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miért. Ahogyan az én szüleim sem. Vagy a gene-
rációm bármely tagjának szülei. Pedig csak annyi 
történt, hogy mi nem a múltba, hanem a jelenbe 
nézünk. És innen próbáljuk újrakezdeni, felépí-
teni a jövőnket. Magyarország nem rossz hely. 
Talán kicsi, talán szegény. Viszont otthonos, szép, 
és lehetne rosszabb is. De ne legyen.
Anya és Apa csak adjátok nekünk, bízzátok ránk, 
mi vigyázunk rá! Ne féljetek! Látjátok, még tőle-
tek sem erőszakkal vesszük el. Mert mi tudjuk 

– hiszen elmondtátok és megmutattátok –, hová 
vezet az erőszak. Ettől még nem vagyunk gyen-
gébbek. Csak kevésbé frusztráltak.

„Ugyanott tartunk mint száz éve” – mondja az 
elbeszélő. Vagyis, ott ahol az 1900-as évek első 
felében érezték magukat a magyarok: semmi sem 
lett azokból a nagy álmokból, amiket a századfor-
duló előtt dédelgettek. „Magyarország eljátszotta 
történelmi szerepét.” Lehet, de ha így folytatjuk, 
meg is öli magát. Minden század közepén tör-
ténik valami váltás. Most is fog, ennek látjuk az 
előjeleit. Ez az én generációm gyerekeinek ügye 
lesz majd, vagy legalábbis az utánam következő 
korosztályé. Akiknek mi leszünk, mi vagyunk az 
új értékeket megalapozó példa. Sokkal nagyobb 
a felelősségünk, mint a szüleinkké, mert a válto-
zás előfutárai vagyunk. Ha támogatni nem tud-
nak, vagy nem akarnak, legalább ne tegyék előre 
tönkre, amit építeni akarunk! Gyászolják el a 
halottaikat, béküljenek ki az életükkel. Meséljék 
el a tragédiákat, hogy tanuljunk belőlük, igen. De 
hagyják meg a hitet bennünk és az unokáikban. 
Hiszen egy új világot kell felépítenünk a sírhal-
mokon. Hamarosan kilépünk a függöny mögül. 
Hogy mi lesz a jelmondatunk? Valami olyasmi, 
hogy „a túlélés a cél”.
Milyen lenne egy Zrínyi ma? „Legyek bátor, 
erős. Saját tapasztalatból ismerjem a kommu-
nizmust, de mégse nyomorítsa meg az életemet. 
[…] PhD-zhessek Oxfordban. […] Térjek haza, és 
tekintsem életcélomnak, hogy igazságot szol-
gáltassak egész Közép-Európának, hogy minden 
szempontból felemeljem Nyugat-Európához. Ne 
nyugodjak bele, hogy ez a régió már ötszáz éve 
hanyatlik. […] Mindezt fegyverek nélkül kép-
zeljem el, de ne feledkezzem meg a vitézségről. 
Legyen elegem a közép-európai siránkozásból, 
a mindenkori megszállókra való mutogatásból. 
Akarjam felébreszteni Közép-Európát az áfium 
hatása alól, hogy érdemes legyen itt élni. És ne 
legyek őrült: gondolkozzam legalább egy évszá-
zadban. És higgyem erősen, hogy van még egy 
évszázada az emberiségnek.”

Ezeket olvasom és arra gondolok, hogy na, ponto-
san erről van szó. Ilyen most, vagy ilyen lesz az én 
generációm. Az elbeszélő csak hősként emlegeti. 
Egy álombeli, valóságosnak nehezen elképzelhető 
hősként. Én viszont tudom, hogy létezik. Talán 
mégis a szüleinktől tanultuk ezeket. De nem 
hiszik el, hogy sikerült hőst nevelniük a gyere-
keikből. Hiszen túl sokat csalódtak már ahhoz, 
hogy csak úgy higgyenek még ilyesmiben. Hogy 
ránk bízzák a jövőt, ingyen. Háború nélkül. Pedig 
előbb-utóbb túl gyengék lesznek, így ha nem is 
adják oda, mindenképpen elejtik a gyeplőt. És 
akkor mi majd szépen felvesszük, megsimogatjuk 
őket, aztán a lovak közé csapunk. A szekér pedig 
zörögve megindul az éjszakában a reggel felé. 

„Egyetlen város van [Budapest], és az maga a világ.”
Hát ezeket a gondolatokat öntötte formába ben-
nem a Lúdbőr című kötet. És mikor a végére 
értem, mégiscsak úgy éreztem, megkaptam, amit 
vártam, sőt még többet is. Az irodalom – ahogy a 
mű is rámutat – mindig párhuzamba hozható a 
társadalmi változásokkal, de ugyanakkor fölötte 
áll. A nagy írók egyszerre érezték át, örökítet-
ték meg nemzetük, vagy a társadalom sorsát és 
közvetítettek valamit a szirének emberek feletti, 
istenhangú, félelmetes énekéből – üzeni az elbe-
szélő. És talán nem tud róla, de Kemény István 
ugyanezt teszi.

„Gyanúmra Nap nevet
Mert mégse tévedek
Egyszer majd lányt hozok
S kábító gyógyfüvet”

Ajánlom a kötetet íróknak, költőknek, a minden-
kori olvasónak, hogy az irodalomról gondolkod-
janak, ajánlom a nyolcvanas-kilencvenes évek 
előtt születetteknek, hogy jobban megismerjék 
önmagukat, és ajánlom az utánuk születettek-
nek – nekünk –, hogy megértsék a szüleiket, a XX. 
századot és azt, hogy melyik irányokba igen és 
melyekbe nem mehetünk tovább.

„És közben a hajó közeledik a szirének sziklái felé. 
Odüsszeusz karba tett kézzel áll, hátát az árboc-
nak vetve. Nincs odakötözve hozzá és a társak 
fülében sincs agyag. Az emberek buzgón evez-
nek, de lopva aggodalmas pillantásokat vetnek 
a királyra. Tudják, hogyha most nem fordulnak 
más irányba, pillanatok múlva meghallják a sziré-
nek énekét, és már nem lesz visszaút: ott pusztul-
nak mindannyian a szirteken.”
(Kemény István: Lúdbőr, Magvető, 2018)

Novotny Tihamér

VI. Zalaegerszegi Szalon
(Városi Hangverseny és Kiállítóterem, 
Zalaegerszeg, 2020. január 21 – február 22.) 

Nyugodt szívvel mondhatom – bár azért nem vagyok annyira nyu-
godt – hogy az ilyen típusú nagycsoportos tárlatok, lokális sereg-
szemlék, mint amilyen a szóban forgó is, ahol 26 alkotó több mint 
ötven munkáját kell bemutatni, elemezni, értelmezni, netán érté-
kelni, nem egyszerű feladat, se egy kívülről jött művészettörténész, 
se egy alkalmilag ideejtőernyőzött művészeti író számára, mint 
amilyen én vagyok. Talán egy helyben élő és tevékenykedő, ideszü-
letett véleményvezér vagy professzionális specialista többet tudna 
kezdeni ezzel a kényes feladattal. 
De éppen ez a kihívás ebben a helyzetben: hogy milyen is egy kívül-
álló, egy messziről jött idegen szakember véleménye a helyi művé-
szeti termésről? S hogy vajon elfogadható-e ez a kicsit más szemmel 
látó művészetírói vélemény a zalaegerszegi és a megyeszékhelyhez 
valamilyen módon kötődő kortárs művészek számára alkotói tevé-
kenységükről? 

Pár nappal a megnyitó előtt nagy elánnal fogtam a zsűrizés után 
dokumentált (lefényképezett) anyag osztályozásába, s a dolgomat 
megkönnyítendő megpróbáltam egy elmés és világos rajzi vázlat 
stílus- és izmusrendszerének megfeleltetni a kiválogatott művek 
formai és tartalmi jegyeit, alaki és gondolati sajátosságait. Tehát 
képzeljünk el egy olyan szemléltető ábrát – egy szabályos négyzetet 
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–, amelynek egyik élére azt írjuk, hogy realista, 
a vele szemköztire, hogy absztrakt, a baloldal-
ira, hogy expresszív, a jobboldalira pedig, hogy 
kubista megjelenítés. Azután osszuk fel ezt a 
négyzetünket két további egymásra merőleges 
egyenessel négy belső négyzetre. Így, a realista 
él alá kerül az ábrázoló és a tárgyias, az abszt-
rakt él fölé pedig az organikus és a geometrikus 
fogalmak négyzete. Azonban a virtuális rajzot 
szemlélve most már világossá válik számunk-
ra, hogy az expresszív kifejezéshez az ábrázoló 
és az organikus, míg a kubista minősítéshez a 
tárgyias és a geometrikus szókapcsolatok tár-
sulnak. S hogy ezt a statikus rendszert kellően 
dinamikussá, színesebbé, valóságosabbá, mű-
ködőképessé, sőt, életszerűbbé tegyem önma-
gam, a nézők és az olvasók számára, a négyzet 
középpontjából olyan koncentrikus, újabb iz-

mus-, stílus-, illetve szemléleti, gondolati, és 
technikai köröket rajzoltam, amelyek például 
a metafizika, a szürrealizmus, az emblematika, 
a jelszerűség, a szimbolizmus, a monokronitás, 
a faktúra, a textúra, a tektonika, a konceptu-
alizmus (stb.) transzparens fogalmait jelölik. 
Amelyek így, a kombinációk végtelen sorát 
adva (egyszersmind a stílus- és izmustalanítás 
szubjektív képlékenységét is felvetve) átfutnak 
az ábrázoló, a tárgyias, a geometrikus és az or-
ganikus négyzetek területein. Hogy még vilá-
gosabb legyen az alapfogalmak használata: az 
ábrázoláson a valósághű megjelenítést; a tár-
gyiasságon a konkrét tárgyak alkalmazásának 
realizmusát, azaz valóságát; a geometrián a 
klasszikus mértani elemek, formák és testek – 
pont, vonal, sík, négyzet, kör, háromszög, koc-
ka, gömb, kúp stb. –, valamint ezek továbbgon-
dolt kombinatív rendszerét; az organikusságon 
pedig a szervesség (a szerves világ) egyenesek 
nélküli bioromantikáját értem.

Most a művészekre, az egyenkénti művekre 
alkalmazva, lebontva, a jelenségeket szétszá-
lazva megpróbálom tesztelni rendszeremet, 
rendszerünket. Ábécésorrendben fogok ha-
ladni, nehogy bárkit is kihagyjak, kifelejtsek az 
alkotók közül: 

Borbás Helga angol címet használó festmé-
nye (Baby was a black sheep) – amelynek tükör-
fordítása így hangzik: A baba egy fekete bárány 
volt – alapvetően egy szenvedélyes beállított-
ságú munka. A német expresszionizmussal 
rokonjegyeket mutató, pszichologizáló, torzí-
tó, de még ábrázoló természetű, ám a szélső-
séges, kaszaboló gesztusok által ábrázolásának 
tárgyát, a babát, mint fekete bárányt szinte a 
felismerhetetlenségig, a szétesettség krisztusi 
pózáig összeszabdaló műve lélekbemarkoló 
drámát játszik, közvetít felénk. Mint amikor az 
ember a saját frusztrációját, sérelmét egy má-
sik, egy ártatlan lényen torolja meg. Az alko-
tónak is lehetnek rossz pillanatai, esetleg peri-
ódusai, de állandó rosszkedve azért ne legyen, 
tenném hozzá bizonytalanul. 

Budaházi Tibor táblaképei tisztán absztrak-
tak. Csupán a fekete és a fehér transzcendens 
árnyalataival élő mindhárom műve egyértel-
mű, tagolt geometrikus felületeket használ 
gondolatai-érzései kifejezéséhez. A Kompozí-
ció I-II. című diptichonja kizárólag vízszintes 
és függőleges határok közé szorított ritmikus 

és harmonikus téglalap-színmezőkre, ezeken 
belül más és más tónusú monokróm anyag-

minőségekre, matériákra, valamint néhány 
kalligrafikus háromszavas, dőltbetűs, mono-
ton fohászsor beemelésére támaszkodik. A Jel 
jelölésű munkája is hasonló megoldású, de itt 
kiemelt szerepet kap: egyrészt az „Atya, Fiú, 
Szentlélek” processzusú kalligrafikus repetitív 
íráskép mint háttér; másrészt az abban elhe-
lyezett háromtónusú belső négyzet „szenthá-
romságos” háromszögrendszerré alakítása. A 
fegyelmezett lírai műegyüttes úgy ragyog, úgy 
szól, mint egy ünnepi szakrális oratórium. 

Budai Mihály festménye, amely A főnix le-
genda címre hallgat, realista műnek tekinthe-

tő. Ám az ő realizmusa a neoromantika mese- 
és álomszövésű regényességének egy olyan 
expresszív és organikus varázsgömbje, amely 
piacképesnek tűnik, mégis merő anakroniz-
musnak hat.

Dienes Gyula vízfestményét (talán akvarell-
jét?) a sejtető, látomásszerű, de még ábrázoló 
jellegű absztrakt-expresszív munkák közé kell 
sorolnunk. De az Ikarosz bukása jelölésű pa-
píralapú mű, mintha inkább allegória lenne, 
hiszen a szerző a jól ismert mitológiai törté-
netet felsejlő állatszereplők környezetében 
meséli el.

Farkas Ferenc két időtlenséget sugárzó 
klasszicizáló bronzszobra egyértelműen rea-
lista előadású, a plasztikus ábrázolás két olyan 
jól megoldott kis remeke, amely tökélyszerű 
egyszerűségénél és keresetlenségénél fogva 
méltán válthat ki elismerést a laikus közön-
ség soraiból, de a szakma köréből is. Az Astor 
Piazzolla, híres tangóharmonikás és zeneszer-
ző portréját attribútumával, bandoneónjával 
megörökítő büsztje, nemcsak a muzsikus át-
szellemült alakját, de virtuóz, eklektikus zené-
jét is felidézi az ember képzeletében. Guggoló 
fiatal lányaktja hasonlóan puritán megfogal-
mazású, tökéletes kivitelezésű klasszicisztikus 
munka. Farkas Ferenc szobrászata a kibillent-
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Jel

Buday mihály:
A főnix legendája

Farkas Ferenc:
Astor Piazzola
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–, amelynek egyik élére azt írjuk, hogy realista, 
a vele szemköztire, hogy absztrakt, a baloldal-
ira, hogy expresszív, a jobboldalira pedig, hogy 
kubista megjelenítés. Azután osszuk fel ezt a 
négyzetünket két további egymásra merőleges 
egyenessel négy belső négyzetre. Így, a realista 
él alá kerül az ábrázoló és a tárgyias, az abszt-
rakt él fölé pedig az organikus és a geometrikus 
fogalmak négyzete. Azonban a virtuális rajzot 
szemlélve most már világossá válik számunk-
ra, hogy az expresszív kifejezéshez az ábrázoló 
és az organikus, míg a kubista minősítéshez a 
tárgyias és a geometrikus szókapcsolatok tár-
sulnak. S hogy ezt a statikus rendszert kellően 
dinamikussá, színesebbé, valóságosabbá, mű-
ködőképessé, sőt, életszerűbbé tegyem önma-
gam, a nézők és az olvasók számára, a négyzet 
középpontjából olyan koncentrikus, újabb iz-

mus-, stílus-, illetve szemléleti, gondolati, és 
technikai köröket rajzoltam, amelyek például 
a metafizika, a szürrealizmus, az emblematika, 
a jelszerűség, a szimbolizmus, a monokronitás, 
a faktúra, a textúra, a tektonika, a konceptu-
alizmus (stb.) transzparens fogalmait jelölik. 
Amelyek így, a kombinációk végtelen sorát 
adva (egyszersmind a stílus- és izmustalanítás 
szubjektív képlékenységét is felvetve) átfutnak 
az ábrázoló, a tárgyias, a geometrikus és az or-
ganikus négyzetek területein. Hogy még vilá-
gosabb legyen az alapfogalmak használata: az 
ábrázoláson a valósághű megjelenítést; a tár-
gyiasságon a konkrét tárgyak alkalmazásának 
realizmusát, azaz valóságát; a geometrián a 
klasszikus mértani elemek, formák és testek – 
pont, vonal, sík, négyzet, kör, háromszög, koc-
ka, gömb, kúp stb. –, valamint ezek továbbgon-
dolt kombinatív rendszerét; az organikusságon 
pedig a szervesség (a szerves világ) egyenesek 
nélküli bioromantikáját értem.

Most a művészekre, az egyenkénti művekre 
alkalmazva, lebontva, a jelenségeket szétszá-
lazva megpróbálom tesztelni rendszeremet, 
rendszerünket. Ábécésorrendben fogok ha-
ladni, nehogy bárkit is kihagyjak, kifelejtsek az 
alkotók közül: 

Borbás Helga angol címet használó festmé-
nye (Baby was a black sheep) – amelynek tükör-
fordítása így hangzik: A baba egy fekete bárány 
volt – alapvetően egy szenvedélyes beállított-
ságú munka. A német expresszionizmussal 
rokonjegyeket mutató, pszichologizáló, torzí-
tó, de még ábrázoló természetű, ám a szélső-
séges, kaszaboló gesztusok által ábrázolásának 
tárgyát, a babát, mint fekete bárányt szinte a 
felismerhetetlenségig, a szétesettség krisztusi 
pózáig összeszabdaló műve lélekbemarkoló 
drámát játszik, közvetít felénk. Mint amikor az 
ember a saját frusztrációját, sérelmét egy má-
sik, egy ártatlan lényen torolja meg. Az alko-
tónak is lehetnek rossz pillanatai, esetleg peri-
ódusai, de állandó rosszkedve azért ne legyen, 
tenném hozzá bizonytalanul. 

Budaházi Tibor táblaképei tisztán absztrak-
tak. Csupán a fekete és a fehér transzcendens 
árnyalataival élő mindhárom műve egyértel-
mű, tagolt geometrikus felületeket használ 
gondolatai-érzései kifejezéséhez. A Kompozí-
ció I-II. című diptichonja kizárólag vízszintes 
és függőleges határok közé szorított ritmikus 

és harmonikus téglalap-színmezőkre, ezeken 
belül más és más tónusú monokróm anyag-

minőségekre, matériákra, valamint néhány 
kalligrafikus háromszavas, dőltbetűs, mono-
ton fohászsor beemelésére támaszkodik. A Jel 
jelölésű munkája is hasonló megoldású, de itt 
kiemelt szerepet kap: egyrészt az „Atya, Fiú, 
Szentlélek” processzusú kalligrafikus repetitív 
íráskép mint háttér; másrészt az abban elhe-
lyezett háromtónusú belső négyzet „szenthá-
romságos” háromszögrendszerré alakítása. A 
fegyelmezett lírai műegyüttes úgy ragyog, úgy 
szól, mint egy ünnepi szakrális oratórium. 

Budai Mihály festménye, amely A főnix le-
genda címre hallgat, realista műnek tekinthe-

tő. Ám az ő realizmusa a neoromantika mese- 
és álomszövésű regényességének egy olyan 
expresszív és organikus varázsgömbje, amely 
piacképesnek tűnik, mégis merő anakroniz-
musnak hat.

Dienes Gyula vízfestményét (talán akvarell-
jét?) a sejtető, látomásszerű, de még ábrázoló 
jellegű absztrakt-expresszív munkák közé kell 
sorolnunk. De az Ikarosz bukása jelölésű pa-
píralapú mű, mintha inkább allegória lenne, 
hiszen a szerző a jól ismert mitológiai törté-
netet felsejlő állatszereplők környezetében 
meséli el.

Farkas Ferenc két időtlenséget sugárzó 
klasszicizáló bronzszobra egyértelműen rea-
lista előadású, a plasztikus ábrázolás két olyan 
jól megoldott kis remeke, amely tökélyszerű 
egyszerűségénél és keresetlenségénél fogva 
méltán válthat ki elismerést a laikus közön-
ség soraiból, de a szakma köréből is. Az Astor 
Piazzolla, híres tangóharmonikás és zeneszer-
ző portréját attribútumával, bandoneónjával 
megörökítő büsztje, nemcsak a muzsikus át-
szellemült alakját, de virtuóz, eklektikus zené-
jét is felidézi az ember képzeletében. Guggoló 
fiatal lányaktja hasonlóan puritán megfogal-
mazású, tökéletes kivitelezésű klasszicisztikus 
munka. Farkas Ferenc szobrászata a kibillent-
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hetetlen egyensúly telített vizes pohara: se 
több, se kevesebb annál, mint ami átláthatóan 
elfér benne. 

Fischer Judit Én, Te, Ők; Kaucsukbaba és Pa-
pírtálca című három, a ceruzarajzot nélkülöző, 
papíralapú kisméretű vízfestménye szintén 
realista alkotás, ám itt valami egészen másfaj-
ta realizmusról van szó, mint amiről az előbb 
beszéltünk. Az ő század eleji realizmusa olyan 
minimalista ábrázolás, amely a tárgyiassá-
got – feltehetően konceptuális és tautologikus 
(önmagára visszautaló) éllel – csak szenvtele-
nül, tárgyilagosan utánozza, bár jóllehet egy-
szerűbb volna magát az ábrázoltat kiállítania. 
Másrészt nála nem a megjelenítés tökélyén, 
inkább egy-egy furfangos gondolat megjelení-
tésén, az elképzelés, az ötlet közvetítésén van 
a hangsúly. Ahogy az Én-Te-Ő / Mi-Ti-Ők sze-
mélyes névmásai egy társasjáték dobókockáira 
kerülnek, úgy válunk mi is a résztvevőivé egy 
véletlenszerűen változó szerepjátéknak, társa-
dalmi játszmának. S az önmagát jelentő fekvő 
Kaucsukbaba hogyan is lehetne kaucsukból, 
amikor vízfestékkel festik papírra? Ám a papír-
ra festett papírtálca bizony tényleg papírtálca, 
hiszen papíron helyezkedik el. Nála az ötlet 

asztala alá bújik a művészet, mert manapság ő 
a hunyó. 

Frimmel Gyula szintén a realista szemléletű, 
az ábrázolást a sokszorosító grafikák klasszi-
kus eljárásaiban (lágyalap, rézkarc, mezzotin-
to) mesterfokra csiszolt, az analógiás nyelvi 
metaforákat szokatlanul merész, szürrealiszti-
kus képzettársításokba ültető azon művészek 
körébe tartozik, akik számára nem létezhet 
megoldhatatlan szakmai akadály. Kézműves 
eszköztára kiművelt és elegáns, beszéde részle-
tező és tökéletes, technikája bravúros és ámu-
latba ejtő. Dióhéj és Fehér éjszaka című grafikái 
az ellentétes képgondolat-dimenziók meste-
rien forgatott és kezelt szimmetriáin, illetve 
aszimmetriáin alapulnak. 

Gombos Zsófi realista, teljes mértékig ábrá-
zoló jellegű téli zalai tájképe, egyrészt megidézi, 
és mesterfokon megismétli a klasszikus táj- és 
plein air festészet hármas tagolódását, amely 
elő-, közép- és háttérre osztja a látványt. Más-
részt a kézzelfoghatóvá tett, egyértelmű festői 
ellentéteivel, vagyis a monokróm és a részle-
tező, tehát a síkszerű és a majdnem plaszti-
kus, illetve illuzórikus felületek kettősségével, 
kontrasztjával felfrissíti emlékezetünket, éb-
ren tartja figyelmünket. Harmadrészt a címa-
dás – lásd Magántulajdon – és a metafizikusan 
panteisztikus, már-már transzcendenciába 
hajló, ugyanakkor a retinába égő szuggesztív 
természeti fenomén között feszülő disszonan-
ciájával (mondhatni a hűvös elgondolás [kon-
cepció] érzékivé tételével) meg is újítja, mint-
egy filozófiai-teológiai magaslatokba emeli a 
hagyományos tájábrázolást. Gombos Zsófi, aki 
egyszerre fest a retinának és az agynak, méltán 
vált e tárlat egyik fődíjasává.  

H. Póka Emőke Álomfogó és Ébredés című két 
textil-applikációs, varrottas gobelinje olyan 
absztrakt műnek mondható, amely organikus 
növényi formáival, sejtszerű csipkehálóival, 
majdnem szerkezetes kézi varrásmotívumai-
val, valamint sejtelmes bioszürrealizmusával, 
bioromantikájával egy álomszerű mikro- és/
vagy makrovilágba vonja a nézőt. Munkái a 
megboldogult Kállai Ernőt sem hagynák kö-
zömbösen. 

Hadnagy György Evolúció és Origó jelölésű 
két fából készül kisplasztikája szintén a szó 
szoros értelmében vett organikus-absztrakt 
művek közé sorolandó. Az ő elvonatkoztatása, 
akárcsak az előbbi alkotóé, a növényi és em-

beri bioformákkal, a termések, a szaporodás 
világával, a test-, valamint a bőr alatti szervfor-
mákkal hozható összefüggésbe. Szemlélete, vi-
lágképe a ’60-as ’70-es években érezné igazán 
jól magát, hiszen szemdomboraival folytono-
san hátratekintget, idekacsingat. 

Horváth László Adrián ábrázoló tájrealizmu-
sa valójában nem is tájábrázolás, hanem egy 
olyan gondolati, metafizikai, filozófiai realiz-
mus tárgyiasulása, amely a lét négy alapelem 
keltette végtelenségérzetét, mindössze három 
jelképes színben foglalja össze: az ég és a víz 
kékjében, a fátyolfelhők és a tengerhabok fe-
hérében, valamint a föveny, illetve a misztikus 
napfény reflexének sárgájában. Színfogyása 
pontos szűkszavúság, hallgatagsága kideká-
zott fakóság, csendje rezzenetlen mozdulat-
lanság, nyugalma időtlen háborítatlanság. 

Horváth László Megkötözve és a Végül elsza-
kad az ezüstkötél című munkáinak realizmusa 
olyan tárgyi realizmus – hiszen talált tárgya-
kat helyez műveibe: raszteres műanyaghálót, 
nyomtatott áramkört, pirosra festett zsinórt, 
perforált fémlemezt, háromszög alakú tükröt 

– amely egyben réteges és strukturált motí-
vum-elrendezettségében összefoglaló abszt-
rakt-geometrikus külső formát, s ugyanakkor 
szimbolikus utalásrendszert is hordoz. Az az 
elvont, s egyszersmind tárgyias jelképvilág, 
amit használ, talán egyszerre utal az ember 

információs rabságára és kiszolgáltatottságára, 
kozmikus létbevetettségére, keresztre-feszí-
tettségére, de Istensóvárgására is. Tükre ho-
mályos tükör, ama színről-színre látott szent-
háromságosnak az előképe. 

Karner László négyzetes vásznán elhelyez-
kedő jeltermészetű absztrakciója – az anyag-
szerű, rétegesen expresszív informel alapokon 
(rezgéseken!) túl – kétségtelenül hordoz ősi 
civilizációkra utaló szimbolikus és mágikus 
funkciókat is. Jelek című kvadrát festményé-
nek közepére nem véletlenül kerül a túlvi-

H. Póka Emőke:
Álomfogó

Müller imre:
Tájkép
orchideákkal

Karner László:
Jelek



2020/1 2020/182 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR 83

hetetlen egyensúly telített vizes pohara: se 
több, se kevesebb annál, mint ami átláthatóan 
elfér benne. 

Fischer Judit Én, Te, Ők; Kaucsukbaba és Pa-
pírtálca című három, a ceruzarajzot nélkülöző, 
papíralapú kisméretű vízfestménye szintén 
realista alkotás, ám itt valami egészen másfaj-
ta realizmusról van szó, mint amiről az előbb 
beszéltünk. Az ő század eleji realizmusa olyan 
minimalista ábrázolás, amely a tárgyiassá-
got – feltehetően konceptuális és tautologikus 
(önmagára visszautaló) éllel – csak szenvtele-
nül, tárgyilagosan utánozza, bár jóllehet egy-
szerűbb volna magát az ábrázoltat kiállítania. 
Másrészt nála nem a megjelenítés tökélyén, 
inkább egy-egy furfangos gondolat megjelení-
tésén, az elképzelés, az ötlet közvetítésén van 
a hangsúly. Ahogy az Én-Te-Ő / Mi-Ti-Ők sze-
mélyes névmásai egy társasjáték dobókockáira 
kerülnek, úgy válunk mi is a résztvevőivé egy 
véletlenszerűen változó szerepjátéknak, társa-
dalmi játszmának. S az önmagát jelentő fekvő 
Kaucsukbaba hogyan is lehetne kaucsukból, 
amikor vízfestékkel festik papírra? Ám a papír-
ra festett papírtálca bizony tényleg papírtálca, 
hiszen papíron helyezkedik el. Nála az ötlet 

asztala alá bújik a művészet, mert manapság ő 
a hunyó. 

Frimmel Gyula szintén a realista szemléletű, 
az ábrázolást a sokszorosító grafikák klasszi-
kus eljárásaiban (lágyalap, rézkarc, mezzotin-
to) mesterfokra csiszolt, az analógiás nyelvi 
metaforákat szokatlanul merész, szürrealiszti-
kus képzettársításokba ültető azon művészek 
körébe tartozik, akik számára nem létezhet 
megoldhatatlan szakmai akadály. Kézműves 
eszköztára kiművelt és elegáns, beszéde részle-
tező és tökéletes, technikája bravúros és ámu-
latba ejtő. Dióhéj és Fehér éjszaka című grafikái 
az ellentétes képgondolat-dimenziók meste-
rien forgatott és kezelt szimmetriáin, illetve 
aszimmetriáin alapulnak. 

Gombos Zsófi realista, teljes mértékig ábrá-
zoló jellegű téli zalai tájképe, egyrészt megidézi, 
és mesterfokon megismétli a klasszikus táj- és 
plein air festészet hármas tagolódását, amely 
elő-, közép- és háttérre osztja a látványt. Más-
részt a kézzelfoghatóvá tett, egyértelmű festői 
ellentéteivel, vagyis a monokróm és a részle-
tező, tehát a síkszerű és a majdnem plaszti-
kus, illetve illuzórikus felületek kettősségével, 
kontrasztjával felfrissíti emlékezetünket, éb-
ren tartja figyelmünket. Harmadrészt a címa-
dás – lásd Magántulajdon – és a metafizikusan 
panteisztikus, már-már transzcendenciába 
hajló, ugyanakkor a retinába égő szuggesztív 
természeti fenomén között feszülő disszonan-
ciájával (mondhatni a hűvös elgondolás [kon-
cepció] érzékivé tételével) meg is újítja, mint-
egy filozófiai-teológiai magaslatokba emeli a 
hagyományos tájábrázolást. Gombos Zsófi, aki 
egyszerre fest a retinának és az agynak, méltán 
vált e tárlat egyik fődíjasává.  

H. Póka Emőke Álomfogó és Ébredés című két 
textil-applikációs, varrottas gobelinje olyan 
absztrakt műnek mondható, amely organikus 
növényi formáival, sejtszerű csipkehálóival, 
majdnem szerkezetes kézi varrásmotívumai-
val, valamint sejtelmes bioszürrealizmusával, 
bioromantikájával egy álomszerű mikro- és/
vagy makrovilágba vonja a nézőt. Munkái a 
megboldogult Kállai Ernőt sem hagynák kö-
zömbösen. 

Hadnagy György Evolúció és Origó jelölésű 
két fából készül kisplasztikája szintén a szó 
szoros értelmében vett organikus-absztrakt 
művek közé sorolandó. Az ő elvonatkoztatása, 
akárcsak az előbbi alkotóé, a növényi és em-

beri bioformákkal, a termések, a szaporodás 
világával, a test-, valamint a bőr alatti szervfor-
mákkal hozható összefüggésbe. Szemlélete, vi-
lágképe a ’60-as ’70-es években érezné igazán 
jól magát, hiszen szemdomboraival folytono-
san hátratekintget, idekacsingat. 

Horváth László Adrián ábrázoló tájrealizmu-
sa valójában nem is tájábrázolás, hanem egy 
olyan gondolati, metafizikai, filozófiai realiz-
mus tárgyiasulása, amely a lét négy alapelem 
keltette végtelenségérzetét, mindössze három 
jelképes színben foglalja össze: az ég és a víz 
kékjében, a fátyolfelhők és a tengerhabok fe-
hérében, valamint a föveny, illetve a misztikus 
napfény reflexének sárgájában. Színfogyása 
pontos szűkszavúság, hallgatagsága kideká-
zott fakóság, csendje rezzenetlen mozdulat-
lanság, nyugalma időtlen háborítatlanság. 

Horváth László Megkötözve és a Végül elsza-
kad az ezüstkötél című munkáinak realizmusa 
olyan tárgyi realizmus – hiszen talált tárgya-
kat helyez műveibe: raszteres műanyaghálót, 
nyomtatott áramkört, pirosra festett zsinórt, 
perforált fémlemezt, háromszög alakú tükröt 

– amely egyben réteges és strukturált motí-
vum-elrendezettségében összefoglaló abszt-
rakt-geometrikus külső formát, s ugyanakkor 
szimbolikus utalásrendszert is hordoz. Az az 
elvont, s egyszersmind tárgyias jelképvilág, 
amit használ, talán egyszerre utal az ember 

információs rabságára és kiszolgáltatottságára, 
kozmikus létbevetettségére, keresztre-feszí-
tettségére, de Istensóvárgására is. Tükre ho-
mályos tükör, ama színről-színre látott szent-
háromságosnak az előképe. 

Karner László négyzetes vásznán elhelyez-
kedő jeltermészetű absztrakciója – az anyag-
szerű, rétegesen expresszív informel alapokon 
(rezgéseken!) túl – kétségtelenül hordoz ősi 
civilizációkra utaló szimbolikus és mágikus 
funkciókat is. Jelek című kvadrát festményé-
nek közepére nem véletlenül kerül a túlvi-
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lági hatalmakkal kapcsolatot ápoló művész 
(a sámán) kör alakú univerzummotívuma, a 
táltos dob: amely önmagán és azon kívül is 
primordiális rovásjeleket hordoz; s amelynek 
kozmikus terében titokzatos varázsigék rúnáit 
vonultatja fel. 

Kiss Ágnes Katinka megint csak ízig-vérig re-
alista művész. Azonban az ő módfelett színes 
és rajzos valóságábrázolása a természetbúvár 
azon mese- és képregény szövésű álrealizmusa, 
amely egyszerre láttatja a rovarok, a bogarak 
és a hüllők hihetetlen makrovilágát a mikrosz-
kóp alá tett vízminták absztrakt-organikus 
sejt- és mikroorganizmusainak csodás élővi-
lágával. Festményeinek latin szakkifejezéseket 
használó címadásai pedig csak még inkább fo-
kozzák témái különleges fantasztikumát. 

Monok Balázs Te leszel önmagad árnyéka I-II. 
jelölésű, tautologikus diptichonja szintén egy 
realista kép-pár. Ám ez a két azonos méretű 
festmény az ősi árnyképrögzítés műveletét 
dokumentálja, jobban mondva újítja meg egy 
önmagát fotózó meztelen fiatal várandós nő 
sziluettszerű, s furcsamód mégis valamelyest 
plasztikus ábrázolásával. Ugyanakkor a két 
azonos színerejű szürke felületen megjelenő 

más-más mozdulatú fekete foltalak festett tex-
túrája – domborodó hasukon, felsőtestükön a 
finom és érzékeny buborék- vagy csillagpöty-
työk, valamint a spontán repedések által –, 
mintegy univerzális (égi és földi) többletjelen-
tést ad a prehistorikus barlang- és sziklarajzo-
kat idéző, szűkszavú témának. S a kontextu-
sukba helyezett Toronyugrás elnevezésű sötét-
re égetett, pácolt félkarú, ruhátlan faszoborral 
furcsa, megmagyarázhatatlan, ám termékeny 
asszociációs gellert kap a két kép. 

Müller Imre Miklós realizmusa egyrészt egy 
absztrakt-organikus (lásd A születés című nagy-
méretű festményét, amely egy lángok hátte-
re előtt lebegő, tűzben edződő, sokszögűre 
csiszolt ragyogó üvegkristály-cseppet ábrázol), 
másrészt egy expresszíven kubisztikus- geo-
metrikus világot egyesít magában (lásd a Táj-
kép orchideákkal megnevezésű képét, amely 
egy majdnem teljesen fekete-fehér centrális 
és sugaras elrendezésű geometrikus kulisz-
szarendszer előtt ékeskedő, perspektivikusan 
elhelyezkedő, színben tobzódó naturalisztikus 
orchideacsokrot növeszt, tol a szemünk elé). 
Végső soron az első kép alapállása hasonló a 
másikéhoz, mert mindkét mű háttere a való-

ság más-más természetű ábrázoló elvonatkoz-
tatásán, míg centruma a valóság naturaliszti-
kus konkretizálásán alapszik.  

Nagy Kálmán a Navigare és a Vihar jelölésű 
két festménye egyszerre absztrakt és realista 
kép. Furcsa ezt így kimondani, mégis így van: 
ugyanis az egyik esetben az index típusú ta-
sisztikus, foltszerű, lírai absztrakt gesztusfelü-
let a csillagos égboltra utal, a nyugodt eget idé-
zi; a másik esetben a hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező, de jóval expresszívebb és gesztu-
sokban szenvedélyesebb felület a viharos ég-
boltra mutat, a zaklatott eget jeleníti meg.

Az egymásmellé tett két egyforma nagysá-
gú kép összetartozását mindegyik esetben az 
alulra húzott azonos magasságú sötét, illetve 

világos tengerszintsáv is megerősíti. Ám itt 
célszerű a teljes latin szólás magyarázatát is 
közölni, mert segít a két festmény értelmezé-
sében. Ugyanis a navigare necesse est – hajóz-
ni szükséges  – kifejezés azt a római korban is 
érvényes igazságot fogalmazza meg, amely a 
tengeri kereskedelem és a szállítások fontossá-
gára vonatkozott. Ám a mondás második része 
a következőképpen szól: vivere non est necesse. 
Vagyis: élni nem muszáj. Ezt Pompeius mondta 
hajósainak akkor, amikor viharban kellett ga-
bonát szállítaniuk Szicíliából Rómába. Hogy 
jobban értsük az összetett mondat által közölt 
létparadoxont, a kifejezést így is mondhat-
nánk: élni nem muszáj, de hajózni szükséges.

Nagy Szilvia szintén a realista és az absztrakt, 
pontosabban a rajzos vázlatoló-jegyzetelő, ter-
mészetelvű, elemző-értelmező realista és a 
geometrikus, valamint az organikus absztrakt 
ábrázolás párhuzamos megjelenítésében érde-
kelt a Fekete-fehér I-IV. című, négyrészes mázas 
kerámia műegyüttesében. A négy egyforma 
nagyságú négyzetes lap egymáshoz képest me-
rőleges elhelyezkedésű, egész vagy feles mé-
retű fekete négyzetekből és téglalapokból áll, 
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lági hatalmakkal kapcsolatot ápoló művész 
(a sámán) kör alakú univerzummotívuma, a 
táltos dob: amely önmagán és azon kívül is 
primordiális rovásjeleket hordoz; s amelynek 
kozmikus terében titokzatos varázsigék rúnáit 
vonultatja fel. 

Kiss Ágnes Katinka megint csak ízig-vérig re-
alista művész. Azonban az ő módfelett színes 
és rajzos valóságábrázolása a természetbúvár 
azon mese- és képregény szövésű álrealizmusa, 
amely egyszerre láttatja a rovarok, a bogarak 
és a hüllők hihetetlen makrovilágát a mikrosz-
kóp alá tett vízminták absztrakt-organikus 
sejt- és mikroorganizmusainak csodás élővi-
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realista kép-pár. Ám ez a két azonos méretű 
festmény az ősi árnyképrögzítés műveletét 
dokumentálja, jobban mondva újítja meg egy 
önmagát fotózó meztelen fiatal várandós nő 
sziluettszerű, s furcsamód mégis valamelyest 
plasztikus ábrázolásával. Ugyanakkor a két 
azonos színerejű szürke felületen megjelenő 

más-más mozdulatú fekete foltalak festett tex-
túrája – domborodó hasukon, felsőtestükön a 
finom és érzékeny buborék- vagy csillagpöty-
työk, valamint a spontán repedések által –, 
mintegy univerzális (égi és földi) többletjelen-
tést ad a prehistorikus barlang- és sziklarajzo-
kat idéző, szűkszavú témának. S a kontextu-
sukba helyezett Toronyugrás elnevezésű sötét-
re égetett, pácolt félkarú, ruhátlan faszoborral 
furcsa, megmagyarázhatatlan, ám termékeny 
asszociációs gellert kap a két kép. 

Müller Imre Miklós realizmusa egyrészt egy 
absztrakt-organikus (lásd A születés című nagy-
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Nagy Kálmán a Navigare és a Vihar jelölésű 
két festménye egyszerre absztrakt és realista 
kép. Furcsa ezt így kimondani, mégis így van: 
ugyanis az egyik esetben az index típusú ta-
sisztikus, foltszerű, lírai absztrakt gesztusfelü-
let a csillagos égboltra utal, a nyugodt eget idé-
zi; a másik esetben a hasonló tulajdonságokkal 
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amelyek foltszerűen organikus motívumvilá-
gokat olvasztanak magukba, valamint egy-egy 
fehéralapú, ceruzával rajzolt figurális jelenetet 
(képzeletdarabkát), illetve valóságmotívumot 
fognak közre egyenes oldalaikkal.

Nemes László individuális mitológiát terem-
tő, színekben és formákban egyszerre szen-
vedélyes és tárgyilagos, aggódó realizmusa, 
ugyancsak természetelvű, bár leegyszerűsí-
tett, mégis kiemelt jelentőségű motívumokat, 
mesterséges, színpadszerű, feszített kulissza-
szituációkat és bennük elhelyezkedő beszédes 
szimbólumokat használ festményeket és szob-
rokat párosító munkáiban. Táblaképeinek té-
máját tehát újabban festett tértestekben, kerá-
miaszobrokban, faplasztikákban és papírmasé 
torzókban, valamint fejekben ismétli meg. 
Jelen esetben is ezt látjuk tőle. Nemes érzi a 
kultúránkat, vallásunkat, derűs pannon létfor-
mánkat, identitásunkat veszélyeztető elhárít-
hatatlan idegen hatások, külső és belső szorí-
tások fenyegetését (Az utolsó házikó), aggódik 
a természetért, emberi világunkért (Műanyag 

világ). Ez utóbbi félsz vagy búgond esetében 
ábrázoló realizmusa a tárgyias eszközöktől 
sem riad vissza. Lásd a Varázslatos horgászat 
című plasztikáját, ahol is a kettévágott halból 
valóságos ipari szennyezőanyagok hullnak ki.

Német János ízig-vérig realista, a magyar 
mese- és mondavilággal, az ókori görög-római 
mitológiával, valamint a Biblia történeteivel, 
anekdotikus kedvességgel azonosuló, s azokat 
a maga és tágabb közössége számára át is köl-
tő, a humort sem nélkülöző, a népi fazekasság 
vaskossá tett formavilágát, s a naiv művészet 
látásmódját is őrző egyedi művei jelen esetben 
mind a víz köré szerveződnek, illetve a vízhez 
kapcsolódnak. Lásd az Emese álma, a Vénusz 
tengeri csikón és a Keresztelés a pusztában című, 
csak sötét mázat használó téglavörös terrakot-
ta szobrait. Benne és általa valóban megszólal 
a hely szelleme, a pannon (a zalai és a göcseji) 
géniusz. 

Német Miklós szecessziós vonalvezetésű 
fekete-fehér grafikája olyan abszolút realista 
szemléletű mű, amely részleteiben mégis a szí-

nes ólomüvegablakok absztrakt-dekoratív or-
namentikáját idézi. A Szent Mihály és a démon 
jelölésű munka, bár keleties irányultságú, ori-
entális tartású, igazodású rajz, mégis eszünk-
be juttatja jeles népi imádságunk szövegét: 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a 
küzdelemben. A Sátán gonosz kísértései ellen 
légy oltalmunk. Esedezve kérünk: parancsol-
jon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek 
vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, 
kik a lelkek vesztére körüljárják a világot, Is-
ten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 
Ámen.”

Pál Katja a szó szoros értelmében veen-
dő monokróm felületeket tartalmazó abszt-
rakt-geometrikus képei olyan formázott vász-
naknak tekinthetők, amelyeknek látszólag in-
doklás nélküli mértani alakzatai a rájuk húzott 
fehér egyenesek, illetve az érintkező szín-éleik 
által nyernek játékos, rafinált értelmet, és jut-
tatják felismerésszerű örömökhöz a nézőket. 
A magyarra talán A nagy elhallgatás-nak és a 
Fekete doboz maradt-nak fordítható két mini-
malista (angol címadású) formázott vászna, a 
síkfelület és a térillúzió, a szubjektív módon 
kezelt ábrázoló geometria síkba-térbe oszcillá-
ló, ötletes és szórakoztató mesterműve. 

Szentgróti Dávid Út a fehér felé című prog-
ramműve, az absztrakt expresszionizmus, a 
gesztus- és a francia lírai absztrakt festészet 
második világháború után kialakult irányza-
tainak fiatalos szellemi rokona, megújhodása. 
Az ő stílusa kezdetben többek között Nemes 
László keze, majd a színkultúrájában, „színere-
jében” igen gazdag, úgynevezett kortárs „pécsi 
iskola”, s nem utolsó sorban Tolvaly Ernő ha-
tására bontakozott, alakult ki, és izmosodott 
meg. A lírai absztrakt festészet tágabb értelem-
ben a geometrikus nonfigurativitás és az abszt-
rakt  expresszionizmus szerkezetes ellenpont-
jaként értékelhető tendenciák gyűjtőfogalma, 
szűkebb jelentésében a modern “fiatal francia 
tradicionalisták” – Bazaine, Manessier, Estéve, 
Lapicque – fellépésének, valamint a kortárs 
Pierre Soulages-nak köszönhető alkotómód 
és stiláris hangütés, amelynek számtalan vál-
tozata alakult ki Európában. Művészünk tehát 
az elődök tapasztalataiból kiindulva egy olyan 
festménytípust hozott létre, ahol a dinami-
kus, expresszív, gesztusszerű, széles, tagolt, 
színes formák egyetlen látványos szövetszerű 
kompozícióban egyesülnek. Vagyis képén (s az 

újabb művein) a hagyományos hierarchia fel-
borul, s ezzel együtt az észlelés elemibb szint-
jei, vagyis az automatikus, motorikus kézje-
gyek felülírják a tudatos építkezés módszereit. 
Szentgróti Dávid e munkája révén méltán vált 
a tárlat másik fődíjasává.  

Szényi Zoltán tárgyszerűségében megint 
csak egy olyan realista szemléletű alkotónak 
tekinthető, aki expresszív, ámde szerkezetesen 
komponált színmezőibe emlékkeltő tárgyakat, 
óraszerkezeteket, levéltöredékeket, vászonfe-
lületeket, raszter-hálókat applikál. Gondolatok 
az időről I-II. jelölésű kétrészes munkája egy 
többrétegű, az ábrázolás és az absztrakció ha-
tárán tartózkodó, filozofáló, lírai műegyüttes-
ként érzékelhető és értékelhető. 

Tánczos György Akvárium I. című festménye 
úgyszintén és egyértelműen egy olyan realista 
látásmód mai, kortársi prototípusa, szemlélte-
tője, képviselője, amely mindig meglepő néző-
pontú és szokatlan látószögű aktábrázolásokra 
képes. Az ő alulnézeti, víz alatti optikája leg-
inkább fotóalapú, de érdekesnek ítélt, kölcsön-
vett témáit, talált fényképeit, sugallatosnak, 
különösnek, vagy egyszerűen csak jellemzően 
hétköznapinak érzett dokumentum-felvéte-
leit nem szolgai módon, inkább átértelmező, 
laza, könnyed, bátor, nagyvonalú expresszív 
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ecsetvonásokkal, figyelemreméltó technikai 
és anatómiai tudással viszi vászonra. Nála a 
látás és az érzékletessé tevés öröme, a szenzi-
bilitás reakcióegyenletének megoldása.      

Varga Bálint Tamás Oroszlán és nyúl jelölé-
sű képe az a fajta realista, vagy inkább éteri fi-
nomságú hiperrealista grafika, amelynek egye-
düli létrehívó eszköze a puritán grafitceruza. 
Tudniillik a művész nem álszínpadi jelenetek-
be rendezett kész tárgyakat állít ki, pedig azt 
is megtehetné, inkább szenvtelenül, látszólag 
közömbösen, szórakozottan, vagy még inkább 
olyan generál szplínnel megrajzolt egysze-
rű, jelentéktelennek tűnő, súlytalanul lebegő, 
megszokott tárgyakat, banális, világfájdalmas, 
életunt, csüggeteg csendéleteket örökít meg 
(jelen esetben origámi állatfigurákat és hang-
lemezeket), amelyeket jószerivel csak a téveteg, 
megfoghatatlan, anyagtalan árnyékolás tesz 
megfoghatóvá, evilágivá.                          

Ma már úgy tűnik – még ha ezúttal hiány-
zott is néhány fiatal és középgenerációs név a 
kiállítók közül –, hogy a VI. Zalaegerszegi Sza-
lon tárlata, zömében nívós, kisebb részben ki-
emelkedő anyagával, s nyílván az előzmények 
következményeként is, immár tartósan felraj-
zolta magát az ország képzőművészeti térké-
pére. Ám ennek a kétévente megrendezendő 
zalai seregszemlének kétségtelenül növelné a 
tekintélyét, súlyát, ha több rangos díj, netán 
nyomtatott dokumentáció, katalógus, idősza-
ki kiadvány is követné a manifesztációkat. Ér-
demes és hasznos lenne elgondolkodnia ezen 
az érdeleteknek és a szervezőknek.   

A Hevesi Sándor Színház művésze ebben az évadban két, 
számára új műfajban is kipróbálhatta magát: a Griff Bábszín-
házban A Hókirálynőt, a Hevesiben pedig a Csontketrec című 
színházi nevelési előadást rendezte. Erről a két munkáról 
beszélgettünk.

A Csontketrec próbaidőszakában, a január 28-i bemutató előtt 
két héttel beszélgetünk. Magyarországon eddig egyszer mutatták 
be ezt a darabot, a színházi nevelési előadásokra specializálódott 
Kerekasztal Színházban, még 2008-ban, de máig is játsszák. Talá-
nyos, metaforikus történet a szabadságról. Miért ezt választottad?

A Csontketrec ízig-vérig színházi nevelési darab, valóban 
egy metafora, amelybe rengeteg minden beleképzelhető. A 
színházi nevelési előadásoknál mindig az az első, hogy meg-
határozzuk a fókuszpontot, azt a központi kérdést, ami köré 
építkezünk. Nálunk az a cél, hogy a lehető legtöbb embernek 
segítsünk abban, hogy felismerje a saját „ketreceit”. A szín-
házban általában el akarunk mesélni egy történetet. Ellenben 
én most inkább a nézők történetét szeretném előhívni. Azt 
szeretném, hogy a felmerülő kérdéseik a színházi részekben is 
erősebbek legyenek, mint a válaszok.

Mi nem a színjáték elé és mögé tervezzük a foglalkozásokat, 
vagyis a nevelési részt, hanem beépítjük az előadásba. Össze-
sen öt foglalkozásrész, játék segíti majd a lehető legmélyebb 
értelmezést.

Most nem a Tantermi Deszka előadásokban már gyakorlatot szer-
zett színészekkel dolgozol, és újdonság az is, hogy bár több színházi 
nevelési előadásban játszottál, magad még nem rendeztél ilyet.

Középiskolásoknak már rendeztem, de kőszínházban még 
valóban nem. A Tantermi Deszka program vezetője és lelke 
Madák Zsuzsanna volt, aki az elmúlt évadban Debrecenbe 
szerződött. A programban részt vevő színészek közül is többen 
elmentek vagy épp felvételt nyertek a Színművészetire (Barsi 
Márton, Kátai Kinga, Zsíros Viktor, Katona Levente, Nagy 
Péter János), mások (Kováts Dóra, Magyar Cecília) tavaly dip-
lomáztak a Színművészeti Egyetem drámainstruktor-színjáték 
szakán, lefoglalta őket az egyetem. Újra kell építeni a progra-
mot, ami komoly feladat. Azért sem könnyű, mert rengeteg 
feladatom van a színházban és azon kívül is. (Nagykanizsán 
a Piarista Gimnázium drámatagozatát vezetem, és Zalaeger-
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Ketrecek és szilánkok
Beszélgetés Mihály Péter színész-rendezővel

Pál Katja: Black box left, Bigh Shush


