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HERMANN ZOLTÁN: 
TÖREDÉKES MONITORING 2.

2015. március 5–27.

Számomra a kiállítások megnyitásának igazán tartalmas 

részét azok a műterem-látogatások jelentik, amelyek meg-

előzik magát a publikus eseményt. Ekkor kaphatunk 

betekintést a műteremben gondosan őrzött, a közönség 

elé talán sosem kerülő művekbe, az alkotófolyamat fá-

zisaiba, a döntéshelyzetekbe. Az élményt azonban nem, 

vagy csak részben a helyzet exkluzivitása táplálja. Inspi-

ráló örömforrások ezek az alkalmak. Olyan pillanatok, 

amikor beavatást nyerünk a másik gondolatvilágába. 

Oldott formában, a képek egymásból kibomló láncolatá-

nak megismerésén keresztül alakuló párbeszéd: a mű-

vésznek feltárulkozás, a művészettörténész látogatónak 

a gondolkodás vizuális formáinak, a technikai művele-

teknek, az alkotói aktus vizuális jellé alakuló nyomának 

megtapasztalása. A látás, a megmutatás és a megértés 

vágyának bensőséges iskolája. Hermann Zoltán alkotó-

folyamatából, a műtermi bőség keltette asszociációm 

meg regulázása, illetve a tapasztalatok közvetíthetősége 

ked véért három, egymással szoros kapcsolatban lévő 

összetevőt emelnék ki: a motívumai tárházában megnyil-

vánuló folytonosságot, a lenyomat-készítés műveletét 

és a sokszorosítás lehetőségével bíró technikai képalkotó 

eljárások használatát.

Sosem riadt vissza a képek sokszorosíthatóságának 

létmódjától – mondja magától értetődő hangnemben 

Hermann, a festőként végzett és a festészet praxisát (is) 

művelő alkotó. Ám ez a hosszú évek munkájában kifor-

rott állásfoglalás igencsak különlegessé válik, ha bele-

gondolunk, hogy Walter Benjamin 1936-ban megjelent 

írása – az a bizonyos, A műalkotás a technikai sokszoro-

síthatóság korszakában című – milyen végletes, a művé-

szetet elparentáló sirámokat, vagy új korszakot vizionáló 

hipotéziseket váltott ki (és vált ki a mai napig, idestova 

80 éve) a műtárgy auráját annak egyediségében látni 

vélő professzionális, vagy laikus műélvezőkben. Georges 

Didi-Huberman a francia filozófus és művészettörténész 

az invenció és a mimézis fogalmára épülő művészet-

történeti hagyomány mellett egy olyan képtörténetet 

konstruál és tár elénk, amelyben a lenyomatkészítés a 

főmotívum. A domináns műértelmezői tradíció ellen-

pontjaként „megszólaltatott” képhagyomány a neoliti-

kum halottkultuszától az ókori ősgalériákon, majd 

a reneszánsz szobrászműhelyeken (Donatello) és Rodin 

gipszgyűjteményén keresztül a jelenig ível. Az ív folyto-

nosságát a domináns hagyomány nézőpontjából paradig-

maváltó Duchamp életműve sem töri meg, sőt éppen az 

ő alkotói gyakorlata teszi láthatóbbá. Művei új fénytörés-

ben jelennek meg, s a nagyvonalúan ready-made-ként, 

az ismétlésnek is teret nyitó lenyomatként számon tar-

tott műveinek kiviláglik manuális, érzéki aspektusa. Az 

aura elvesztését sirató érvelők nem vesznek tudomást 

arról, – mondja Didi-Huberman – hogy a lenyomatkészí-

tés, a sokszorosíthatóság a képek intézményének ősi, 

mágikus hatalommal és az átörökítés lehetőségével bíró, 

az optikai mellett az érintkezés, az érintés dimenzióit 

is megnyitó, a távolság és a közelség dinamikáját élet-

ben tartó eljárása.1 Könnyen adódik, talán éppen ezért 

annyira revelatív a szexuális úton történő átörökítést 

1 Georges DIDI-HUBERMAN, Hasonlóság és érintkezés. A lenyo-
mat archeológiája, anakronizmusa és modernsége, ford. 
HÁZAS Nikoletta, MOLDVAY Tamás, SEREGI Tamás, Z. VARGA 
Zoltán, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Buda-
pest, 2014.
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gárdjához, annak szövegköltészeti hagyományrendsze-

réhez? Rokona-e ez a költészet Papp Tibor, Nagy Pál vagy 

éppen Bakucz József, Kibédi Varga Áron munkásságá-

nak? A kérdés az, hogy kapcsolódnak-e az itt kiállított 

munkák ezekhez a világokhoz, vagy Németh Péter Mikola 

teljesen saját utat jár, teljesen saját úton halad, és legföl-

jebb csak apró momentumokat vesz át ezeknek az alko-

tóknak a formavilágából? A válaszom egyértelmű: Né-

meth Péter Mikola munkásságában erőteljesebben van 

jelen a szakralitás, a mitológia, mint az avantgárd ha-

gyomány. Ugyanakkor úgy építi fel a saját munkássá-

gát, hogy az avantgárd építkezésből különféle momen-

tumokat átemel, ezáltal megerősítve azt a fajta szakrális, 

mitologikus világképet, amit képviselni kíván.

És még egy gondolat, nagyon röviden. Ki kell monda-

nunk még valamit, egy kifejezést Németh Péter Mikolával 

kapcsolatban, az pedig az önmitológia. Merthogy olyan 

mítoszt épít fel a saját munkásságából, ami valójában 

önmítosz, tehát a szakralitás mellett a saját szakralitását 

építi, vagyis önmagát emeli be művészete középpontjába. 

Mindez persze nem egyedi, ez az önmítosz-teremtés. 

Közismert Tandori művészete ilyen szempontból, de le-

hetne említeni más művészeket is, Gilbert és George mű-

vészetére gondolok például, akik a saját testüket állítot-

ták ki, mint műalkotásokat. Mindenesetre érdekes az 

összefüggés: szakralitás, önmitológia és mindezekben 

az avantgárd gesztusok. 

Németh Péter Mikola ebben a kiállításban a szakra-

litást és az önmitológiát mutatja fel, és ezáltal válik 

mindez, vagyis ezen gesztusa az egyik fontos állomásává 

életének és művészetének.

PETŐCZ ANDRÁS
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OCZTOS ISTVÁN: VONALNAGYÍTÁS
2015. április 2–24. 

Ocztos Istvánnak lenyűgöző a kreativitása. Akik lapun-

kat kísérik, néhány esztendeje olvashatták benne ver-

seit. Azt is tudjuk róla, hogy valamikor zenekari ember 

volt, újabban pedig az tette népszerűvé, hogy fő kezde-

ményezője annak az Élő tűzfalak nevű mozgalomnak, 

amely a VII. kerület csupaszon ásítozó tűzfalainak kép-

zőművészeti alkotásokkal való átalakítását, betelepítését 

célozza. Az Akácfa utcában is látható belőlük néhány, 

többek között a budapesti varrónők tiszteletére festett 

címpéldány. Mindemellett, a számos nyilvános tevékeny-

ségen túl Ocztos odaadással dolgozik rajzciklusain, 

melyeket nagyobb mennyiségben a feketével nyomott 

Élet és Irodalom című hetilapban szokott publikálni 

évente, kétévente. A legnagyobb számban azonban a 

blogján találjuk őket, ahol immár üdítő színekben kö-

szönnek vissza a böngésző érdeklődőkre. 

Abban nincs semmi szokatlan, amikor valaki derűre 

hajló rajzokat készít, ezúttal azonban nem tekinthetünk 

el a mellett, hogy Ocztos István akkor vetette papírra vi-

dám karcolatainak egész szériáit, amikor életének egyik 

legnehezebb szakaszán ment át, küzdve a puszta em-

leíró analógia, ahogy gyermekeinknek tovább adjuk testi 

létezésünk nyomait, elmúlásunk után is őrzik arcvoná-

sainkat, mozdulatainkat, hanghordozásunkat, úgy a ké-

pek genealógiájában, a hasonlóságok átörökítésében is 

tagadhatatlanul jelen van az érintkezés, a préselés, az 

egymásra simítás, a szorítás és a behatolás mozzanatai-

val működő lenyomat- és másolatkészítés amelynek ered-

ménye mindig valamilyen anyagban megtestesülő kép. 

Hermann Zoltán 1979-től készít fotómontázsokat. Az 

1980-as évek elejétől ehhez leginkább a rokonoknál fel-

lelt képes magazinok, főképp a Nők Lapja szolgált ingerlő 

képi forrásként. A kötöttségektől mentes elfoglaltságban 

erősen sminkelt, vérvörös és rózsaszínű szájak, makulát-

lan csupasz testrészek és hajlatok, különféle drapériák, 

selymek és szőrmék fényképeinek töredékeiből játékos 

figurák keltek életre. A drasztikusan kivágott részletek 

önfeledt párosításával teremtett lények (képek) hol ki-

hívóan obszcén és bizarr, hol bájosan pajkos alakzatuk-

ban ma is elbűvölnek. E színes montázsokról készített 

fotómásolatok tovább darabolásával, léptékük, színük, 

illesztéseik megváltoztatásával egy szakadatlanul bővülő 

motívumtárat hozott létre alkotójuk. Ezek a Hermann-

motívumok őrzik a montázs eljárásban születő eredetük, 

ám az újabb és újabb testet öltő képi megjelenés során 

– ugyan a hasonlóság az ősökkel még átsejlik – egyre 

inkább önállósult lényekként kerülnek elénk. Eldönthe-

tetlen, hogy a láthatóság spektrumán túl a mikroszkopi-

kus, vagy inkább a makro tartományba helyezzük őket, 

mindenesetre létezésüket a tudományos dokumen tariz mus 

stílusjegyeit felidéző képeken demonstrálja teremtőjük. 

Belemegyünk a játékba, hiszen már rég lemondtunk 

a fénykép bizonyító erejű objektivitásáról, be láttuk a 

fénykép konstruált és manipulált mivoltát. Nem egysze-

rűen elfogadjuk, de örömünket is lelhetjük abban, hogy 

ez a szintaxis nélküli, a sokszorosítás lehetőségével bíró 

technikai eljárás a fantáziák és vágyak vizualizálására, 

egy a képzelettel együtt formálódó világ megmutatásá-

ra, a hasonlóságot átörökítő képek megteremtésére és 

átlelkesítésére is alkalmas. Lélegzet – ez a címe annak 

a kiállításon bemutatott 46 perces mozgóképnek, ame-

lyen az egyik domináns motívum metamorfózisát kö-

vethetjük nyomon.

A motívumok genealógiáján, a lenyomat és a sokszo-

rosítás problémakörén túl még egy Hermann-kézjegyről 

szólnék: a fekete pöttyökről. Lehetnek ezek az érzékelé-

sünk és megértésünk, a látásunk és a belátásunk vak folt-

jai is (akár), mindenesetre Hermann Zoli sokszor él vele, 

könyörtelenül befesti velük a rózsaszín, vörös, testszínű 

képi világot és viszi tovább árnyukat a fotografikus eljá-

rással nemzett utódokra is. Ez a „fekete eső” – említette 

Zoli, ám ez a lezser megjegyzés nyugtalanító asszociáció-

ként kezdett rezonálni bennem. Georges Simenon kisre-

génye jutott eszembe.2 A festői kézjegy elnevezésének és 

az író regénycímének azonosságában – bármiféle közvet-

len kapcsolat híján, s éppen ezért izgalmas – látásmód-

beli érintkezés lehet. Simenon fekete esője egy feszült-

séggel terhes, megmagyarázhatatlan szorongást kísérő 

légköri jelenség, egy olyan hangulatállapot megnevezése, 

amelyben kiélesíthetjük ugyan érzékeinket, úgy sem lát-

hatjuk az enyhülést hozó megoldást. Az apró részleteket 

fotómemóriával rögzítő, a látásban és a láttatásban re-

meklő, a bonyolult lelki problémák megoldhatatlanságát 

belátó író éppen a Fekete eső című kisregényében írja le 

az emlékezés töredékes természetét. A fájón bevésődő, 

sokszor még szagokat és tapintási érzeteket is kiváltó 

éles emlékképeink között sokszor nem tudjuk rekonst-

ruálni az eltelt időt és eseményeket, mégis ezek a képek 

segítenek abban, hogy életben tartsuk és újraértelmezzük 

múltunkat, újra- és újra szembenézzünk magunkkal és 

formáljuk kapcsolatainkat.

PERENYEI MONIKA

2 Georges SIMENON, Fekete eső, Magvető, Budapest, 1970.
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OCZTOS ISTVÁN: VONALNAGYÍTÁS
2015. április 2–24. 

Ocztos Istvánnak lenyűgöző a kreativitása. Akik lapun-

kat kísérik, néhány esztendeje olvashatták benne ver-

seit. Azt is tudjuk róla, hogy valamikor zenekari ember 

volt, újabban pedig az tette népszerűvé, hogy fő kezde-

ményezője annak az Élő tűzfalak nevű mozgalomnak, 

amely a VII. kerület csupaszon ásítozó tűzfalainak kép-

zőművészeti alkotásokkal való átalakítását, betelepítését 

célozza. Az Akácfa utcában is látható belőlük néhány, 

többek között a budapesti varrónők tiszteletére festett 

címpéldány. Mindemellett, a számos nyilvános tevékeny-

ségen túl Ocztos odaadással dolgozik rajzciklusain, 

melyeket nagyobb mennyiségben a feketével nyomott 

Élet és Irodalom című hetilapban szokott publikálni 

évente, kétévente. A legnagyobb számban azonban a 

blogján találjuk őket, ahol immár üdítő színekben kö-

szönnek vissza a böngésző érdeklődőkre. 

Abban nincs semmi szokatlan, amikor valaki derűre 

hajló rajzokat készít, ezúttal azonban nem tekinthetünk 

el a mellett, hogy Ocztos István akkor vetette papírra vi-

dám karcolatainak egész szériáit, amikor életének egyik 

legnehezebb szakaszán ment át, küzdve a puszta em-

leíró analógia, ahogy gyermekeinknek tovább adjuk testi 

létezésünk nyomait, elmúlásunk után is őrzik arcvoná-

sainkat, mozdulatainkat, hanghordozásunkat, úgy a ké-

pek genealógiájában, a hasonlóságok átörökítésében is 

tagadhatatlanul jelen van az érintkezés, a préselés, az 

egymásra simítás, a szorítás és a behatolás mozzanatai-

val működő lenyomat- és másolatkészítés amelynek ered-

ménye mindig valamilyen anyagban megtestesülő kép. 

Hermann Zoltán 1979-től készít fotómontázsokat. Az 

1980-as évek elejétől ehhez leginkább a rokonoknál fel-

lelt képes magazinok, főképp a Nők Lapja szolgált ingerlő 

képi forrásként. A kötöttségektől mentes elfoglaltságban 

erősen sminkelt, vérvörös és rózsaszínű szájak, makulát-

lan csupasz testrészek és hajlatok, különféle drapériák, 

selymek és szőrmék fényképeinek töredékeiből játékos 

figurák keltek életre. A drasztikusan kivágott részletek 

önfeledt párosításával teremtett lények (képek) hol ki-

hívóan obszcén és bizarr, hol bájosan pajkos alakzatuk-

ban ma is elbűvölnek. E színes montázsokról készített 

fotómásolatok tovább darabolásával, léptékük, színük, 

illesztéseik megváltoztatásával egy szakadatlanul bővülő 

motívumtárat hozott létre alkotójuk. Ezek a Hermann-

motívumok őrzik a montázs eljárásban születő eredetük, 

ám az újabb és újabb testet öltő képi megjelenés során 

– ugyan a hasonlóság az ősökkel még átsejlik – egyre 

inkább önállósult lényekként kerülnek elénk. Eldönthe-

tetlen, hogy a láthatóság spektrumán túl a mikroszkopi-

kus, vagy inkább a makro tartományba helyezzük őket, 

mindenesetre létezésüket a tudományos dokumen tariz mus 

stílusjegyeit felidéző képeken demonstrálja teremtőjük. 

Belemegyünk a játékba, hiszen már rég lemondtunk 

a fénykép bizonyító erejű objektivitásáról, be láttuk a 

fénykép konstruált és manipulált mivoltát. Nem egysze-

rűen elfogadjuk, de örömünket is lelhetjük abban, hogy 

ez a szintaxis nélküli, a sokszorosítás lehetőségével bíró 

technikai eljárás a fantáziák és vágyak vizualizálására, 

egy a képzelettel együtt formálódó világ megmutatásá-

ra, a hasonlóságot átörökítő képek megteremtésére és 

átlelkesítésére is alkalmas. Lélegzet – ez a címe annak 

a kiállításon bemutatott 46 perces mozgóképnek, ame-

lyen az egyik domináns motívum metamorfózisát kö-

vethetjük nyomon.

A motívumok genealógiáján, a lenyomat és a sokszo-

rosítás problémakörén túl még egy Hermann-kézjegyről 

szólnék: a fekete pöttyökről. Lehetnek ezek az érzékelé-

sünk és megértésünk, a látásunk és a belátásunk vak folt-

jai is (akár), mindenesetre Hermann Zoli sokszor él vele, 

könyörtelenül befesti velük a rózsaszín, vörös, testszínű 

képi világot és viszi tovább árnyukat a fotografikus eljá-

rással nemzett utódokra is. Ez a „fekete eső” – említette 

Zoli, ám ez a lezser megjegyzés nyugtalanító asszociáció-

ként kezdett rezonálni bennem. Georges Simenon kisre-

génye jutott eszembe.2 A festői kézjegy elnevezésének és 

az író regénycímének azonosságában – bármiféle közvet-

len kapcsolat híján, s éppen ezért izgalmas – látásmód-

beli érintkezés lehet. Simenon fekete esője egy feszült-

séggel terhes, megmagyarázhatatlan szorongást kísérő 

légköri jelenség, egy olyan hangulatállapot megnevezése, 

amelyben kiélesíthetjük ugyan érzékeinket, úgy sem lát-

hatjuk az enyhülést hozó megoldást. Az apró részleteket 

fotómemóriával rögzítő, a látásban és a láttatásban re-

meklő, a bonyolult lelki problémák megoldhatatlanságát 

belátó író éppen a Fekete eső című kisregényében írja le 

az emlékezés töredékes természetét. A fájón bevésődő, 

sokszor még szagokat és tapintási érzeteket is kiváltó 

éles emlékképeink között sokszor nem tudjuk rekonst-

ruálni az eltelt időt és eseményeket, mégis ezek a képek 

segítenek abban, hogy életben tartsuk és újraértelmezzük 

múltunkat, újra- és újra szembenézzünk magunkkal és 

formáljuk kapcsolatainkat.

PERENYEI MONIKA

2 Georges SIMENON, Fekete eső, Magvető, Budapest, 1970.
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Mozgósított művészet címmel nyílt kiállítás a budapesti MAMŰ 
Galériában 2015. április 17-én, Zakariás István ötlete alapján. Kiál-
lított: drMáriás Béla, Horror Pista, Kacsó Fugeçu, Ladányi-Tóth 
Miklós, Molnár Judit Lilla, Németh Róbert, Pacsika Rudolf, Pető 
Hunor, Szigeti Gábor Csongor, Szombathy Bálint, Ütő Gusztáv, 
Vass Sándor és Zakariás István.

Nagyszabású kiállítással ünnepelte fennállásának 5. évforduló-
ját a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, 
amelynek ez idő alatt mintegy 250 alkotó volt a munkatársa. Az 
április 28-án nyílt Give me five! című kiállításon az ötös szám 
jegyében fogant munkák kerültek közönség elé.

Újabb állomásaihoz érkezett a Fotószuprematisták című kiállítás, 
melyet Szombathy Bálint kurátor indított útjára 2014 januárjában 
a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A veszp-
rémi Csikász Galériát is megjárt anyag március 24-én került 
a moszkvai közönség elé. A kiállításra az Állami Építészeti 
Múzeumban került sor. A Minyó Szert Károly, Robitz Anikó és 
Szombathy Bálint alkotásait bemutató rendezvény bécsi megnyi-
tója a Photon Galériában zajlott április 29-én. 

Április 29-én a Roham Bárban tartottak sajtótájékoztatót a Szek-
szárdi Magasiskola írói alkotótábor és mesterkurzus ez év jú-
liusi, harmadik kiadásáról a szekszárdi és budapesti szervezők. 
A nyári íróiskola tanárai ezúttal Tóth Krisztina, Baranyai László, 
Kukorelly Endre, Mészáros Sándor, Péterfy Gergely és Szkárosi 
Endre lesznek, Géczi János vizuális műhelyt, Horváth Kristóf és 
Színész Bob slam-workshopot tart. Az íróvendégek között lesz a 
két legutóbbi Mészöly-díjas, Győrffy Ákos és Szilasi László, vala-
mint Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője. Az esti progra-
mokban a Spanyolnátha internetes folyóirat alkotóbrigádja, va-
lamint A PAD folyóirat szerzői fognak szerepelni, a záróesti 
slam-partin pedig Bárány Bence, Csider István Zoltán, Gábor Tamás 

Indiana, Kemény Zsófi, Kövér András, Mavrák Katalin, Tengler 
Gergely, és természetesen Színész Bob, továbbá a szekszárdi slam-
merek fognak szerepelni – a partit Csi Korea zenei programja 
zárja.

Május 7-én és 8-án a szegedi Gran Caféban Hajnóczy a könyv-
tárban, avagy „a kékből kell kiindulni!” címmel rendezte meg 
a SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékén működő Hajnóczy Péter 
Hagyatékgondozó Műhely és a SZTE ÁJTK Jogbölcseleti és Jog-
szociológiai Tanszéke a kétévenként szokássá vált konferenciát. 
Erdélyi Ágnes és Cserjés Katalin megnyitó szavai után sorrendben 
Cserjés Katalin, Németh Gábor, F. Tóth F. Péter, Hoványi Márton, 
Nagy Tamás, Jánossy Lajos, Bencsik Orsolya, Szkárosi Endre, Kötél 
Emőke és Mekis D. János tartottak előadást. Levetítették Váncsa 
Gábor Álomkatona, A földmérő és Silence című kisfilmjeit, vala-
mint Harsányi Attila bemutatta Hajnóczy A herceg című mono-
drámáját, amelynek előadását Balogh Józseffel közösen készítette. 
Az irodalmi hagyatékok sorsáról és gondozásáról Jánossy Lajos 
moderálásával Szilágyi Zsófia, Buda Attila és Reichert Gábor tar-
tott kerekasztal-beszélgetést.

Május 14-én a Szépírók Társasága a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
rendezett beszélgetést a 30 éve alakult Örley Körről, amely a füg-
getlen, progresszív irodalmi gondolkodás egyik első olyan szer-
vezete volt, amely az állami intézményrendszeren belül alakul-
hatott meg. Előzetes hosszas alkudozás és harc után született 
meg az a lehetőség, hogy a Magyar Írószövetségen belül baráti 
körök alakulhassanak, immár nem műfaji-szakosztályi, hanem 
esztétikai és irányzatos rokonszenvek alapján. Az Örley Kör 
hosszú évekig minden szerdán találkozott az Astoria Szálló 
halljában, és számos rendezvényt kezdeményeztek. Ezek közül 
a legizgalmasabb és hosszú távon az egyik legmélyebb nyomot 
hagyó esemény az évenként megtartott Örley-hajó volt, amely 
a pesti hidak és Szentendre között körözve felolvasó és vitaren-
dezvényeknek, koncerteknek adott helyet.

A 30 éves megemlékezésen a Kör alapítói közül Györe Balázs, 
Németh Gábor, Rácz Péter, Szkárosi Endre, Tábor Ádám és Zirkuli 
Péter szólaltak fel.

Szombathy Bálint YU retorika című kötetének (Forum, Újvidék, 
2014.) bemutatójára május 18-án Újvidéken, a Vajdasági Művelődési 
Intézetben, 26-án pedig a Magyar Írószövetségben került sor. 
A könyvet Vladimir Kopicl író, Virág Gábor kiadóvezető és Baranyi 
Anna művészettörténész mutatta be.

Fotó: Magma

beri megmaradással. Mondhatnánk tehát, csodaszerként 

vetette be a képzeleti varázslás legközvetlenebb öngyó-

gyító eszközét, ezeket a finom kis „aprólékokat”, ame-

lyek idővel líraisággal és gyermeki tisztasággal áthatott 

fejezetekbe rendeződtek. 2009-ben például az O és az U 

betű formai zárványai mentén mozogva hozott létre 

egy kiállításnyi anyagot, amelyben az esetlegesség és a 

véletlen a szigorú tervezettséggel fonódott át, mintegy 

jelezve, hogy esetében a költői alkat racionális tulaj-

donságokkal vegyül el, hiszen Ocztos végzettségét te-

kintve építész. Korabeli csepeli kiállítása alkalmával azt 

találtam mondani, hogy gyógyító hatású képei elé oda 

kellene vinni az ország apraját-nagyját és általuk kiölni 

az emberekből a borúlátást, a depressziót, egyszersmind 

megerősítve a lelküket, önbizalmukat. Mindezt csak is-

mételni tudom ezúttal is. 

Ocztos kiművelt magának egy hol bájosan gyerme-

ki, hol tragikusan fájó univerzumot, és úgy döntött: az 

előzőt előtérbe helyezve közelebb lép a gyerekek világá-

hoz. Így alakult ki sajátos gyermekrajz figuralizmusa, 

előbb csak fekete vonalrajzokon, majd ama színes tin-

ták által, melyekről annak idején Kosztolányi is álmo-

dozott, Csáth pedig megrajzolta velük páratlan orvosi 

naplóját. Majd felötlött benne, a kifestő könyvek mintá-

jára miért ne ruházhatná át fekete tollrajzainak színe-

zését másokra, élve az elektronikus világháló flexibilis 

előnyeivel, kapcsolati rendszerével, kívül a kiállítói in-

tézmények merev működési mechanizmusán. Ilyen volt 

például a Myspace nevű közösségi oldal, amely több 

ezer kreatív embernek volt az egyidejű találkozóhelye, 

szellemi agorája. 

Ocztos betagolta munkáit egy kreatív nemzetközi 

hálózatba, amelyben interaktív módszerekkel arra nyílt 

lehetőség, hogy ki-ki rádolgozzon mások alkotásaira. 

Ez volt az úgynevezett Game projekt, 2012 táján. Az in-

ternetes rajzakcióból fejlődött ki aztán a külföldi alko-

tókat is tettekre késztető budapesti Élő tűzfalak moz-

galom. A művész rajzai nem süppedtek bele a műtermi 

elszigeteltségbe, sem pedig a galériás környezetbe, ha-

nem elindultak a kirajzás új lehetőségei felé, a legtágabb 

szociális hálóba. Jelen kiállításán is látható az a szán-

déka, hogy a rajzokat kibillentse a síkból, a fali instal-

lálás kötött keretei közül. 

A papírlaptól a tűzfalakig, foglalhatnánk össze tömö-

ren Ocztos István utóbbi évtizedben demonstrált útját 

a kifejezés lehetőségeinek a skáláján. Ez a nagy darab 

ember cseppet sem nyers vagy darabos, ellenkezőleg, tele 

van finom érzelmekkel, átható gondolatokkal és nemes 

szándékokkal. Máris a VII. kerület nagy legendáját tisz-

telhetjük a személyében. Alakjának majdani megfesté-

séhez egy helyi tűzfalat fog kiszemelni az őt becsülő 

jövő nemzedék. 

SZOMBATHY BÁLINT


