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A Biblia és a keresztény vallás minden korban ihletője, 
forrása volt a képzőművészetnek. Nemcsak az egyházi 
művészetre, a Biblia-illusztrációkra gondolok. A fes-
tők és szobrászok oeuvre-jében gyakran felbukkannak 
ezek a témák, nyilván nem függetlenül a művész sze-
mélyes meggyőződésétől, hitbéli élményétől, amely 
ebben a körben formálta gondolkodását, spirituális 
érzékenységét. Ám a felvilágosodás és a kommunizmus 
által hirdetett ateizmus alaposan megtépázta a vallási 
gyökerű művészetet. Nemcsak nem volt divatos egy-
házi megrendeléseket, feladatokat vállalni, de az ilyen 
jellegű művek sem nagyon kerültek a nyilvánosság 
elé. A tiltott-tűrt határán ingadozott ezen alkotások 
pártbéli megítélése. A műtermekben pedig szinte a 
dugdosott művek közé tartozott egy-egy korpusz, 
Szent Ferenc-szobor, vagy Golgota-festmény. Érdemes 
volna egyszer ebből a szempontból is végigtekinteni 
azt a rejtett „szabadságharcot”, ami ezen a téren folyt 
a vallási tárgyú alkotások világi nyilvánosságáért. Nem 
voltunk büszkék Munkácsy világhírű triptichonjára, 
Rippl-Rónai Hegyi beszédére, vagy Molnár C. Pál bibli-
kus jeleneteire. Persze, az egyéni oeuvre-ökben azért 
meg-megjelentek ilyen jellegű festmények, szobrok. 
És a bennfentes látogatók nem „kifogásolták” – hogy 
helyi példákat hozzunk – Németh János vagy Sza-
bolcs Péter korpuszait, Budaházi Tibor festményein a 
kereszt-szimbolikát. A rendszerváltozás után ez a téma 
kiemelten és említésre méltóan Filep Sándor vagy Kis-
léghi Nagy Ádám életművében szerepel, sőt, létrejött 
a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, amelynek 

egyik idei akadémiai díjazottja Budaházi Tibor lett. Az 
„ars sacra” tehát visszakapta rangját, jelentőségét, s 
az „újraevangelizáció” folyamata számos különleges, 
új kezdeményezést indított útjára. Ezek közé tartozik 
Matula Péter, Svédországban élő magyar műgyűjtő és 
a Dunamelléki Egyházkerület közös vállalkozása, amely 
a gazdag bibliatörténeti kiállítás mellett három kortárs 
festőművészt nyert meg az „ügynek”: vagyis mindhár-
man vállalkoztak arra, hogy a saját egyéni stílusukban 
gondolják újra – a vizualitás nyelvén elbeszélve – Bib-
lia-élményüket. A Kossuth-díjas Aknay János, a Mun-
kácsy-díjas ef Zámbó István és a dunaújvárosi Tábori 
Csaba ihletődésének produktumait láthatjuk ezen a 
kiállítás-sorozaton – hiszen minden megyeszékhelyre 
és a nagyobb városokba is eljut ez a rendkívül érde-
kes és tanulságos anyag –, valamint azoknak a gyer-

mek-művészeknek rajzait és festményeit, akik szintén 
bekapcsolódtak e szép kezdeményezésbe. A Jézus élete 
című tárlatot Zalaegerszegen a Keresztury VMK Gönczi 
Galériája fogadta be, március folyamán. 

Aknay János képeiből a szelídség és a megértő sze-
retet sugárzik, s nem hiányozhatnak a képek hátteréből 
ikonográfiájának nélkülözhetetlen elemei: a védő-óvó 
angyalszárnyak. A finom, mindig a kép mondanivalójá-
hoz „simuló” geometrikus formációk – sávok, sugarak, 
áttörések, mint valami éteri díszítések – teszik erőtel-
jessé a látványt. Különösen megkapó Jézus és Pilátus 
szembesítésének jelenete. Aknay – bár nem törekedett 
karakterek megalkotására – mégis egy eszményien 
szép arccal szembesíti Pilátus „hidegkék”, babérlevéllel 
koszorúzott koponyáját. Úgy vélem, Aknay megtalálta 
az egyensúlyt a mondanivaló és formai megoldá-
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sok között, maradandó élményekkel ajándékozva meg 
a szemlélőt. ef Zámbó, vagyis „Öcsi” sokkal inkább 
gegeket, ötleteket kívánt megjeleníteni festményein. 
Szerintem olykor jó eredménnyel, máskor a blaszfé-
mia határát súroló látványelemekkel hökkentve meg 
a tárlatnézőt. A félmeztelen, síró Mária vagy a „nem 
szeplőtelen fogantatás” akár el is maradhatott volna e 
nemes vállalásból. Kétségtelen, az olyan képek, mint a 

hitetlen Tamás vagy a gyermekét óvó nyilvános Mária-
anyaöl azt mutatják, hogy a groteszk, gunyoros ábrázo-
lásnak is megvan a maga érzelmi telítettsége, őszinte 
megrendülésre törekvő vonulata. S ef Zámbó – képe-
inek többségén – rátalált erre a kivételes egyensúlyra. 
Nem tagadva meg önmagát, szinte új szimbólumokat 
teremtett – mint a hegyi beszéd tölcsérei, vagy az 
„engedjétek hozzám a kisdedeket” megtört sorompója. 
S az Új világ – Új Jeruzsálem című képen a szimbólumok 
nyelvén szól erről a felfokozott állapotról, amelynek 
középpontjában a „életvörös” figura, Jézus alakja áll. 
Tábori Csaba – kissé Kondorra emlékeztetően – rajzos, 
részletező narrációkban, beszédes miniatúrákban adja 
tovább, meséli el a biblikus helyzeteket, jeleneteket. A 
kereszt-formába komponált színes rajzok mozgalmas 
„élőképei” egy mai biblia pauperum stílusában adják 
elő az évszázados legendáriumot, meglehetősen föld-
közeli módon tálalva a jól ismert vallási misztériumot. 

Üde színfoltja volt a kiállításnak a csatlakozó gyerek-
munkák színes, olykor bizarr kavalkádja, melyek között 
figyelemre méltó találatokat is láthattunk. 

Kíváncsian várjuk a kiállítás-sorozat végső mérlegét. 
Jézus élete közelebb kerül-e hozzánk e vállalkozás 
révén? A próba – rólunk is szól, mindannyiunkról.

Zalaegerszeg érdekes város. Egyik művésze, Gábri-
el József 1999-ben települt az USA-ba, egy másik, 
Dús László, a város szülötte, 1999-ben települt haza 
Chicagóból. Jelenleg Budapesten él, a Százados úti 
művésztelepen. Amikor hazatért, már ismert művész 
Amerikában, Nyugat-Európában, műveit múzeumok 
őrzik, rangos kiállítások sora van mögötte. Számos 
amerikai kiadvány, album foglalkozik festői munkássá-
gával, 1993-ban a Gerszi–Mc Cullagh neves művészet-
történész páros írt róla monográfiát. Régi barátai révén 
visszatalált a móri művésztelepre, ahol új technikákkal 
kísérletezett, az egyedi papírmerítés és színezés terén 
különleges eredményeket ért el. Pályájának három kor-
szaka különíthető el. 1974-ig tehetséges Bernáth-tanít-
ványként tartották számon. Amerikában Rauschenberg 
hatása alatt kollázsokat kezdett készíteni, ezzel érte 
el legnagyobb sikereit. 1999 után ismét hazai, fővárosi 
művész lett, kollázsaival komoly szakmai elismerést 
keltve. Az utóbbi tíz évben viszonylag ritkán állít ki, 
2003-ban a Göcseji Múzeumban láthattunk kollázsolt 
műveiből válogatást. 2011-ben a Fuga Építészeti Köz-
pontban nyílt születésnapi tárlata, csak sajnálni tudjuk, 
hogy szülővárosában nem köszönthettük hetvenedik 
születésnapja alkalmából.

Dús László művei zavarba ejtőek. A szűk szakmai 
elit nagyra értékeli a fragmentumokból újra összera-
kott képfelületeket, amelyet számos más technikával 
tesz még változatosabbá, érdekesebbé. Ám a laikus 
közönség nehezen talál kapaszkodót az utcarészletek, 
falmaradványok tépett plakát-kavalkádjában. Pedig 
Dús László évtizedekkel korábban elkötelezte magát 
e műfaj, formálás mellett. Ez izgatja: a káosz és rend 
viszonya, a véletlen, mint formaképző elem. A „nyilvá-
nos titok”. A saját mű összeforr a beépített elemekkel, 

roncsolt, tépett, gyűrt struktúrákkal, voltaképpen ez a 
„vegyes” vizuális halmaz válik a kifejezés centrumává. 
Fotódarabok, plakátcafatok, idő marta falak, felületek 
válnak e megjelenítés „áldozatává”, innen van vala-
miféle szakrális jellege ezeknek a(z) – olykor brutális 
erejű – látványoknak. Amikor e „művészi hordalékról” 
szakirodalmat kerestem, Erdély Miklós Bálint Endréről 
szóló cikkére találtam (Művészeti írások, Egy mesterség 
mestere), amelyben a montázsainak természetről a 
következőket írja: „Mikor azt hazudtuk, hogy a fotó-
montázs létrehozáshoz nem kell más, mint olló és 
ragacs, az a ravasz szándék vezetett bennünket, hogy 
élesen megkülönböztessük az anyagi kellékeket a szel-
lemiektől, a gyakorlatot az intelligenciától, a bűvészetet 
a művészettől, a „megörökítést” az alkotástól. Hogy 
felszenteljük azt az igazságtalanságot, ami a művészi 
esszenciát a virtuozitástól megkülönbözteti.”. Az általa 
interpretált metódus eredménye: az „intelligens sze-
mét”. A dekonstrukciós eljárás – a felgyorsított múlan-
dóság – létrehozza a maga „töredékes teljességét”, s 
újabban mintha Dús László a művészi szeszély helyett 
ezekre az objektív folyamatokra tenné a hangsúlyt. 
S még egy: a monumentalitás iránti igény, ami már a 
2011-es Fugabeli kiállításon is megnyilvánult. A súlyos, 
vakolatrétegekkel készült faldarabok, a maguk abszolút 
koloritásával, jelezték: e művek előbb-utóbb kilépnek 
a térbe. Nos, a kiscelli múzeumban ez az álom, vízió 
valósult meg, öltött testet. A korábbi „fotófestmények” 
itt már heterogén faktúraelemekkel keverednek, és 
monumentális építményként, „utcabútorként”, instal-
lációként jelennek meg a romtemplom szakrális érzé-
kenységű terében. A belépőt különleges megvilágítás 
fogadja, amelyben ezek a rejtélyes absztrakt szfinxek, 
nyomasztó tömbök tornyosulnak a magasba. Ám a 

A romlékony (szakrális) 
monumentumai
a Dús című kiállítás a 
Fővárosi Képtárban

ef. 
Zámbó 
István: 

Jézus 

bevonulása

Jeruzsálembe

Részlet

a 

kiállításról


