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A maga által kijelölt úton előre haladva, változatos 
jelképtárában jelen vannak az őselemek: alapvető a 
föld, a levegő, a tűz és a víz lényegi jelenléte, és érzé-
kelhetők ősi távol- keleti motívumok, a sámániz-
mus, de a magyarság eredetmondájának sok eleme 
is, valamint a gömb, a kör, a négyzet, a háromszög 
geometriai jelentőségén túli jelképisége.

Mint zalaegerszegi kiállításán is hangsúlyosan 
látjuk: jelképeiben, szimbólumainak széles skálájá-
ban a madár, mint az égi lélek szimbóluma, az égi 
üzenetek hordozója, nagy szerepet kap.

Ugyanúgy, ahogy minden nagy világvallásban 
alapvető fontosságú ez, a hinduizmustól a buddhiz-
muson át a kereszténységig, de a természeti népek 
mítoszvilágában is.

Madarai jellemzően a meditáció, a töprengés, a 
magány, ugyanakkor az együttlét jelképei, s talán 
leginkább: a szabadságé és a hité.

Ezen a kiállításon is jótékonyan figyelnek minket 
a tér mindkét oldalán.  Az egyik oldalszárny azonban 
a levegő és a víz fundamentális hangsúlyozásával, 
a genezis jelenlétével, tapasztalásával, prehisztori-
kus jelek alkalmazásával együtt fokozottabban épít 
jelenlétükre, míg a másik szárnyban szuggesztív az 
őselemek védikus jelképeinek műtárgy- együttese, 
az expressis verbis szobrászat jelenléte a Jégmadár, 
Tűzmadár kompozíciókkal, a Gráciák egymást erősí-
tő tér-erejével. Sokszor figyelhetünk fel a technikára. 
Madarait hol porcelánból formázza, égeti, hol sam-
ottból, s ennek megfelelően hol egy sejtelmesebb, 
poétikusabb mű áll előttünk, hol egy drámaibban, 
nyersebben megvalósított plasztika.

S a figurák, testek együttese előtt egy „köbe vésett” 
tábla, tábla- együttes (két négyzetből és két három-
szögből komponálva!), melyen egy örök érvényű, a 
római jog időszakából származó gondolat olvasható: 

„Honeste vivere neminem laedere, suum cuique tri-
buere”. Azaz:” Élj becsületesen, ne bánts senkit, add 
meg mindenkinek a magáét.”

Ez a jogból eredeztethető, de erkölcsi paranccsá 
váló sztoikus alapelv a művön, körülölelve pecsét-
nyomokkal - s a közelben más művekkel -, nem 
csak egy dombormű modellje, terve, hanem az alko-
tóművész élet- felfogásának is egyik fundamentuma.

A másik szárnyban is található egy tábla, ahol egy 
ismertebb mondást olvashatunk a négy háromszög 
formátumú elemből egybeépített dombormű- ter-
ven: „Navigare necesse est, vivere non est neces-
se!”. Ennek első felét mindenki ismeri:” hajózni 
muszáj”, de ritkán tesszük hozzá annak második 
felét:” élni nem!” Pompeius ezzel indította el hajó-
sait Szicíliából Róma felé, amikor gabonát kellett 

szállítaniuk, s rögtön utalt a kockázatokra, s adott 
esetben az élet feláldozására is. Jelképes értelem-
ben pedig: a hivatást gyakorolni kell, csinálni kell, 

„mindhalálig”, azaz minden kockázatot vállalva. 
Nos, ez a gondolat is mintegy erkölcsi parancsa 

Szemereki Teréz életútjának is, hiszen szinte kivéte-
les az a művészi teljesítmény, amely immár megszü-
letett, s amelynek egy szubjektív esszenciája most itt 
látható a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

S akkor megállunk itt, a kiállítás origó-pontján, 
centrumában, az épület rózsaablaka alatt, melyhez 
szorosan illeszkedik a művész Kaleidoszkóp- soroza-
ta. Maga a kaleidoszkóp egy optikai játékszer, mely-
ben az elhelyezett csillámló szeletkék forgatásra 
folyton változó képeket mutatnak. Szemereki Teréz 
kaleidoszkópjai ugyan statikusak és nyugodtan 
függnek kiállítási darabokként a paravánon, mégis 
formáltságuk, domborításuk, ritmikusan áttört felü-
letük sajátos, színesen kavargó látványt teremt, és 
kivételes harmóniában van a felettük fényt most is 
beengedő körablakkal. A kőcserépből megvalósított, 
épített művek rusztikussága erősíti a művek össz-
hatását. Arabeszkszerű látványélményeket váltanak 
ki belőlünk, bonyolult, ám szabályos, de sohasem 
ismétlődő ritmusuk által.

A kiállítás címe Meditáció az Univerzumban. 
Pontos cím, adekvát a kiállítás emelkedettségével, 
melynek tárgyai ugyan földhöz kapcsolódó alap-
anyagokból készültek (ám: mintegy őselemből!), de 
egy pillanatig sem földhözragadtak, hanem épp, 
hogy elszakadnak a földtől, földünktől, madarai, 
gráciái, felhői, hullámai által az Univerzumba emel-
kednek, s velük együtt virtuálisan mi magunk, a 
nézők is. 

Személyesre fordul a kiállítás nyitás befejezése. 
Jelzem, hogy éppen húsz éve nyitottam önálló kiál-
lítását Szemereki Teréznek, jelesül gyermekkora 
helyszínén Komáromban, olyan címmel, amely más-
kor is fémjelezte egy-egy kiállítását: Titkok pecsét-
je. Titkai azóta szövevényesebbek lettek, pecsétjei 
hangsúlyos felületalakító eszköztárának szerves 
jegyeivé váltak, s azóta is folyamatosan emelkedik 
pályaíve, mélyül művészete. A titkok egyre inkább 
bizonyosságokkal párosulnak, mint ezen a kiállítá-
son is. A művészet bizonyosságával.

A szöveg elhangzott Zalaegerszegen 2020. 
március 5-én.

Karkó Ádám

Bőrünkben a szag
– Bong Joon-ho Élősködők című filmjéről –

„Szabadság az, ha 
megválaszthatom: kitől 

és mitől függjek.”
[Fodor Ákos: Axióma]

A  cannes-i filmfesztiválon, 2019. május 21-én mutatták be először az Élősködők (eredeti 
címén: Kiszengcshung, angol címén: Parasite) című filmet, ott Arany Pálma-díjat nyert.  
2020-ban négyszeres Oscar-díjas lett (legjobb eredeti forgatókönyv; legjobb rendező; leg-
jobb nemzetközi film, valamint a legjobb film) a dél-koreai vígjáték-thriller, Bong Joon-ho 
(1969-) rendező, forgatókönyvíró rendezésében. Bong Joon-ho több filmben kapott kisebb 
szerepeket, ám főként forgatókönyvíró- és rendezőként ismerhetjük a nevét.

Alapvetően a címből kiindulva és a borítót látva nem tűnik bizalomgerjesztőnek a film. 
Erre viszont szüksége is van a nézőnek, hogy miután a képsorokat elkezdi nézni, ne essen 
kétségbe, hogy a földön nincs már se rossz, se jó. Mert nem érdemes e két fogalommal – 
amelyek meghatározhatatlanok is egyben – megfogni egy bennünk élő emóciót. A film 
igyekszik a felszín alá bújni, akár egy parazita: agyunkba fészkeli magát, és nem hagy 
nyugodni a gondolat: a mi esetünkben akkor hogy is van ez? Különbözünk mi azoktól az 
emberektől valamiben is? Azonkívül, hogy nem Dél-Koreában élünk.

A film egy szegény család életébe enged betekintést, ahol az első mondatok között 
szerepel az, hogy „Nincs már ingyen WiFi!”. Tulajdonképpen nem tűnnek szomorúnak, 
mert mikor mégis találnak megfelelő kapcsolatot („Azért gyűltünk ma mindannyian 
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össze – mondja az apa –, hogy megünnepeljük, 
hogy megint van telefon, és hogy a WiFi bőségesen 
árad!”), akkor együtt kezdenek el örülni.

Szegénységük kitűnik abból is, hogy gyakorlati-
lag egy pincehelyiségben élnek, ahol hemzsegnek a 
rovarok, ablakuk előtt tengnek-lengnek a részegek 
(oda vizelnek), tehát nem nyugodt, otthonos kör-
nyezetben élnek.

Ám valami történik. Egyfajta megváltás érkezik a 
család életébe, mert a szegény fiú olyan kiemelkedő 
álláshoz jut, ami befolyásolja – és egyben predesz-
tinálja – az egész család létét. „Tanítsd a gazdago-
kat, jó pénz.” – kapja útravalóul a fiú barátjától, aki 
szimbolikus értékű ajándékot bíz rá.

A szegény család fia angol tanára lesz a gazdag 
család 13 éves kislányának. A bonyodalom tulajdon-
képpen itt kezdődik, mert ettől a pillanattól fogva 
a gazdag, naiv anyuka hiszékenységének köszön-
hetően nemcsak a fiú, hanem a többi családtag is 
részese lesz a gazdagság örömének, vagyis rájönnek 
arra (fiú, lány, apa, anya), hogy van mit lefejni ezek-
ről a gazdagokról.

A cím feszültségének ellentétét képezik a poénok, 
természetesen nagyon váratlan helyeken vannak 
elrejtve, akár a való életben. Milyenek emberek 
azok, akik kihasználják a másikat? Mondhatni, 
rosszak. És itt jöhet el az a pont, hogy a – jelen eset-
ben gazdagnak becézett – család tagjai büdösnek 
(nem képletesen értve, tényleg „büdösek”) érzik 
ezeket az embereket, akik lassan, de biztosan mun-
kaköröket szerezhettek maguknak, mindezt úgy 
intézve, hogy rá se jöhessen senki arra, hogy ők egy 
család. A szaguk mégis egyforma. Bőrükbe ivódott 
szag. A szegénység szaga. Ez jellemzi igazán őket.

Életükben ekkor hágnak a csúcsra. A gazdag 
család elhagyja otthonát, mire a szegény család 
megünnepelvén azt, hogy végre gazdag otthon 

„lakói” lehetnek (mert, ahol jelenleg vannak, az 
az otthon), lerészegednek. Összehasonlíthatóvá 
válnak teljességgel a másik család tagjaival: mind 
mentalitásukban, mind modorukban. Ez a film 
nézése során nem feltűnő szempont, nem is lehet 
igazán feltűnő szempont az az örökös, beléjük ivó-
dott szag, és a sértés, hogy másokat ez zavar („Mint 
a pudvás retek.” – mondja a gazdag család feje.). 
Kérdésessé válik tehát az, hogy egy ilyen sértés 
kíséretében tiszta szívvel fejik-e meg a pénzzsákot 
ezek a félszuterénben, csótányok közt élő emberek? 
Akik különböznek tőlünk mindezek tekintetében 
is?

Különösebben kimagasló színészi játékról nem 
beszélhetünk. Nem jelennek meg világrenge-
tő monológok, nincsenek benne túlpoetizált jel-

legű beszélgetések, viszont van operatőri munka, 
amelybe bele lehet játszani egy-két lírai vidámságot 

– mert nem feltétlen drámai hangulatot okoz ez a 
művészi praktikum, hanem derűt sugároz („Öreg-
ségemre a szeretet nyújt vigaszt.”). De ezek az apró 
lírai betétek nem hatnak a lelkünkig, vagy nem 
azonnal hatnak, ami egyébként helyes is. Hagyjunk 
időt magunknak.

Ugyanezzel él a zenei motivikusság is. Ha néz-
tünk már koreai filmet, mesét stb., tudhatjuk, hogy 
egy nagyon izgalmas virtuozitás jellemzi zenéjü-
ket, amely egyszerre lágy és kedves, vagy harcias 
és dühös. Semmiféleképp sem elmaradhatatlan 
élmény ebben a filmben is a zene.

Megidéződik a filmben Észak-Korea. Bár a ren-
dező azt nyilatkozta, hogy nem kell túlgondolni 
az Észak-Koreával kapcsolatos részeket, ez csak 
humor. És valóban nagyon humoros a jelenet, 
amelyben elhangzik egy észak-koreai tévébemon-
dó „szövege”, amint épp Kim Dzsong Unt dicsőíti. 
Egyébként ez a humoros jelenet nagyon jó példa 
arra, hogy két szélsőséges világ él egymás mellett, 
akár a két Korea (nem az észak-déli ellentétről van 
itt szó), akár a szegénység kontra gazdagság vonat-
kozásában. Ezek a pillanatok pedig meghatározzák 
a film sötétségét és drámaiságát egyaránt.

A tetőpont felé vezető úton – nevezhetjük késlel-
tetésnek is – dézsából öntik a vizet, ami lefelé zúdul, 
és a főhősök lefelé futnak, el kell hagyniuk a gazdag 
lakást, haza kell menniük a félszuterénbe – mielőtt 
lebuknának. A lezúduló víz eszünkbe juttathatja 
az „Utánam az özönvíz” szólást: sajnos szó sincs 
erről, hiszen ezek az emberek jól érezték magukat 
ott, ahol voltak, semmi kedvük nem volt megválni 
a jótól. Senkinek sincs kedve megválni a jótól. A 
föntről lefelé tartó út, amit bejárnak abban a pár 
snittben, meglágyítja az ember szívét, és megerő-
sít bennünket abban, hogy ezek az emberek, akik 
kihasználták az adott lehetőségeket, semmifélekép-
pen sem rosszak.

„Ha nincs terved, nincs, ami félresiklik.” – szól 
a szegény család feje fiához. Teljes kilátástalanság 
érkezik el a film végén, tragédia keveredik ünnep-
léssel, bosszú és halál, menekülésbe torkollik a 
remény keresése. Boldog hangvételű zárszó, szo-
morú képekkel vegyítve, ez várja a nézőt.

Ajánlom mindazoknak, akik gondolkodnak 
ellentétekről, nem ódzkodnak a tragédiáktól és 
szívükön viselnek olyan problémákat, hogy mi a jó 
és a rossz – van-e olyan –, mennyiben hasonlít a 
sorsunk másokéra, valamint a kiút megtalálása raj-
tunk múlik-e vagy sem. Csodálatos film, szatirikus 
társadalomkritikával fűszerezve.

Vannak különleges időszakok és pillanatok az ember 
életében, többnyire találkozások egy másik, számunkra 
fontos emberrel, gondolattal, érzéssel. Vannak külön-
leges dedikációk, nem rutinszerűen megírtak egy-egy 
bemondott névre, hanem az adó és a fogadó ember 
közötti bensőséges kapcsolat lenyomatai, örök időkre.

Most kettőt idézek fel a Pék Pál hagyatékból. Amikor 
a nagykanizsai könyvtárban egy olvasó belelapoz egy 
ilyen kötetbe, két alkotóval találkozik egyszerre, és ez 
számára is különleges lehet. Főleg akkor, ha minde-
gyik alkotónak van emléke Nagykanizsáról, mint az itt 
közölt dedikációk esetében.

Az egyiken Nagy Gáspár utal is a nagykanizsai kötő-
désre, rokonainál töltött több nyarat ott, ahol Pék Pál is. 

A másikon a valamikori kanizsai Irányi Dániel 
Gimnázium (ma Batthyány Lajos Gimnázium) diák-
ja, Kiss Dénes (1936-2013) dedikációja olvasható. Kiss 
Dénes 1954-ben érettségizett, 1957-ben kitiltották min-
den magyarországi felsőoktatási intézményből, Pék Pált 
1956-ban zárták ki a gimnáziumból 19560-ban érettsé-
gizhetett le. Csorba Győző és a Jelenkor révén kötöttek 
ismeretséget, és ez a kapcsolat Tüskés Tibornak 
köszönhetően irodalmi barátsággá alakult. Minderről 
a 2019 telén megjelent, s majd 2020 őszén bemuta-
tandó Pék Pál breviárumban bővebben is olvashatunk, 
kapcsolódó dokumentumokkal kiegészítve. Kiss Dénes 
dedikációjában a várva várt, de csak három esztendő-
vel később, 1976-ban megjelenő Rapszódia a remény-
ről című kötetre utal. A kötet, bár Kormos István és 
Pákolicz István lektorálta, Tüskés Tibor pedig az aján-
lást írta, még sem tudott megjelenni a Szépirodalmi 
Kiadónál, Nagykanizsa város tanácsa adta ki. 

Lapszámbemutató Zalaegerszegen

A 2020-as év első lapszámát mutattuk be 2020. feb-
ruár 18-án, kedden Zalaegerszegen, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban. A lapbemutatóhoz, 
ahogy minden alkalommal, ezúttal is könyvbemu-
tató kapcsolódott: Juhász Kristóf Boldog halottak 
napját! című kötetéről Karáth Anita beszélgetett a 
szerzővel. Közreműködött Takáts Eszter dalszer-
ző. A lapot Bubits Tünde főszerkesztő mutatta be, 
köszöntőt mondott Velkey Péter, Zalaegerszeg MJV 
humánigazgatósági osztályvezetője és Kiss Gábor, 
a könyvtár igazgatója, állandó házigazdánk. Az est 
résztvevői a lapszámborító képéhez, annak hangu-
latához öltöztek, a ruhákért ezúton is köszönetet 
mondunk a Hevesi Sándor Színháznak!

25 éves a Pannon Tükör

Idén ünnepeljük lapunk alapításának 25. évfor-
dulóját. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajló prog-
ramokkal és kiadványokkal teljes ünnepi év esemé-
nyeiről folyamatosan beszámolunk lapunk online 
kiadásában a Pannon Tükör Online-on.

Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata Hírek


