az alkotóknak, hogy az előadás felvételét 
rendelkezésünkre bocsájtották.

5  A morális interpretációk korlátairól lásd: Gagyi Ágnes – Gerőcs Tamás – Szabó 
Linda – Szarvas Márton: Beyond Moral Interpretations of the EU ‘Migration 
Crisis’: Hungary and the Global Economic Division of Labor. in: LeftEast, 
2016. február 9. http://www.criticatac.ro/lefteast/beyond-moral-
interpretations-of-hu-eu-migration-crisis/ (Utolsó letöltés: 2017. július 30.)

*  Előadók: Eke Angéla, Homonnai Katalin, Kelemen Kristóf, Kristóf Márton,
Pálinkás Bence György; zene: Kristóf Márton; rendezőasszisztens: Totobé 
Anita; szervezés: Kiss Réka Judit; produkciós vezető: Bakk Ágnes Karolina; 
díszletgyártás: Balázsi Dániel, Hegedűs Fanni; technikai munkatárs: Szapu 
Márk; fotó: Csányi Krisztina; rendező, koncepció: Kelemen Kristóf, Pálinkás 
Bence György. Ld. http://trafo.hu/hu-HU/magyar_akac

a „távollét szabadságaként”, a „semmi plasztikai teljességeként” írta le. 
A szuggesztív ürességgel telített, szinte szakrális aurájú képek nemcsak 
a Black Mountain College-ben oktató Josef Albers absztrakt festésze-
tének tanulságait hordozták, hanem Kazimir Malevics fehér alapon 
lebegő fehér négyzetét is megidézték. „Azért csináltam őket, hogy lás-
sam, mennyit vehetek el egy képből, hogy még mindig maradjon belőle 
egy kép.” – fogalmaz Rauschenberg, akinek fehéren fehér képei afféle 
határtapasztalatot tematizáltak, mint John Cage 4’33’’ című alkotása, 
amely – amint erre Branden W. Joseph rámutatott – nem független  
a rauschenbergi festmény-sorozattól.
Nemes a spaniferre nyomtatott képzajt a fehérrel konfrontált fehér felüle-
tek szuggesztív csendjével szembesíti. Paradox módon a mű legképszerűbb 
eleme nem kép, hanem csomagolóanyag, míg a spaniferrel átfogott fehér 
táblák hátrahagyott építőipari melléktermékeknek tűnnek, akár Guyton/
Walker installációi. Nemes ezúttal megduplázza a kompozíciót, és ezál-
tal egy dialektikus képpárt teremt. Theseus csónakjának dilemmájára 
hivatkozik, arra kérdésre, hogy egy csónak, amelynek minden elemét 
kicserélik – és elemeiből esetleg egy másik csónak épül fel – azonos lehet-e 
még önmagával. Nemes az azonos elemekből felépített kép-konstrukciók 
identitását vizsgálja, ám egyúttal a festészet és a nem-festészet, a kép és 
a nem-kép közötti különbségekre is rákérdez. Végső soron a festett kép 
identitását tematizálja a technológia utáni korszakban, amikor – David 
Joselit nevezetes esszéjét idézve – a festészet önmaga mellé került.
A képpár egyúttal Hencze Tamás diptichon-struktúráit is megidézi. 
Hiszen Hencze Lila diptichonja és megannyi szeriális karakterű kom-
pozíciója kapcsán is felvethető a kérdés: létrehozható-e két tökélete-
sen megegyező forma, és ha igen, a kettő azonos lehet-e egymással. 
Mennyiben megismételhető a megismételhetetlen (gondoljunk Robert 
Rauschenberg Factum I-II. című képpárjára). Mindez nemcsak a tech-
nikai sokszorosíthatóság korának, hanem a posztdigitális világnak is 
fontos kérdése, amelyben az eredeti és a másolat fogalma szinte értelmét 
veszíti. Hencze és Nemes egyaránt a technológia utáni festészet alap-
kérdéseire keresi a választ. Hófehér képmezőiken nemcsak az anyag 
mozgásának jelenségeit és mozgatásának lehetőségeit vizsgálják, hanem 
egyúttal a festészet fogalmának elmozdulásait is modellezik.


