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HASADÁSOK, BELSŐ KÉP-TEREK, 
NÖVÉNYI EMBEREK… 

Zirczi Judit Szabad szemmel láthatóan 

című kiállításához

Magyar Műhely Galéria, Budapest, 2017. 

06. 21. – 07. 07.

Egymásba növő létezésformák. 

Ártér-magányban, odvakba rejtőző, leégett fa-matu zsá-

lemek nyitott mellkasába, tátogó gyomor-rendszerébe 

gyakran beköltöző gyermek (is) voltam. A Kubikok ősfa-

szörnyeinek amorf alakzatai, kérgei között… Megperzselt 

erdők, beteg ligetek újjászületését, átváltozását, nádasok-

ban, mocsaras kigőzölgések párái mögött, föld alatti jára-

tokban megbúvó, nyúzott-meztelen topor tyán-ember-

sakál-jelenéseket is megismerhettem… 

A kiszolgáltatott, a beavatkozó, a beavatottal (újabb 

beavatkozóval) egybenőve, önrejtőzésben, keresésben, 

a lehetséges felmutatások csöndes útját, göcsörtös-tö-

vises terméseit lélegezve: alkot.

Egybenövés-képzelgések, éltető szorongás, nyitott szo-

rongás, melankolikus expresszivitás és fokozott kíván-

csiság…

Zirczi Judit festőművész szellemi világa is hasonlóan 

lélegzik. A hétköznapi töredékeket, a jelenségek külső-

belső világát változtatja, formázza kép-költészeti 

„objektekké”, de mindinkább: műalkotásokká.

Archaikus és futurisztikus világ-részek, elméleti-ér-

zelmi síkok találkozása, egymásba-érése. Kép, kép, 

imágó. Képtelen kép-lelet. A képzelet mögé vetített, 

rezonáló tetemek, leletek. Feltámasztott, delejezett 

valóság-összefolyások, tintába mártott, daturában, 

tinktúrában érlelt reminiszcenciák, személyes törté-

net-folyamok… 

Faemberangyal zokog… Majd a nádas zizegő-sustorgó-

remegő kórusa is rázendít. Belső, „tájmisztikus” kompo-

zíciók, zenéken inneni szimfónia-részletek, kiforrott, 

csöndes-dinamikus tanulmányok… 

A sziklás tengerparti fél-szigeten, a kövek között, a tűző 

napon alszik a kimerültségtől ájult festő. Két kislány 

figyeli őt. Apró rángások, álom-hasonmások, (r)évülé-

sek… Az egyik kislány most kortalan dáma. Megrázkó-

dik: már fácánszerű, óriási fajdkakas, őrült páva, majd 

ismét kislány. Bokáig érő haj-indái arcába, meztelen 

testére, húsába, erezetébe nőnek… A fajdkakas a festő-

zatba meghívott művészeket kapcsolataink ré-
vén próbáljuk más városokban, országokban is 
bemutatni, reménykedve abban, hogy előbb 
utóbb szellemi társként is megtalálják egymást! 

Simon Debóra Eszter és Horvát Ádám külön-
leges, úgynevezett cianotípia technikával készült 
műveiből rendezett kiállítását megnézte Mira 
Marincas a romániai Sapiantia EMTE Filmművé-
szet, Fotóművészet, Média Szak adjunktusa és 
ezek után meghívta őket az egyetem kiállítóter-
mébe egy bemutatkozásra. 

A tárlaton tájak, növények, madártollak le-
nyomatai, valamint geometrikus formák, kom-
pozíciók, láthatók, de a technika, a „cianotípia 
nyelvezetére” átírva, roncsolva, újraértelmezve. 
Mint már fent említettük több évi kísérletezés: 
a vas-ammon-citrát és vörös vérlúgsó keveré-
kéből álló emulzió, keverési és konzisztens mó-
dozataival, a hordózó anyagok, papírok, vász-
nak tűrőképességével, a napfény és UV fényes 
expozíciós idők erősségével, hosszával történő 
alkímiai vizsgálódás eredményezi a művek kü-
lönleges kékes auráját. Ez a technika, mint láthat-
juk, tökéletesen szolgálja a tartalom felszínre 
kerülését. A művek hatása alatt időtlenséget, 
valóság-bizonytalanságot, álom-képzelgésszerű, 

a léten túli szépség megjelenését érzékelhetjük. Olyan szürrealizmust, amely nem formai elemeket, 
hanem lelki rezdüléseket olvaszt össze. Az egykor élő tájak, fotón rögzített röntgenképszerű átiratai, 
csak úgy, mint a virágok, madártollak fotógrammái egy valamikori élettel teli világ, időből kiragadott, 
fixált, az „öröklétbe tartósított létkép-mintáinak’ tűnnek. Nem valós időt látunk, egy léten túli víziót, 
egy egykor létezett élő bolygó intim emlékképeit. Továbbgondolási lehetőséget és egyben feloldást ad-
nak, Simon Debóra Eszter mandala kompozíciói, amelyek a ciánkék alapélményt megtartva, vagy arra 
utalva cianotípiával készült kép elemeket és természetes anyag, a kendermadzag applikálásával léptet-
nek ki bennünket a kozmikus szférába, térbe, amely lépték szintén kiragad bennünket, valósnak hitt 
történelmi időnkből.

Bízzunk benne, hogy Simon Debóra Eszter és társa-alkotótársa Horváth Ádám nem simul be a vidéki, 
lehúzó atmoszférába, nem nyeli el őket a Viharsarki Szellemi Bermuda Háromszög, (VSZBH) és egyre 
több lehetőséget kapnak a permvidéken kívül is, Budapesten, Magyarországon és külföldön is műveik 
bemutatására.
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höz lép, alvó arcát csipkedi s egyre nagyobb darabokat 

tép ki belőle… Csíp és csííp és csíííp. Fekete vér bugy-

gyan ki a sebből. Csíííp! Fekete vér-gyöngyök buggyan-

nak elő… A festő lassan felébred, fájdalmat nem érez, 

ismeretlen, kevert lényekkel álmodott. Arca felismer-

hetetlen. Ábrázata: roncsolt húscafatok és kőzetminták 

keveréke. 

Két kislány sétál arra, az egyik felismeri az apját, meg-

torpan, a másik lány rezzenetlen, elvonszolja a húgát, 

lassítva fordulnak (el)…

Faemberangyal zokog. Emberfadémon kong, morog…

nak, kómába kerülnek, talán meditálnak. Mindennapos 

játék- és alkotótereik: a rideg veszélyt sikító hasadékok, 

a titokzatos tükröződések, a káprázatok, az alfa-állapo-

tok világa… A közelben, beteg-kék és hélium-lila ködök 

mögött Derek Jarman üldögél – és Kék filmjét forgatja 

(újra). Atom-fertőzött talajon tenyésztett különleges virá-

gok között ül – és (a néző szerint utoljára) a kamerába 

mosolyog…

Intermezzo: 

Ha sárga szemüvegen át nézzük – és vizsgáljuk az atom-

erőmű-közeli ezredvégi (metafizikus?) Kertet: láthatjuk 

a nagyfeszültség tövises-rozsdás, dermedt-vörösesben 

sercegő költészetét (is). Deviáns, metaforikus (?) kaktusz-

félék, gyiloktűkkel sűrűn fölvértezett kórók, szilánkos 

gaz-ákombákomok sajátságos „almanachjába” tekint-

hetünk be… E könyvkert-káosz tudatos és utalásokon, 

sejtelmeken túli soraiban, labirintus-részleteiben a vér-

pipacsok, mint lehullott könny-szirmok: pompásan meg-

gyötört, fekete mag-szemekkel meredő, mégis ingatag 

könyvjelző-rezonanciák… 

Meg- meggyulladnak a melankolikus csipkék – s a tom-

pa-hervatag narancs is vibrálni kezd…

Ám („most”) tüdő-beteg-lila, opálos szemüvegen át: 

a kökényszemek ködösen csordulnak, a pára-izzadság 

csak fénytört káprázat. Ametiszt-, topáz- s achát-inge-

renciák lekonyult szárakon függenek, kókadt szirmaik-

ból por és homokszemcse szitál a vasreszelék-kékes 

talaj (írisz-bársonyt óhajtó) szürke-tehetetlen, monoló-

gokkal taposott takarójára… –

„Így”: fölhorzsolt, hő-szántotta, tarkó-barázdát analizál 

a (kertész fertőzött fiára fixált) sugárkezelt üveglencse, 

s az idegen: idegeket gyomláló türelem… 

A festő még kimerült. Otthon család várja, ám elrejtő-

zik, és a hasadékokkal, repedésekkel teli tükörbe nézve: 

Kortársainak absztrahált kép-boncolásait látja. Réteges-

zaklatott rajzolódások, melyekben többek között Zirczi 

Judit és Krizbai Aleksz enigmatikus tájrészletekkel, he-

gyek kőzeteivel egybenőtt alakjai, Arcai is megjelennek. 

Ismét megnyugszik. Mindezt tovább kell folytatni. Irány 

az újabb ismerős-ismeretlen, akár a belső külsőségek, 

vagy a belsőségek belsejénél is belsőbb, mélyebb, az egy-

szerre mitikus és futurisztikus táj-látomások! 

Az erőműveknél, a sugárzás-foltos, vegyszerektől zava-

ros tereken gyermekek játszanak. Ülve és állva is elalsza-

Neon-kék, higany-kék porszemcsék, fénytűvel tetovált 

szembogár-erecskék; úszó lebeny-foltok, mikro-mosza-

tok; kék, kék, híg tinta-kék, kék, KÉK, kék… Ám ez már 

(talán – és ismét): Derek Jarman kertje…

*

A festőnő: gyermek és kortalan hölgy, táj-tér-dimenziók 

metamorfózisa, feltárásoknak közvetítője is egyben. 

Kép-költészete: lírikus expresszív, érzéki, néhol vul-

kanikus-geometrikus, de a letisztult Képtár-tereket is 

szívesen magáénak tudhatja… Zirczi Judit a Fénylépők 

Társaságának, illetve a Kapuk és Szín-terápiák Álom-

fejtő Ön-fejlesztő csoportjának is azonos értékű tagja.

Izzó foltok, üregek, azonosíthatatlan lepedék-tócsák, 

masszaszerű talaj-nyílások, szakadékok, dimenzionális 

átjárásokat sejttető vér-sár-zsiger-képlékeny mocsaras 

textúrák. Lucsok és higany… Higany-árkokban megme-

rülő szenvedélyek… 

Ó, „terra incogniták”! – Ó! – …

Terápia? – A művészet mindennapi attribútuma (és 

anti-bútora). – Kényelmetlen? – 

Nem. Inkább (f)elszabadít… 

A sistergő-rezonáló délutánban hirtelen-mély éjszaka 

lett, a Farkasok órája közeledett. Álmatlanság. A fák, 

a gyökerek bekúsztak, benőttek a ház falain át a búto-

rok formáiba, ráfonódtak az ágyra, az alvók nyugtalan 

forgolódására… A festő ismét a műterem-tükör előtt állt. 

Homlokából, arcából, belülről kifelé: az üveglapra, a ha-

sadékokba, testnyílásokba, majd a padlóra: elmosódott 

képcímek folytak, csorogtak alább, egybefolyva a házban 

alvók kép-jelenés képzelgéseivel, a lidércek ottlétének 

fuvallat-bizsergéseivel, és egybemosódva (az itt álló 

álmodók jelenlétével is)…

NAGY ZOPÁN
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