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Székhelyi Edith: Fű-installációk, 2015
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Nyíregyháza országunk keleti régiójának fővárosa-
ként mindig is „bent volt” és van kultúránk fő vonu-
latában. Élénk művészeti élete több jelentős szel-
lemi műhelyre épül, így hagyományosan igényes
színházára, közép- és felsőfokon egyaránt színvo-
nalas és nagy hagyományú művészeti képzésére,
s a közelmúltban megújult művelődési központjára.
Ebben a közegben dolgozik évtizedek óta Székhelyi
Edith festőművész és Balogh Géza képzőművész.
Mindketten Nyíregyháza szülöttei, mindketten szü-
lővárosukban végezték tanárképző főiskolai tanul-
mányaikat, majd mindketten a Magyar Kép ző mű -
vészeti Főiskolán szereztek diplomát. Mindketten
szervesen hozzátartoznak a város képzőművészeti
életéhez, igényes és elismert alkotókként, és mind-
ketten évtizedek óta tanítanak, tanítottak közép-
és felsőfokon egyaránt. Székhelyi Edith (1953)
a Nyír egyházi Bessenyei György Tanárképző Fő -
iskola rajz tanszékén tanított hosszú éveken keresz-
tül, majd a megalakuló Művészeti Szakközépiskola
tanára lett. Balogh Géza (1946) pályája is hasonló,
előbb a főiskola rajz tanszékén volt oktató, mint
főiskolai docens, majd alapítója és vezetője lett
a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolának, amely
hosszú évek szívósan építkező, koncipiáló és peda-
gógiai munkájával az ország egyik legszínvonala-
sabb középfokú művészetoktatási intézménye lett.
Balogh Géza igazgatóként országos hírű művésze-
ket nyert meg a nyíregyházi művészetoktatás ügyé-
nek, s oktatói tevékenységük fontos visszaigazolása,
hogy iskolájuk növendékei nagy számban folytatták
tovább tanulmányaikat, például a fővárosi művé-
szeti egyetemeken. Saját környezetükben, köze-
gükben ugyanakkor elismert alkotók, s emellett
azok közé a művészek közé tartoznak, akik rend-
szeresen részt vesznek az országos tárlatokon,
s több olyan művészeti szervezetnek is tagjai,
melyek elsősorban a fővároshoz kötődnek. Mégis

meglehetősen kevés az országos médiában róluk
megjelenő információ, így öröm, hogy ezúttal egy
közös bemutatkozás kapcsán szólhatunk művé-
szetükről.
2015 decemberében a nyíregyházi Váci Mihály
Kulturális Központ Pál Gyula termében különös
– Füveim és Tereim – címmel nyílt közös kiállításuk.
Két autonóm művész önálló bemutatkozása volt
ez, ráadásul vadonatúj munkákkal, s úgy, hogy
másutt az országban korábban számos közös kiál-
lításuk volt már, de otthon, Nyíregyházán ez volt
az első! A kiállítás címében a „füveim” kifejezés
Székhelyi Edith természetközelségére utalt, a „tere-
im” kifejezés pedig arra, hogy Balogh Géza kollek-
ciójában egyrészt központba került a konkrét, „kéz-
zelfogható” plasztika és – másrészt – olyan
fest mények együttese, melyekben a térrel való
„küzdés” is fókuszba kerül.
Székhelyi Edit festészete bizonyos értelemben mindig
„földközeli” volt. Miközben piktúrájára nem a natu-
ralisztikus ábrázolás jellemző, egy olyan szemléletet
alakított ki, amely organikus gyökerekből táplálkozott.
Ember és természet viszonya foglalkoztatta, ebben
a viszonylat-rendszerben tudta ábrázolni, amit
a körülötte lévő világról gondolt. Különös, lebegő
tereket hoz létre képein, melyeken emberekhez
hasonlító és állatokhoz hasonlító lények vívnak
küzdelmet önmagukkal, környezetükkel. Ősi jelké-
pek fogalmazódnak be sajátosan ironikus képeibe,
melyekben hol az emberre, állatra, figurára, hol
az egyénien értelmezett natúrára helyezi a hangsúlyt.
A kiállításon bemutatott legújabb munkáin a fű
jelképi jelentőséget kap, a természet örök körforgá-
sára is utal. Számára a „születés-élet-halál” körfor-
gásának megfogalmazására ad ez lehetőséget azál-
tal, hogy az a költői megfogalmazás is benne rejtőzik
értelmezésében, hogy „ahhoz, aki hű, lehajol a fű”.
A fű ugyan a földön van, le kell rá néznünk, de „fel

Feledy Balázs

KÜLÖN I S ,  EGYÜTT  I S  
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Székhelyi Edith: Füveim I., 2015, olaj, farost, 80x80 cm

Székhelyi Edith: Füveim II., 2015, olaj, farost, 80x80 cm
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is nézünk” rá… A fű a szerves természet része,
az organikus világ része, amely áttranszponálódva
jelenik meg a képeken, a plasztikákon. Valamiféle
harmónia van tehát természet és művészet között.
A fű átfogja az Egészet. Minderre jellemző a csend,
az ebben a szituációban felfénylő villanások sora,
sajátos zártság, különös anyagtalanság. Mű együt te -
sé ben vannak festmények és plasztikák, melyeket
inkább tér-installációknak lehetne nevezni. Ter mé -
szethez való viszonyulásuk alapján, szemléletükben
talán Samu Géza ősiségéhez állnak közel e munkái,
melyek által fű-emlékművek születnek. Installációja
elkészítéséhez növényi anyagokat használt, fontos
szerephez jutott a zsineg, a homokba ágyazottság.
Képi világa Lóránt János Demeter szintén különleges
természethez való kötődéséhez hasonlítható (aki-
nek példaképiségét a festő mindig is jelezte, vál-
lalta!). A Füveim-sorozat kilenc műből áll, azok íve,
metamorfózisa személyes művészi azonosulást is
jelez a természettel. Képei elvontak, ám semmi-
képpen nem absztraktak, még inkább nem az infor-
melt képviselik. A befogadónak vizuális támpontokat

ad, ezeket írja át (festi át!) az általa kidolgozott
organikus felfogásba. Az allúzió alkalmazásával jel-
lemezhető ez az alkotói alapállás, melynek során
a művész csak sejtet. Munkái sajátos anyagkísér-
letekkel, anyagalkalmazásokkal járnak együtt. Három
részes, Rétegek című sorozata ezt szuggesztíven
tárja elénk, melyeken felületkezelésének összetett-
sége érzékelhető, ahogy képei végső faktúráját
különböző visszakaparások, karcolások, visszadör-
zsölések teszik összetettebbé, s ahogy az olajtech-
nika szervesül különböző samott-rétegek felhordá-
sával. Székhelyi Edith színalkalmazása e műveinek
együttesében monokróm-közeli, a szürkék, barnák,
vörösek is tompa visszafogottsággal illeszkednek
képeibe. A festő meditatív szemlélete jellemzi kiál-
lítási anyagát, melyen átível a születés-élet-halál
triászának állandó szorongatása. Székhelyi Edith
festészete fundamentumára építkezve lépett
tovább, a világhoz, a természethez való viszonyát
megújított művészi látásmóddal tárja elénk, mely-
ben a belső és külső világ, a gondolati és a mate-
riális, a természeti és a spirituális szintetizálódik.

Székhelyi Edith: Füveim V., 2015, olaj, farost, 60x60 cm
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Balogh Géza szintén e kiállításra készített kollekciója
még hangsúlyosabban tárta elénk kettős identitását,
nevezetesen, hogy évtizedek óta számít szobrász-
nak, érmésznek, kisplasztikák készítőjének, s ugyan-
ilyen intenzitással számít kitűnő akvarellistának, fes-
tőnek. Balogh Géza kivételes alkotó a kortárs magyar
művészetben ezzel a teljesítményével, ugyanis szob-
rász berkekben szobrász, festők között pedig festő,
s mindkét területen alapos szakmai ismeretekkel,
alkalmazókészséggel. Életművét vizsgálva különös
jelenség, ahogy festészete és szobrászata harmo-
nizál egymással, illetve amikor más irányt vesz.
Mostani kiállításán más művészi megfontolás vezette
nagyobb méretű festményeinek elkészítésénél,
s más szobrai létrehozásánál. Képei absztrakt, kon-
túros, rendezett művészi világot tárnak elénk, melyek
síkban ábrázolt geometrikus szerkezetükből, struk-
túrájukból kilépve szinte térbeli geometrikus képekké
válnak. Ilyen értelemben implicite módon e festmé-
nyekben is ott rejtőzik a szobrász, akit azonban
most szinte elsodor a színek iránti vágya. Világos
tónusú képektől jut el a fekete meghatározó hang-
súlyáig. Balogh Géza képei erőteljes harsányságukkal
azonban virtuális és szellemi mélységekbe és
magasságokba is vezetik a nézőt. Nincs valóságos
perspektíva, de a sík és a tér festői értelmezése lát-
ványbeli utat jelent a  három dimenzió felé.
Formaalkalmazása bátor, tudatosan komponált,

ennek is íve van. Provokatív kontraszt című képétől
eljut a Lágyuló ívekig. Ugyanakkor szobrai szinte
a történelem előtti időkbe, a historikum kezdeteihez
visznek el bennünket. A múlt a romokban őrződik
meg. A romok a földhöz kötődnek, sőt a föld, a ter-
mészet lassan betakarja, elfedi azokat. Balogh Géza
ezt az évszázadokon át húzódó emberi-társadalmi-
történelmi folyamatot képes plasztikáin elénk állítani.
A bonyolult formavilág jelzi, hogy a szobrász a viasz-
veszejtéses öntés minden csínját-bínját elsajátította,
mellyel bravúros plasztikai együttesek keletkeznek.
Mindezt erősíti, hogy a műveket nem hagyományos
posztamensekre helyezte, hanem három művének
valódi samott öntőforma anyagból készített sajátos
– nevezzük így – aljzatot, melyekkel egységes egésszé
válnak a kompozíciók. Balogh Géza az egymáshoz
illeszkedő kompozícióelemek mellett az egy művé-
szen belüli sokféle nézőpont és ambíció szimultán
megjelenítésének lehetőségét használja ki.
Székhelyi Edit és Balogh Géza képzőművészeti
útjának, pályájának határozottan emelkedő ívét
érzékelhetjük e kiállításon. Szuverén alkotói sze-
mélyiségük, kereső és önkereső attitűdjük, szem-
léleti és szellemi érettségük a kortárs magyar kép-
zőművészet immár mellőzhetetlen teljesítményeivé
avatják munkásságukat.

Budapest, 2015–2016. 

Balogh Géza: Humán tájelem, 2014, viaszöntvény, bronz Balogh Géza: Lendva I., 2013, viaszöntvény, bronz



71P Á RO S  P O R T R É K  – S Z É K H E LY I  E D I T H  – B A LO G H  G É Z A

Balogh Géza: Válaszolók, 2015, olaj, vászon, 120x120 cm

Balogh Géza: Provokatív kontraszt, 2015, olaj, vászon, 120x120 cm


