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tolmácsoló alakjával – engedelmesen a test mellé simul-

nak, és a lábak is mozdulatlanok: függőleges tengelyüket 

nem zavarja meg a kontraposzt, és így a görög szobrá-

szat virágkora óta feléledt plasztikai mozgalmasság 

sem hatja át ezeket a műveket. BMZ e legújabb, a 2010-es 

években kibontakozó alkotóperiódusának plasztikai 

műveit szemlélve az anyagválasztás, illetve az anyag-

lelemény – a tégla – kapcsán meglepődésre nem volt sem-

mi ok: voltaképpen terrakotta – az embert a legősibb 

időktől elkísérő égetett agyag – munkákkal álltunk 

szemben, amelyek a kezdeti, az egy-egy téglahasábból 

alakított portrékat, büsztöket (majd ezeket nagyobb 

tömegben installáció gyanánt felsorakoztató kompozí-

ciókat) követően szerkesztett-épített, tulajdonképpen 

s legfőként aktualitása nem vesztett semmit érvényes-

ségéből, sőt, elmondható: soha nem volt fontosabb ez 

a képi jelenés és jelentés, mint napjainkban – s ezt ta-

núsítják BMZ ebben a tartalmi-szimbolikus körben 

megalkotott, hol expresszív, hol lírai szólamokat meg-

szólaltató vásznai, akvarelljei és grafikai lapjai is.

A tárlat másik súlyponti műegyüttese – amelyhez 

a festmények és grafikák köréből egy kereszt kisplasz-

tika-variációkból felfűzött installáció vezetett át – az 

archaikus testtartások jegyében sorozattá érlelt, a B-30-as 

blokktéglából alakított életnagyságú téglaszobrok kol-

lekciója volt. E robotszerű, merev felépítésű, valamiféle 

militáns fegyelmet sugárzó figurák karjai – ellentétben 

a korpuszok kitárt karú, védtelenséget és elveszettséget 

szi világát végül egységessé avatott, hol hagyományos, 

máskor meg rendhagyó műtárgyakba, egyedi és eredeti 

formarendbe illesztett, leleményes kompozíciókba fog-

lalhassa. A különös anyagok és a szokatlan metódusok, 

a meglepő eszközök alkalmazásával a valóságra utaló 

konkrét motívumokat – mint például a téglaszobrok 

emberalakjai –, pontosan felismerhető vagy elmosódó, 

csak jelzésszerűen megjelenő szimbolikus jeleket és 

vizuális toposzokat – mint a kereszt és a keresztre feszí-

tett Krisztus alakja – jelenít meg, míg esetenként ész-

revétlenül lép át a természetbe, az emberre konkrétan 

már nem hivatkozó festői és grafikai önértékek szabad 

alkotói inspirációknak kaput nyitó birodalmába. 

A Magyar Műhely Galéria tárlata festészeti-grafikai 

együttesének megközelítéséhez adhattak kulcsot Sturcz 

János művészettörténész tíz évvel ezelőtt feljegyzett 

megállapításai, amelyekkel a kitűnő szakember arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az ősmagyar természetval-

lás és a sámánizmus elemei mellett BMZ művészetében 

a személyes emlékezés újabb szimbólumaként megje-

lent a kereszt is, amely jelzi BMZ újabb, érett műveinek 

alapvető szemléletváltását, amelyet „a korai öndest ruk -

tív, beavató akciók olykor provokatív jellegével szemben 

egyre erősebb tolerancia, az emberek és a különböző val-

lások iránti növekvő megértés, szelídség és szeretet jel-

lemez.” A mitikus múltat faggató, az emberi kultúra 

hajnalára visszatekintő BMZ-művek után e képi megje-

lenítések a kétezer éves Krisztus-történetre hivatkoznak, 

vagyis regisztrálható, hogy a 2010-es években az egye-

temes művészet legfontosabb, évszázadokon keresztül 

központi jelentőségű toposza: a kereszt és a keresztre 

feszítés fájdalmas, tragikus jelenete vált központi képi 

problematikává BMZ munkásságában. Az a szimbólum 

tűnt fel és tért vissza művek hosszú sorában, amelyet 

a XX. század művészete mintha egyre inkább felejtésre 

ítélt volna, s amelyet az új évezred művészetében egyes 

európai körökben immár anakronisztikusnak minősíte-

nek. Pedig a keresztben, a keresztre feszítés példázatá-

ban kicsúcsosodó fájdalmas történet üzenetének ereje, 

MŰVEK ÉS MŰ-UGRÁSOK
Baji Miklós Zoltán képzőművész 

kiállítása, szeptember 24. – október 9.  

2013 után ismét önálló kiállítással jelentkezett a Magyar 

Műhely Galériában Baji Miklós Zoltán képzőművész. 

A 2010-es években, a jászberényi művésztelepen festett 

nagyméretű táblaképeket, a békéscsabai tanyán készült 

akvarelleket és rajzokat, valamint a legújabb téglaszob-

rokat tárta a közönség elé. Legutóbb 2019-ben Békés-

csabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban láthattuk BMZ 

műveit, amikor Műugrás a Metafizikai Térbe címmel 

sorakoztatta fel alkotásait, míg a 2020-as év őszi hetei-

ben a Műugrás az M és az F térbe címmel, vagyis a Me-

tafizikai Térbe és Földi Térbe való elrugaszkodásának 

műalkotásokba foglalt tanúit rendezte kiállítási kollek-

cióvá. A tárlat látogatója a BMZ-életmű korábbi alkotósza-

kaszainak és termésének ismeretében, de ismeretle-

nül a terembe lépve is azonnal felismerhette, hogy nem 

a klasszikus műugrás-formációkból eredeztethetők a mű-

együttes címben megjelölt összefogó jegyei, hanem a mű 

és az ugrás szavak, illetve fogalmak egymás mellé rende-

lése, laza összekapcsolása révén megjelölhető és kibom-

ló szimbolikus művészeti ügyekből. 

Ezek a szimbolikus művészeti ügyek korábban is 

köz ponti jelentőségűek voltak, és napjainkban sem vesz-

tettek fontosságukból BMZ univerzális és szintetizáló 

jellegű művészeti tevékenységében. Az univerzalitást és 

a szintetizáló törekvések jelenlétét tanúsítja, hogy ez 

az alkotó a festészet különböző területeit – így például 

a táblaképfestészetet és az akvarellfestészetet –, a gra-

fikai műnemeket és a szobrászatot – a kisplasztikák és 

a kis szobrok, a kiállítási kompozíciók, valamint az ins-

tallációk szféráját –, és az akció- és performansz-tar to-

mányokat is bejárja. A progresszív művészeti küzdelmeit 

évtizedek óta Békéscsabán és térségében vívó alkotó 

a művészeti ágazatokat és a kifejezőeszközöket műveivel 

harmonikusan, szervesen kapcsolja össze azért, hogy 

a nyers és a cizellált kifejezésre egyként fogékony művé-
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faragás során – alakítja, illetve megbontja, és így vál-

tozatos felületképzésre nyílik lehetősége. A tégla egyes 

határoló síkjain a zárt felület megbomlik, és a belső 

térháló-szerkezet láthatóvá lesz – így szövevényes belső 

terek tárulnak fel. 

A téglahasáb, a téglatest faragása révén egyszersmind 

tompulnak a merev, szögletes formák, oldódnak a mo-

noton síkok, s ívekkel, hajlékony palástokkal, homorú 

és domború testeket, testrészeket övező körvonalakkal 

dúsul az elemrendszer. Az anyag és a technika által az 

elem-egyhangúság ellenére teremtett plasztikai forma 

változatossága és gazdagsága mellett a mindezzel össz-

hangban megjelenített tematika, illetve gondolati tartam 

– az egyre uniformizáltabb emberre utaló jelentéskörök 

élesztése –, illetve e tartam plasztikai eszközökkel élő 

megtestesítése ezeknek a munkáknak a lényegi eleme. 

Mintegy két évtizede, BMZ egyik gyulai kiállítása kap-

csán jegyezhettük fel, hogy ez a művész anyagválasztásá-

az előre gyártott, szabvány tégla elemekből összeállított, 

nagyméretű, életnagyságú, vagy annál nagyobb figurális 

alkotásokká formálódtak. Anyagválasztásával, anyag-

alkalmazásával és az ezzel szorosan összekapcsolódó 

technikai kivitellel tehát BMZ egy nagy és mély tradíciót 

éltetett, éltet tovább, és egy nagy és mély tradíciót újí-

tott, újít meg. 

BMZ egymásra ültetett, súlyos B-30-as blokktégla 

elemeit – amelyeket, elvégre a súly diktál –, a statikai 

okok és a gravitáció törvényei (és biztonsági szempon-

tok) miatt meghatározott helyeken rejtetten egymáshoz 

kell ragasztani, illetve össze kell kapcsolni. Határtalan 

nyúlványok, korlátlan téri elágazások és burjánzások 

kialakítására nem alkalmasak a téglák, így a tömbszerű 

megjelenés, az inkább zárt, mint nyitott plasztikai rend 

az anyaghasználatból eredő sajátosság. Nagyon fontos 

mozzanat viszont, hogy szoborépítő elemeit a művész 

nem hagyja érintetlenül, hanem elvétellel – mint a kő-

ban és eszközeiben, formate-

remtésében és tömegképzésé-

ben, komponálásmódjában és 

kifejezésében is egyedi és meg-

hökkentő. A hatóerőkben, effek-

tusokban oly gazdag és erőtel-

jes művei elmossák a köznapi 

és a művészi, máskor világosan 

megmutatkozó határvonalát: 

a különös esztétikai kategóriá-

ját a konvenciókat lerombolva, 

öntörvényűen kreálja meg. 

A technikai civilizáció je len-

 téssel felruházott rekvizitumai 

és a primitív korok nyelvezeté-

nek, motívumvilágának egyesí-

tett, együttes felvonultatásával 

készült installációi, ob jektjei, és 

a firkálásszerű, kusza, egymás 

mellé rendelt formákból raj zolt- 

festett kompozíciói archaikus 

kultúrák atmoszférá ját, jelensé-

geit, jelenségvilágát utalássze-

rűen idézik meg és fel, egy-

szersmind dekoratív kom pozí-

ciói az elvontságokkal feleselő 

formákat helyezik középpontba. 

A BMZ által képviselt művé-

szi koncepció megalapozottsá-

gát és következetességét iga-

zolandó ezek a tételek és meg-

ítélések eme 2020-as budapesti 

tárlat kapcsán is fennen kinyil-

váníthatók, hangoztathatók 

voltak. 
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ban és eszközeiben, formate-

remtésében és tömegképzésé-

ben, komponálásmódjában és 

kifejezésében is egyedi és meg-

hökkentő. A hatóerőkben, effek-

tusokban oly gazdag és erőtel-

jes művei elmossák a köznapi 

és a művészi, máskor világosan 

megmutatkozó határvonalát: 

a különös esztétikai kategóriá-

ját a konvenciókat lerombolva, 

öntörvényűen kreálja meg. 

A technikai civilizáció je len-

 téssel felruházott rekvizitumai 

és a primitív korok nyelvezeté-

nek, motívumvilágának egyesí-

tett, együttes felvonultatásával 

készült installációi, ob jektjei, és 

a firkálásszerű, kusza, egymás 

mellé rendelt formákból raj zolt- 

festett kompozíciói archaikus 

kultúrák atmoszférá ját, jelensé-

geit, jelenségvilágát utalássze-

rűen idézik meg és fel, egy-

szersmind dekoratív kom pozí-

ciói az elvontságokkal feleselő 

formákat helyezik középpontba. 

A BMZ által képviselt művé-

szi koncepció megalapozottsá-

gát és következetességét iga-

zolandó ezek a tételek és meg-

ítélések eme 2020-as budapesti 

tárlat kapcsán is fennen kinyil-

váníthatók, hangoztathatók 

voltak. 
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