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A TENGERTŐL MEGFOSZTOTT TENGERÉSZ EMLÉKMŰVE 

Prutkay Péter alkotásának – mint potenciális monumentum – műelemzési kísérlete 

A tengeri kagylókkal ékes halászhálóba gabalyodott, toronysisakján Trieszt feliratú zászlócskával meg-
jelölt világítótorony mellett szegényes kis viskó düledezik, amely mellett tányérsapkás, elegáns kék-fehér 
egyenruhát viselő tengerész áll, két kezében a magyar trikolórral, a nemzetközi tengerhajózási konven-
ciók szellemében zászlójelzéseket leadva. A kézmozdulatok a karok babaszerű vállhoz illesztése ellenére 
is jól begyakoroltaknak, mondhatni rutinosaknak minősíthetők, mintha tengerészünket az Isten is a ten-
gerre teremtette volna. (Persze felmerülhet a befogadóban a kétely, hogy miért ad le valaki zászlójeleket 
egy világítótorony mellől, amikor ez a hétköznapi gyakorlat szerint általában a hajók fedélzetén alkalma-
zott eljárás, de ebben az esetben ne foglalkozzunk e kekeckedő/rosszindulatú problémafelvetéssel: a hajó-
zás, a világítótorony, a tengerész, a zászlójelzés egy azonos tartalmi [szellemi] kör elemei, amelyek ebben 
a művészeti szintézisben összekapcsolódnak, magasabb szinten összemosódnak, sőt, az eredeti művészi 
látásmód megnyilvánulása e téren, ebben a szférában nyilvánul meg. Mindezen túlmenően, ha még tovább-
ra is problémái vannak valakinek az interpretációval, a mű akár értelmezhető úgy is, hogy a tengerész 
tengertől való megfosztása, megfosztottsága olyan indokolt és érthető megzakkanást eredményezett, 
hogy az illető már mindenhol, így a szárazföldön is zászlójelzéseket ad le. A helyzet, a szituáció bizonyos 
nézőpontból tehát joggal ítélhető drámainak és tragikusnak.)

A plasztikai jelenet élénk színekkel életre kelt, tündökölnek a fehérek mellett a világos és a velencei (!) 
kékek, s a kompozíciót mintegy megkoronázza a torony felső sávjának piros sávja. A fából és fémekből 
alakított plasztikai jelenés összetevőinek arányrendszere kedvesen megtévesztő: a tengerész ugyanis csak-
nem olyan magas, mint maga a világítótorony – ami a valóságban ugyebár képtelenség, és ezt a kissé el-
túlzott dolgot nem mentené a perspektivikus ábrázolás metódusa se, ha beszélhetnénk egyáltalán ilyes-
miről –, és kétszer akkora, mint a kéménnyel megkoronázott, és bejárata felett magyar címerrel díszített 
házikó. Mindezek által viszont az alak maga – és így a torony is – akár méltán minősíthető bumfordinak 
és merevnek, amely bumfordiság a teljes mű formavilágát áthatja, és így nyugodtan illethetjük e jelleget 
a mű uralkodó stílusjegyének. Mintha egy bábjáték díszletei között játszódó bábjelenet szereplőjeként 
állna előttünk a zárt lábakkal felmagasodó – az európai szobrászat alapelemét, a kontraposztot nagy-
vonalúan mellőző –, sötétkék, aranygombos, derékban karcsúvá (egyszersmind fessé) szűkítő zakóban 
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LINEÁRIS SZÖVETEK

Vázlat Gyenes Zsolt – Nagy Ákos Par la voie des rythmes –  

La déploration sur la mort d’Henri Michaux című művéhez

Ahogy a Henri Michaux emlékére készült videót nézni kezdtem, s futottak a képek a szemem előtt együtt 
a hanggal, olyan volt, mintha az öt őselem futkározna és teremtené meg a világot. Mintha előttem szü-
letne a Föld, a tengerek, a tűz, a világmindenség, és bár tudom, hogy ez az elmélet már rég a kémiai 
elemek felfedezésével jelentőségét múlta, mégis mintha hirtelen Arisztotelész világába cseppentem volna, 
és innen tovább az ezotéria világába, amikor az elemekhez már hozzákapcsolták az égitesteket és a zo-
diákus jegyeit. 

Az embernek az az érzése támad, hogy a zene képileg is megfogalmazódik és fordítva. Vagyis erős 
köztük az összetartozás, egymást erősítő impulzusok lüktetnek és ötvöződnek a videóban. A zenei 
hangzás dinamikus változása együtt változik a képfolyammal, a formák és a színek dinamikájával. Egy 
hálóban vagy és szeretnél kiszabadulni. Körülötted megszületik a víz; szél süvít; fellángol, parázslik, 
tűzben formálódik a világ, hegyek keletkeznek és omlanak; tágul és zsugorodik a világegyetem, felhők 
borítanak be mindent, villámok világítanak; kavarodik a levegő, a por; sarkköri jegek csillognak, fekete 
lyukak keletkeznek és magukba szippantanak mindent, hogy aztán kiokádják, mint egy anyaöl. Aka-
dályok és leküzdésük. Vörös, rózsaszín és rőt színek; lilák, kékek, sárgák, világos és sötét, formátlan és 
formált alakzatok alakulnak egymásba. Ezt mind tudják a képek, ezt lükteti, meséli a képekkel együtt 
a zene. Utazol valahol a világűrben, részt veszel a születés, a teremtés misztériumában, egyszerre vagy 
belül és kívül. A zene, amely időnként morajlik, máskor felzokog, éles hangon veszekszik, kiabál, vissz-
hangzik; hangok rezegnek és olvadnak össze egymással és a képekkel. Magasba emelnek, érzed, ahogy 
mind feljebb jutsz velük, aztán szépen visszacsúszol, ringatózol egy darabig, és kezdődik az egész újra, még 
intenzívebben, még mélyebbre hatóbban, bele a szíved, a gyomrod, a zsigereid legmélyébe. Felemelkedsz, 
lebegsz, dobál az örvény, víz vagy levegő, nem tudod, egyesülsz a formákkal, a színekkel, a hangokkal. 
A hangok belőled szakadnak ki, hogy képpé változzanak. Minden alakul, változik, formálódik, mozgásban 
van, vibrálnak a fények és a hangok. Hallgatod a szférák zenéjét, szinte simogatnak, a színek és a formák 
magukhoz ölelnek. Zuhansz, valamilyen erő taszít valamilyen irányba. Szívdobogás, egy magzat lélegzik 
gyors ritmusban az anyaméhben, köldökzsinóron lebeg. Lebegsz. És utazás megint, száguldás, gyors 
képváltások jelölik az utat. Szédülsz. Fékezel. De nem állsz meg. A semmi határán téblábolsz. És már 
egy űrhajóban keringsz. Hálók öveznek, talán madarak szorultak bele. A gravitációt a beleidben és az 

feszítő tengerész. A bumfordiság – amely jelleget nevezhetjük akár a művet karakterizáló alkotói naivitás 
plasztikus megnyilvánulásának is – a kompozíció viszonylagos egynézetűségében is testet ölt, jóllehet ez 
csak a tengerész-alakra igaz, mert a torony maga és a házikó pillantásainkkal körbejárható, s úgy, hogy 
minden szemlélési nézőpontból gazdag és élménydús látványt tár elénk.

A mű két vertikális tengelye – a torony és az alak – mintegy felkiáltójelként emelkedik az ég felé, ezzel is 
súlyosbítva a mű mondanivalóját: a kivetettségbe, a porba, a tengertelenségbe taszítottság elleni tiltakozást 
és valamiféle égi segítségben való reménykedést. (Érdekes jelenség, s ezáltal látszólag fontos konzekven-
ciák megvonására nyílhat lehetőség a virtuális zászló-mozgások, illetőleg a zászló-helyzetek elemzése 
kapcsán, bár vigyáznunk kell a következtetéseinkkel, mert a különösség ezt a motívumot is átlengi. Míg az 
egyik zászló lazán lengedez, a másik a gravitáció törvényeivel dacolva, felfelé lobogva [alulról fújó szél?, 
a Marilyn Monroe-szoknyafellebbenés motívum-áthallása?], megmerevedve áll a levegőben. Könnyen lenne 
feltételezhető, hogy e fizikailag képtelen jelenséggel is üzen a művész: a furcsán fújdogáló, kiszámíthatat-
lan, abszurd széljárásra utal. Korjelző tünet és üzenet gyanánt ez sem lenne semmi. Ám korántsem erről 
van szó, mert a zászlók pillanatnyi helyzetét csupán egy csalóka állókép rögzíti, a valóságban a trikolór-
mezők forgóképesek, vagyis az állandó [tengeri] léghuzat következtében folyamatosan lengedeznek, sőt, 
nagyobb fuvallatok következtében forognak, ciklonok esetén meg eszeveszetten pörögnek. Vagyis a mű 
egyúttal a mobilszobrászat egyik kései utózöngéjeként is minősíthető. Az első ilyen mobilszobor egyéb-
iránt meglehetősen korai alkotás: a Kolozsvári testvérek középkori Szent György-szobra, amelynek a dár-
dája hegyén fellelhető zászló a léghullámoknak engedelmeskedve ugyancsak forog – amiként erről egyik 
prágai utazása során szerzett mély benyomásai hatására Lossonczy Tamás festőművész oly szépen, írásban 
is megemlékezett.) 

(S annak kapcsán, hogy a tengerész nem a nemzetközi egyezményekben meghatározott kód-zászlókkal 
hadonászik – mint ahogy a második világháborús haditudósítások filmkockái révén oly élesen megrögződ-
hetett a kollektív emlékezetben [Pearl Harbor] –, hanem a magyar trikolórral, s maga a figura sem holmi 
matróz, hanem inkább valaminő tengerésztiszt-féleség, nos, ezen rendhagyó, mondhatni furcsa ténye-
zőkből fakadón esetleg megvonható némi történelmi tanulság.) 

A 2017-ben megformált – tehát immár három éve a nemzeti emlékezet parlagán heverő – mű játékos, vidám 
szemlélettel fegyelemre, komolyságra int – micsoda ellentétek! –, a törvények és a szabályok betartásának 
és megszegésének inspirációit sugározza, a dolgok irányításának szükségességét és a nemzetközi kom-
munikációban való részvétel elengedhetetlen voltát hangsúlyozza (nem zárkózhatunk be a kényelmes 
tengertelenségbe). Ugyanakkor az alkotás dacol is. Kimerevíti azt a termékeny időpillanatot, amely a múltat 
a jelenbe, sőt, a jövőbe emeli. Emelkedjünk mi magunk is e mű fennkölt kizárólagosságú sugárzásából 
erőt merítve a láthatatlan tengeri szélcsatornák áramlataival a messzeségbe. (Bárcsak mindezt átélhet-
nénk mielőbb monumentális léptékben is – Repülj hajód!)
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