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Látványos és sokszínű alkotói gyakorlatában a tetszetőst és a baná-
list új jelentéssel ruházza fel Hérics Nándor, ezáltal egy emel-
kedettebb szférába transzponálja azokat. Ügyesen lépi át azt a 
határt, amely a reklámipar és a látványfogyasztó átlagember fel-
színes érdeklődése és a kortárs művészeti értéket közvetítő alko-
tás létrehozása és befogadása között húzódik. Műveiben a valóság 
folyamataira, jelenségeire, a kor problémáira reflektál, művészeté-
nek társadalmi relevanciája kétségtelen: kiállításai és munkássága 
ráirányítják a figyelmet az alkotó, a befogadó és a mű közti dinami-
kára, illetve a státuszukat meghatározó társadalmi valóság néhány 
megkerülhetetlen jelenségére, hasonlóan, mint Benczúr Emese 
tavalyi, MODEM-beli tárlata.1 Ám míg Benczúr az arte povera 
hagyományához kapcsolódik, Hérics a tradicionális avantgárd 
szemléletével közelít a világhoz. Olyan, a gyakorlatban ‒ iparban, 
háztartásban, reklámban ‒ hasznosított tudományos eredménye-
ket emel át a képzőművészetbe, amely újabb példáit teremtik meg 
a kettő kapcsolatának. 
Az új technikák, a fényképző digitális eszközök, a modern ipari ter-
mékek beépülése a művészetbe nem új keletű jelenség, minden kor 
hozzátette a magáét. Kepes György és tanítványai már az 1940-es  
évektől kezdődően folytattak igen eredményes fényművészeti 
tanulmányokat. A neon használata ugyan először a konceptualista 
Gyula Kosicénél jelenik meg, aki 1946-ban készítette az első 
neonszobrot, de következetesen Martial Raysse francia művész 
dolgozott ezzel az eszközzel a hatvanas évektől kezdődően. Néhány 
más, progresszív alkotó is erőteljesebben kezdte felfedezni a fény-
ben rejlő lehetőségeket, például a neon-megvilágított szövege-
ket készítő Joseph Kosuth, vagy Mario Merz. Utóbbi az unnai 
Nemzetközi Fényművészeti Központ előtt álló installációjára 
a Fibonacci-számsort írta fel neonnal. A nemzetközi művészet 
ettől kezdve számos módon alkalmazta, használta az új fényfor-
rást, később a LED-technológiát is. E kezdeti, nemzetközi törek-
vések egyik magyar folytatója a képalkotás, majd a plasztika terén 

1 Benczúr Emese: Let it be. MODEM, Debrecen, 2018. augusztus 17 ‒ október 18., 
kurátor: Áfra János, ld. http://www.modemart.hu/kiallitas/benczur-emese-let/

radikális változtatásokat végrehajtó Hérics Nándor, akinek tevé-
kenységének egyik legfontosabb területe a nyolcvanas évek elejétől 
kezdve a neonszobrászat lesz. A neon számára festői és térképző 
eszköz: a neon révén az általa határolt virtuális tárgyak és figurák 
tér- és síkbeli kapcsolatait, a jelenlét és a rejtőzködés finom együt-
tesét jeleníti meg. Térszemlélete, jelalkotó és szimbólumképzési 
módszerei, tervezési és műkonstruálási technikái széles spektrumú 
anyag- és eszközhasználattal párosulva vezetnek új képzőművészeti 
eredményhez. A magyar kortárs művészetben Trombitás Tamás 
is alkalmazza a neont. A technika, a kifejezőeszköz mindkettőjük-
nél azonos, egy-egy kontúr határozza meg az idomokat, virtuális 
teret teremtve. Trombitást azonban a geometria térbeli modulá-
ciói foglalkoztatják, és rideg fényekben világító geometriai idomai 
egy titokzatos, mondhatni valóságon túli szférába vezetik a befo-
gadót. Hérics ezzel szemben pop-artos műveket készít, nagyon is 
evilágian, a tiszta geometriától eltávolodva, a világunkat jellemző 
jelenségekre reagál. Az új fényforrással való manipuláció ugyan-
akkor nála is előhívhatja a fényhez kötődő transzcendentalitás 
múltban gyökerező érzetét, tehát a neon, e modern fénytechnikai 
eszköz, szakrális szimbólumként is értelmezhető. Hérics Nándor 
műtárgyai és tárlatai tehát a felszín mögötti, spirituális, metafizi-
kai értelmű fény keresésére is ösztönözheti a befogadót.
Hérics grafikusként indult, majd a hetvenes évektől kezdett pla-
káttervezéssel foglalkozni. Pályája során eszköztára állandóan 
tovább bővült. A képzőművészet szinte minden műfajában alkot, 
s a műfaji határokat lazán és kötetlenül kezelve keres ‒ és talál 

‒ átjárást közöttük. „Számomra csak egységes képzőművészet 
van” ‒ vallja. A plakáttervezésből emeli át azt a sűrítési módszert, 
amit aztán a későbbiekben minden alkotási területen felhasznál, 
és akár a forma, az eszközök, a technika, akár a tartalom felől 

Mert mit látunk? Egy asztal egyik oldalán a nagylány két kezé-
vel barátian átölel két fiút, mellettük, a rövidebb oldalon ül a har-
madik, teljesen külön. Az uralkodó hármas úttörő nyakkendőben, 
vörös-narancs színekben virít, míg a negyedik szereplő ezzel a szín-
világgal kicsit sem harmonizál, egyenesen annak ellenében zöldell, 
s ad a képnek piros-fehér-zöld színezetet. Ő volna a marrano? Vagy 
az, aki nem lett úttörő? Az arcok azonban mind egyformák: tisz-
teletteljes csodavárás ül ki rajtuk. Roskó némiképp követi a klasz-
szikus perspektíva nagy trükkjét, a néző tekintetének vezetését, 
csakhogy itt az úttörők tekintete mutat a főalak, a disznó irányába. 
Ám ez az irány ‒ a megszokott fölfelével szemben ‒ itt Jézus lefelé 
fordított keze, pontosabban annak hazudott iránya. Valójában egy 
orral a földnek fordított disznót bámulnak. Nem árulom el, hon-
nan ismerős a kép, Böröcz András egyik művénél még visszatérünk 
rá. Azután, hogy a cím tökéletesen becsapott bennünket, már alig 
csodálkozunk, hogy visszakeresve a disznó eredetét, otthagyva a 
vezető tekinteteket, hogy saját kíváncsiságunkat elégítsük ki, egy 
feslett jelenet elmosódó részleteit véljük látni: egy meztelen férfi 
négykézláb szimatolja a nekünk háttal ülő, szintén meztelen nő 
hátát, amelyen kígyóra emlékeztető fonál fut végig. Ez utóbbi fel-
tevést egy nehezen kivehető, ám határozott irányt mutató nyíl 
igazolja. A nőnek pedig mintha állatokhoz hasonló farka volna.  
Ez képezné tehát e fordított és paradox világ timpanonját. 
Azt látjuk még, hogy a férfiakt oldalából kardmarkolatként indul 
lefelé a disznó. Orra egy metszéspontba, az asztal sarkába szúródik. 
Roskó, a címre utalva, két, szemként szolgáló szöget is bever a mos-
tanra már teljesen jelképesként értelmezhető állat testébe. És mit 
lát a néző az asztalon, amelyet ilyen intenzíven figyelnek? Egy üveg-
fedelű, a perspektíva szempontjainak nem igazán megfelelő dobozt, 
alatta pedig, a disznó vertikális síkjára merőlegesen két villa feszül 
egymásnak, Michelangelo Ádám teremtése című képét idézve. Pofája 
a lefelé mutató, tehát semmiképp nem győzedelmes (Pantokrátor), 
inkább ölni kész Jézus-kéz öt ujjának is megfeleltethető. A négyágú 
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villa is az áldásra és/vagy gyilkolásra kész emberi kéz jegye. Most 
pedig, hogy a kör bezáruljon, nézzük meg ezt az idilli egységet 
árasztó ‒ és mennyi háború ürügyéül szolgáló ‒ hármasságot, külö-
nösen a kezüket. A baloldali, göndör hajú kisfiúé ugyanis az ördög 
szarvát, manapság a győzelmi kéztartást formázza. A nagylány 
mintha fityiszt mutatna, a vagány fiú meg az iskolai jelentkezést 
ábrázolja némi obszcén gesztussal tetézve.
A titok mindig kettősség. A kérdés ez: a nyilvánvaló rejti a titkot, 
vagy a titok mutat a nyilvánvalóra?
Roskótól Böröcz Andráshoz vezet az egyik út, hiszen ő is hasz-
nálja a disznó-motívumot. És nem csak képileg, hanem a művek 
kísérőszövegében is. Itt szerepel az azóta elhíresült „Ő VOLT A 
SOROS!!!” politikai anti-performance, amely olyan mellbe vágó, 
hogy többször kellett ellenőriznem, hogy Böröcz a képein fölhasz-
nálta-e. De ne hamarkodjunk az ítélettel. A művész nem egyszerű 
mellérendelő gondolatkísérletet jelenít meg. A műveken kívülre 
helyezett Soros-fotó alapján értjük meg, hogy mit jelent, amikor 
az embert a tisztátalanság jelképével, a disznóval azonosítják.
A másik elágazás Rácmolnár Sándor Titkos Peszach című műve, 
amely ‒ a szerző saját elmondása szerint ‒ egy tükörre gravírozta-
tott, keresztény és zsidó szimbólumokat magán hordozó kezet ábrázol.  
A rajzolat a zsidó papi áldást egyik, nevezetesen jobb kezével ábrázolja 
‒ a Kabbalában a pozitív pólus, többek között az adakozó kéz ‒, alul a 
Tetragrammaton első fele, a JH. A keresztény vallásból a Hit ‒ Szeretet 
‒ Remény /sic!/ jelképe sugárzik a kéz fölött ‒ magában. Mert a két szim-
bólum között nincs párbeszéd. A szerző által lázadásként értelmezett, 
őseik vallásához kötődő hűség tette számukra lehetővé ‒ amennyiben 
a művet egy régről ránk maradt tárgyként kezeljük ‒ hogy „e tükör-
ben meglátva magukat, eldöntsék, melyik vallással azonosulnak”. 

A tükör, amely oly sokszor a hamisság, a látszat jelképe ‒ már azzal 
is, hogy megfordítja a jobb és bal oldalt ‒ maga volna a kényszerű 
conversio?

Böröcz András
Disznó. Emlék., 2019, rézkarc

Hérics Nándor
Ecce Femme, 2017, akril, neon, 205 × 60 × 60 cm
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közelítünk műveihez, az alapvető plasztikai viszonylatok modell-
szerűen tiszta demonstrálásaként egészen más minőségekhez jut-
hatunk, mint a tradicionális szobrászatban. A minimalizmus felé 
hajló, fénylő, sugárzó formák párbeszéde egy-egy mű üres, köz-
bezárt terével és környezetével szokatlan asszociációkra késztet, 
és ugyanolyan jelentőssé válik, mint a tér meghatározott részeit 
kitöltő, megmunkált anyag (Társas magány). Időnként pedig akár 
nevetésre ösztönözhet, pl. a női test torzójába épített neon egérfogó 
Kandúrfogó címmel.
Hérics Nándor elsősorban reflektál, és csak másodsorban ábrá-
zol. Egzisztenciális és filozófiai-intellektuális problémafelvetései 
az egyéni és a társadalmi lét aktuális kérdéseire vonatkoznak. 
Műveinek jelentős hányada világunk otthonosságát kérdőjelezi 
meg, jelentéktelenségét, kicsinyességét, földhözragadtságát, a 
hatalomnak való kiszolgáltatottságunkat (Szabadság, szerelem), 
emberi gyarlóságainkat, befolyásolhatóságunkat, manipulálha-
tóságunkat (Hordozható álláspont) tárva elénk. Mindez nemcsak 
az egyén viszonyában, de a társadalom, a közösség, a politika 
közegében is működik. A hatalom anatómiáját fogalmazza meg 
Babérkoszorú és szemellenző című munkájában. A mindenkori tár-
sadalmi átalakulás veszteseiről szól A jövő korábban érkezett című 
nagyméretű műve. Politizálása nem konkrét, azaz nem az aktuális 
történésekre vonatkozik, hanem áttételesen, a jelenségek abszur-
ditásán keresztül nyilvánul meg. A kritikus felhanggal, az anyag 
adta lehetőségek intenzív kihasználásával autentikust képes felmu-
tatni, mintegy fricskaként ‒ aki akarja, érti. Így azok közé az alko-
tók közé sorolható, akik a sajátos magyar kulturális-szociológiai 
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Művészet az 
integráció 
útján

Portréinterjú 
Mor Faye Murf 
képzőművésszel

„Ha valaki művész, általában rendelkezik egyféle vízióval, képvi-
sel valamit. Vannak, akik híresek szeretnének lenni és sok pénzt 
keresni attól függetlenül, hogy mit csinálnak, csak a szépségre 
fókuszálnak. Viszont vannak, akik konkrét üzenetet hordoznak. 
Számomra is, a művészet inkább a közvetítésről szól.”

Mor Faye Murf szenegáli képzőművész, vizuális alkotó, kurátor, 
aki intézményi keretek között több művészeti vezetői szerepet tölt 
be. Munkássága középpontjában az integráció, az illegális migrá-
ció kérdése, az elesettek és a társadalom számkivetettjeivel való 
szolidaritás áll. Művészeti közreműködőként az IOM (International 
Organization of Migration) és az ENDA Third World alapítvá-
nyok munkatársaként, tudatosító kampányok és szociális projek-
tek megvalósításain dolgozott. Pikine és Dakar művészeti életét, 
mint a Szenegál Pánafrikai Művészeti Körének (PACA), a Pikine-i 
Képzőművészeti Körnek és a Művészeti és Környezeti Oktatás 
Egyesületének elnöke befolyásolja, emellett az IAA (International 
Association of Visual Artists) tagja és a CSARTS (Conseil 
Sénégalais des Arts) jegyzője. 

☼

Coulibaly Miriam: Szenegálban és Afrika környező országaiban, de 
Nor végiában, Svédországban és Olaszországban is ismernek már,  
de a magyar közönség előtt ismeretlen vagy.
Mor Faye Murf: Pikine-ben születtem, de Szenegál Orientale terü-
letén nőttem fel, ahol rengeteg különböző etnikum élt a maga gyö-
nyörű sokszínűségében. A tájban és a városképben is keveredtek 
a különböző hagyományos és modern stílusú épületek, az álla-
tok szabadon jártak, az utcán nők lopótökből készült hangszere-
ken játszottak, énekeltek. Ebben a környezetben nevelkedtem és 
inspirálódtam. 

háttérből nőttek ki (pl. Bukta Imre, Birkás Ákos), és a politi-
kai szubverzivitás kevésbé provokatívan, iróniába csomagoltan, 
reduktivista vizuális formanyelven jelenik meg. 
Hétköznapi, régi és új tárgyakat használ fel műveiben. A fény direkt, 
neonobjektek és ledek formájában történő bekapcsolása vegyes tech-
nikájú műveiben dichotóm kapcsolatrendszert eredményez a vidéki, 
természeti környezet és a neonfényben úszó nagyvárosi táj között. 
A jelenségeket vidéki kontextusban újragondoló művek az ember és 
a természet viszonyával, egységének visszaállításával foglalkoznak 
azáltal, hogy alkotójuk a tipikusan nagyvárosi anyagot, a neonreklá-
mokat a idegen közegbe, a természeti tájba helyezi. Az össze nem illő 
tárgyak és anyagok ellentétére építve szürreális tárgyakat hoz létre. 
A Csipketalicska például a funkcionalitás és a könnyed csipke közötti 
ellentmondás abszurd és groteszk megjelenése. A hagyományos 
műtárgyfelfogáson túllépve a hétköznapi tárgyaknak új jelentést köl-
csönöz (Girldeszka). Relációkban gondolkodik, a realitás és az attól 
való elrugaszkodás egyszerre jelenik meg objektjeiben (Kény-elem). 
Végtelen út című alkotásának fő motívuma a fejlődést kifejező spirál. 
A mű egyszerre szól a haladásról és a helyben maradásról. Többször 
visszatér a fogyasztói társadalom elfajzásához, a túlfogyasztáshoz, 
a mértéktelen pazarláshoz (Elektromos aura). Időnként továbbgon-
dolja mások műveit (sőt a sajátjait is): egyrészt parafrazeálja, más-
részt konkretizálja azokat. Az Éjjeli őrjárat címében Rembrandt 
ismert művére utal, de Hérics képén négy neonmacskát látunk, 
amelyek éjszaka, a házigazdák távollétében szemügyre és birtokba 
veszik a sötét konyhát. A szeget önmagából kihúzó harapófogó  
a Münchausen-effektust idézi fel és parodizálja ‒ emlékezhetünk, a  
mesebeli, nagyotmondásáról híres báró saját hajánál fogva húzta 
ki magát és lovát a mocsárból. Képes akár Hitchcock hátborzon-
gató világának megidézésére és átfogalmazására a neontechnikával 
kiemelt, üresen lengő hinta és a finoman, pasztózusan megfestett 
tájból hiányzó alak árnyéka között feszülő, misztikus erő kifejezése 
révén (Hitchcock lánya). Ez a gondosan, mívesen megfestett képiség 

mutatkozik meg az Hommage à Borsi Flóra című művében is. A téma 
a kalitka és a nő együttese, amelyről Rippl-Rónai Kalitkás nő című 
műve is eszünkbe juthat, de csak egy pillanatra, hiszen titokzatos-
ságuk és rejtélyességük azonosságán túl egész más a kettő gondola-
tisága. Hérics míves alkotásában a nők társadalomban, családban 
elfoglalt helyzete, alárendeltsége, bezártsága jelenítődik meg ‒ akár 
Ibsen Nórájának képi megfogalmazása is lehetne. Ez a mű a fia-
tal fotóművész, Borsi Flóra egyik fényképének felhasználásával 
készült. A megfestés mesterien elegáns, hiteles portré, kortalannak 
ábrázolva a modellt. A neonkalitka szimbolikusan a fejet övezi, s 
miközben a figura kezén ülő madár a kalitkán kívülre, ráadásul 
a síkból a térbe került, ily módon ő, a madár a szabad. A figura a 
kalitka ajtaján át néz a szemünkbe, tekintetében hordozva titkait, 
kérdéseit, szemrehányásait, fájdalmait. A művésznek ez a munkája 
is bizonyára legalább olyan emblematikus alkotásává fog válni, mint 
a már említett Végtelen út, vagy a tárlaton most nem látható, de egy 
internetes szavazáson a világ 50 legjobb műalkotása közé beváloga-
tott Fénydaráló. Néhány munka kifejezetten a mostani alkalomra 
készült, így a háttérből a térbe kiszakadó Tér-lény is. A háttérrel azo-
nosan, tigriscsíkos-szerűen, fekete-fehérrel festett nőalak az ember 
születése is lehet, aki, miközben kiemelkedik az állatvilágból, még 
magán hordozza az állatias jegyeket, a csíkok által szimbolikusan 
még rajta vannak az onnan hozott tulajdonságok. De mindez azono-
sulást, az összetartozást is jelentheti a természettel. És talán annak 
is van jelentősége, hogy női, és nem férfi figuráról van szó. Ledek, 
plexi és műgyanta alkotja a több, mint két méter magas Ecce femme 
című világító szobrát, amely, azon kívül, hogy szemet gyönyörköd-
tetően látványos, egy fenséges, titokzatos, távoli világ sajátos misz-
tikáját is sugározza.
A tárlaton szerepet kap a tér, a galéria két terme, amelyek elég tága-
sak ahhoz, hogy a művek megőrizhessék önállóságukat, miköz-
ben láthatatlan erőtereket létrehozó, rejtett kapcsolatok szövik őket 
egységgé.

Hérics Nándor
Csipketalicska, 2019, akril, csipke, 140 ×75 cm

Hérics Nándor
Végtelen út, 2017, kerékpár, neon, 160 × 90 × 40 cm

Hérics Nándor
Tér-lény, 2019, akrilgyanta, 250 × 60 × 6 cm


