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A fény útja

„Ahol a fény és a sötétség találkozik, keletkeznek a színek” – írta Arisz-
totelész több mint kétezer évvel ezelőtt.

A fény útja, Ragyogás, Kék tükör, Kék kép, Narancsvörös árnyékban – 
néhány cím a kiállításon látható képek címei közül. 

Vörös színsáv zölddel, kék és sárga, fekete és mélykék, narancs és vö-
rös, monokróm zöld, ultramarin, vörös és világoskék és még hosszan so-
rolhatnánk. Ezen a kiállításon minden a színekről szól... – és természete-
sen nem csak a színekről.

„a színek hatásának legmélyebb és leglényegesebb titka a szem számá-
ra láthatatlan, csak szívünkkel mérhetjük.” – olvasható Johannes Itten A 
színek művészete című könyvében. 

A színeket a fény hozza létre, a szín: élet. A szín létrejöttéhez fényre 
van szükség. amikor a kiállításon látható képek nagy része megszületett, 
meghatározó volt a fény jelenléte, a napsütötte nyár vibrálása. a Gébár-
ti-tó partján, 2017 nyarán a zalaegerszegi művésztelepen vagy a Veszp-
rémben (például a veszprémi Művészetek Háza által szervezett szabadté-
ri festészeti akció keretében a tűztorony udvarán születő műveken) meg-
jelenő színek most itt, a sárvári galéria kiállítótermében is körülölelik és 
megszólítják a nézőt. Valódi plein air festészet ez tulajdonképpen, hiszen 
ténylegesen szabadban festésről beszélhetünk, a természetben megfigyelt 
szín- és fényjelenségek hatására született alkotásokról. 

Nemcsics Antal festőművész, a színdinamikai környezetelmélet és a 
Coloroid színrendszer megalkotója fogalmazta meg, hogy a különböző 
színek láttán létrejövő gondolattársítások a színasszociációk. A különbö-
ző színekhez különböző gondolatokat, érzéseket társítunk, ahogy például 
a zenében a különböző hangsorokhoz különböző színek kapcsolhatók. A 
C-dúr fehér, napsárga és fénylőzöld, a D-dúr narancssárga és angolvörös 
és így tovább. az itt látható képeknek is van egyfajta zenei jellege, tulaj-
donképpen a zenei skálához hasonlóan „játszik” az alkotó a színekkel, a 
színek által kiváltott hatásokkal. Mi pedig óhatatlanul is asszociálunk. a 
kéknél a vízre, a tóra, a Balatonra, a Gébárti-tóra, a vörösnél, narancsnál 
a napra, a melegre, a vérre. 

Az erőteljesebb színek esetében legtöbbször a hordozó is inkább vá-
szon, mely szintén súlyosabb, rusztikusabb a papírnál. 

Az alkotások címei amolyan útjelzők, irányíthatják képzeletbeli ka-
landozásainkat, bár nélkülük is boldogulunk, hiszen talán pont az lenne 
a lényeg, hogy a képek előtt állva mindenki engedje szabadon a fantázi-
áját és nyissa tágra az asszociációs zónáit. a vonalak szabálytalan kör-
vonala, a le-lecseppenő festékpöttyök, néhol csíkok, a szabadon hagyott 
papír fehérsége, egyben tisztasága, mely felerősíti a hordozott színek 
látványát, mind egyfajta lendületet és erőt sugároznak. Frissességet és 
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koncentráltságot. a lendület mellett az alkotói szándék határozottsága 
is leolvasható. a ragyogás és a fény útja sorozat darabjainak mélysé-
géhez képest légiesen könnyedek a Veszprémi felhők. A leheletköny-
nyedséget a színek (halványrózsaszín, almazöld, világoskék), a hordozó 
(papír) és a technika is erősítik. Az akvarell, a gouache finom rétegben 
terülnek szét a papíron, kisebb-nagyobb fehér foltokat hagyva, ahogyan 
a felhők úsznak az égen, folytonosan változva, sodródva, töredezetten, 
szakadozottan. 

Ennek a sorozatnak mintegy ellenpontja a Kék tükör, ahol a kék ár-
nyalatai, a fekete, a türkiz, a felbukkanó vörös és a néhol kivillanó vilá-
gító fehér rétegek egymásra helyezése mellett a spakli, a műanyag lemez 
nyomát, a festő keze nyomát, az alkotás pillanatának lenyomatát is meg-
találhatjuk. A sötétebb színek mellett a festéknek ez a fajta textúrája, az 
egymásra rakódottság érzése is súlyossá teszi a képet. a rétegek, melyek 
ebben az esetben is asszociációra késztetnek, nem csak a tér, de az idő sík-
jait is felidézik. ezek az attribútumok a gesztusfestészetet idézik, ahol a 
képeken gyakran felfedezhetjük a festmény keletkezésének körülménye-
it. E szemlélet szerint a festő kézmozdulatait spontán belső érzékenysége, 
indulatai diktálják, az így keletkezett képek drámai töltéssel bírhatnak, 
láthatóvá téve a festmény létrejöttének folyamatát. 

Mindennek szinte szöges ellentéte a Tizenhét szín Gébártnak című 
festmény, mely összegzés, egy színpaletta, ha úgy tetszik, hiszen minden 
színt tartalmaz, amit Hegyeshalmi László a zalaegerszegi művésztelepen 
használt. Itt a lendületet felváltja a matematikai pontosság, az egyenes és 

Hegyeshalmi László: Ragyogás
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szabályos vonalak, a precízen megtervezett struktúra és tükörsima felület. 
ezek már a geometriai absztrakciót idézik. 

Ha visszatérünk a színek és hangok közötti párhuzamhoz, megfigyel-
hetjük, hogy a színek a különböző hangokhoz hasonlóan az egyes képe-
ken más-más dallamokat eredményeznek, eltérő párosítással újabb és 
újabb hangsorok születnek. Goethe híres Színtan című művében a tónu-
sokat hasonlította a zenében megjelenő hangnemekhez. A zeneszerző 
megkomponálja a zeneművet, a festő megkomponálja a színek együttes 
alkalmazását, amelynek eredményeképpen erős, lágy vagy éppen ragyo-
gó színhangzatok jönnek létre. a kiállítás képeinek színhangzatai között 
lágyat és intenzívet, megrendítőt és könnyedet is találunk. Drámaiságuk-
ban felemelőek, légiességükkel megkapóak. Az Hommage á Ruppecht 
Geiger és az Hommage á Ulrich Erben című képek tüzes színeikkel dina-
mikusak, figyelemre méltók, szinte vonzzák a tekintetünket.

Rupprecht Geiger német festő, szobrász, építész egész életében a színek-
kel foglalkozott. Izzó színekkel, intenzív kontrasztokkal dolgozott. A színe-
ket önálló értéknek tekintette, a redukciót és a tisztaságot vélte a legfonto-
sabb művészi kifejezőerőnek és értéknek. Az 1950-es években vált ismertté, 
amikor a piros színnel kezdett el foglalkozni. Ahogy ő maga megfogalmaz-
ta: „A piros szín az élet, az energia, az erő, a hatalom, a szeretet, a melegség. 
Stimuláló képessége miatt rendkívül erőteljes szerepe van.” A színeket ön-
álló értéknek tekintette, megszabadította őket a formától, ezáltal a szellemi 
erejük vált meghatározóvá. Az előbb említett redukció és tisztaság Hegyes-
halmi László képein is megfigyelhető. A színek ereje tulajdonképpen itt is 
felülírja a forma szerepét. a forma fölé emelkednek az alkotás pillanatait 
őrző ecsetek vagy egyéb festőeszközök nyomai, az üresen, vagy mondhat-
nánk úgy is, hogy tisztán hagyott felületek, melyek szintén azt hangsúlyoz-
zák, hogy a cél (Geigerhez hasonlóan) a minél tisztább alkotás, a sallangok-
tól való megszabadulás, az egy lendülettel megszülető művek létrehozása. 
a piros szín vibrál, a fehér háttér mindezt még inkább kihangsúlyozza. 

Mindez a zeneiség mellett líraiságot is hordoz. Számomra arthur rim-
baud-t idézi, aki a színeket a magánhangzókhoz társította. 

„Szurok Á! hó É! rőt I! zöld Ü! kék O!
„I! bíborok, kihányt vér, kacagógörcs a keccsel / vonagló női ajkon, ha düh 

rándítja s mámor!”
a kiállításon is oly meghatározó vörös szín élményét egyébként a sze-

münkbe jutó leghosszabb hullámhosszú látható sugárzás hozza létre, míg 
a kék esetében a legrövidebb hullámhosszú elektromágneses sugárzásról 
van szó.

Az említett másik festmény szintén egy német festőhöz kapcsolódik, 
Ulrich Erbenhez. Az ő életművét Geigerhez hasonlóan a színnel való fog-
lalkozás határozta meg. 1967 után azt kutatta, hogyan lehet egy helyet 
és a hely szellemét egy specifikus színnel kifejezni. Képeinek meghatá-
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rozó eleme a horizontális struktúra és a színek felviteli módja. erben-
hez hasonlóan Hegyeshalmi Lászlót is a figuralitás helyett inkább a szín- 
élmények – de nevezhetjük akár tájélménynek is – és a művészet saját 
eszközei érdeklik. Nem beszélhetünk ábrázolásról, inkább színekkel való 
párbeszédről, színhangzatokról, dallamokról, lírai kifejezésmódról. A táj- 
élmény nem kell, hogy konkrét helyhez kapcsolódjon. Bár az alkotások 
címei megsúgják nekünk, hogy milyen tájon járunk, a képek előtt állva va-
lójában mindenki a saját belső tájaira figyel és azokban kalandozik. Saját 
belső zenéjét hallja, melyet az esszenciális színek vezetnek.

az utóbbi években született alkotásokból láthatnak ma egy válogatást. 
A művek nagy részét eddig még nem láthatta a közönség. Mindenkinek 
kellemes és élményteli felfedezést kívánok, az alkotót pedig Isten éltesse 
sokáig!

(Hegyeshalmi László kiállítása a sárvári várban)
Dohnál Szonja

Isten táncórája

Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Barátaim!
Az emberi kommunikációt alapvetően meghatározza az ember által 

létrehozott technológia. 
A rádiónak 38 évre volt szüksége, hogy 50 millió embert elérjen.
A tévének 13 év kellett, hogy 50 millió emberhez elérjen. 
Az internetnek mindössze 4 évre volt szüksége, hogy 50 millió ember 

bekapcsolódjon a hálózatba. 
A Facebooknak 9 hónap alatt lett 100 millió tagja.
Napjaink civilizációját méltán nevezik globális falunak, vagy digitális 

édennek. a digitális technológia teljesen behálózta a bolygónkat. 
Mivel egy fotókiállítás megnyitóján vagyunk, nézzük mi a helyzet a fo-

tográfiával!   
A fotográfia története még nincs kétszáz éves se, de ez idő alatt hatal-

mas fejlődés jellemezte. Az első dagerrotípia, amit fényképnek nevezhe-
tünk, 1837-ben készült.  Később a szabadalmat a francia állam életjára-
dék fejében megvásárolta és szabaddá tette, azaz bárki használhatja. az 
eltelt közel 180 esztendő során a fényképezőgép és a vele kapcsolatos 
technológiák kivételes újításokon estek át. Az 1900-as évek második felé-
ben a fotográfia majdnem mindenki számára elérhetővé vált. Ám az igazi 
áttörést, amitől a fényképezőgép hétköznapi használati tárggyá vált, az 
úgynevezett „digitális forradalom” hozta el.

Napjainkban bárkinek lehet digitális fényképezőgépe, a kínálat zavarba 
ejtő. Mindenki megtalálhatja az igényeihez és a pénztárcájához passzoló 
készülékeket. Néhány éve pedig minden mobiltelefon fényképezőgép is, 


