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énekelni; csörömpölnek és zörejeznek, mert nem érte-

nek egy hangszerhez sem; szak-szlenggel magyaráznak, 

mert nem tudnak szépen és szépet írni, és meztelenked-

nek, mert nem néznek ki sehogy. Ezekkel az úgyneve-

zett baromira posztmodern, baromira korhű és valami 

iszonyúan a mindenkori jelen aktuális álproblémáit 

stigmaként felmutató, vérző szívű világmegmentőkkel 

megy naivan szembe ez a néhány sajátosan összetákolt, 

súlyos munkaórákat magának tudó, egyetemi anatómia-

rajz. A tiltakozás mint mondtam, hiábavaló, hiszen ma 

az a trend, hogy megélhetési művészként urambátyám 

alapon tolakodjak közös kiállításokon minél több he-

lyen, akárhol is van az a világban, és brandet formáljak 

a semmiből olyan emberek előtt, akik szintén ugyan-

ilyen eltitkoltan tudás nélküliek, viszont komoly pozí-

cióban pöffeszkednek; vagy abból, hogy elbújok valami 

misztikus köd mögé, hülyének nézve azokat, akik nem 

értik a művészetemet, miközben nincs is mit érteni, 

vagy ha van, az a demagógia-üzenet egy hír-weboldalról 

származik (újságért már nem adok pénzt). 

A divat most az, hogy eltakarom a hiányosságomat – itt: 

a rajztudást –, mert ha összeragasztózok valamit, amit az 

utcán találtam a kuka mellett, és rászögelek egy akasztót, 

az onnantól drágán eladható műtárgy, csak mert azt ÉN 

csináltam, vagy pedig BUNKÓK, akik nem fogják fel ezt. 

A rajztudás (vagy írástudás, vagy festeni-tudás stb.) meg-

szerzéséhez sajnos túl sok munka kellene, és még vélet-

lenül egyéniség válna belőlem. Így hát ezzel a kiállítással 

valójában nevetségessé tettem magam. Úgy kell nekem. 

A megnyitón az egyik ilyen munkámat egy gesztussal 

leöntöttem tintával, „meggyalázva” ezzel a belefektetett 

munkát, időt, energiát. Utalást tettem ezzel a Darvas 

Iván által formált (lúdtollal naplót író) őrültre, aki ha-

sonló módon fejezte ki megvetését az általa falra rajzolt, 

gyűlölt ismerőseire. Igaz, a színdarab megismerése előtt 

hét évvel a Műcsarnokban elkövettem már egyszer ezt 

a gesztust, akkor egy háromméteres Budafest kalligrá-

magát alanyul használva: egy hosszú tekercs papíron, 

hogy átlátható legyen az egész. Határozzunk meg egy 

időszalagot születésünktől a jelenig. Az adott évszá-

maink alá annak az évnek 2-3 legfontosabb eseményét 

írjuk fel listaszerűen. 

Amikor kész, találjuk meg azokat ezek közül, és kössük 

össze őket, amelyek egymásból logikusan következtek. 

Ezekre a vonalakra számozzuk fel, hogy a mi dönté-

sünk volt-e, vagy a sors hozta. Amikor megvan mind, 

számoljuk össze, melyikből van több – az irányítja az 

életünket. A kiállításon két ilyen szalagot prezentálok: 

a saját életemét, és Édesanyámét, Peleskey Márta Zitáét, 

aki a megnyitó napján ünnepelte volna a névnapját.

EGY R E MÁR KI 

NEM KELL TUDNI RAJZOLNI?
Egyre Márki vagy Trükkös Feliks vagy 

Blekket vagy Vegyvédelem Jenő stb. 

kiállítása, július 30. – augusztus 13.

A kiállítás ironikus és egyben hiábavaló tiltakozás, de 

legalábbis megkérdőjelezés. Tiltakozás azok ellen az ön-

jelölt „képzőművészek” ellen, akik rajztudás nélkül, má-

sok munkáinak összevagdosásával, mobiltelefonos app-

likációkkal és gyagyás szerkesztő-, fotó- és rajzprogramok 

„effekteléseivel” oroznak maguknak el olyan emberek 

elől hírnevet, publikálást, akik éveket, évtizedeket ölnek 

abba, hogy ki merjenek a közönség elé állni bizonyos ér-

tékelhető tudással. Szerkesztgetnek és vagdosnak, mert 

nem tudnak rajzolni; „performanszolnak”, mert nem tud-

nak táncolni; sikítanak és ordítoznak, mert nem tudnak 

fiai betűsoromat öntöttem le, igaz, mindössze a látvány 

ked véért, mégis mintha megéreztem volna ennek jelen-

tőségét. A kritika és az önkritika nálam kéz a kézben 

járnak: a Képzőművészeti Egyetemen messze nem én 

voltam a legjobb rajzoló, sőt! Mégis meglep és undor fog 

el, ha tőlem jobb rajzosok irgalmatlan marhaságot, 

krikszkrakszot állítanak ki, és az mindenkinek tetszik. 

Mi jön még, kérdem én? Ennyi erővel megszűnhetne az 

anatómia-tanszék, ha csupa fakezű dekoratőr jól meg-

él, mert a bírálóik és a galériás kiállítóik pártolják őket 

hasonló dilettantizmusból, ráadásul nem átallják eta-

lonnak nevezni!

A kiállítást kiegészítettem még néhány aprósággal és 

egy önismereti teszttel, aminek a szisztémája szándé-

kosan egyszerű, és mások által is elkészíthető, saját 
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