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9 T O L N A Y  I M R E

TÉPÁZOTT, 
HONTALAN 
HALHATATLANSÁG
Tölg-Molnár Zoltán: Fenn, 
magasan

S z e n t  I s t v á n  B a z i l i ka ,  L o v a g t e r e m ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  2 1  –  n o v e m b e r  1 8 .

L é t-  é s  id ő - f r a g m e nt u m o k a ku p o l a a l a t t
Impozáns, emblematikus épület, a magyar neoreneszánsz-klasszi-
cista építészet egyik remekműve, az ország egyik főtemploma, a Szent 
István-kultusz egyik fő helyszíne, a főváros egyik legnépszerűbb ide-
genforgalmi látványossága. A Szent István Bazilika kissé megtévesz-
tően Lovagteremnek nevezett padlása, bár az éghez közelebb van, 
mint a díszes, mondhatni arisztokratikus templomtér, mégis leg-
inkább afféle rusztikus átjáró. Turisták százai rohannak át naponta 
nyerstégla falai mentén a kupolatérhez, vagy onnan le a liftekhez. 
Tömör és szikár idő- és létlenyomatait ennek a matt-rusztikus, kopár 
és zegzugos padlásnak a falain állítja ki Tölg-Molnár Zoltán az 
ars sacra rendezvénysorozat részeként. Mondanom kellene, hogy és 
állítja meg vele például a turistákat, de attól tartok, keveseket. Pedig 
színes-fényes templomtérben tükör által homályosan, a matt pad-
láson fekete-fehérben is színről színrelátunk: Tölg-Molnár a kevés 
fehér falfelületre fekete monokróm roncsolt képtábláját akasztja. Bár 
a címe Földbe rajzolva, a látogató szénné égett, drámai, tépázott papír- 
vagy faltöredékkel szembesül. . Aztán a bazilikapadlás sötét zugai is 
áldozatmetaforaként értelmezhető képtáblákat tárnak elénk. Apor 
Vilmos, a második világháború alatt zsidókat is mentő, asszonyokat 
védelmező, szovjet katonák által lelőtt, néhai győri vértanú püspök 
victimæ-opusa a nyers, barnás tégla - szürke fúga-háló apszisában 
feszül. A padlás-átjáró túloldalán ugyanilyen falfülkében két hosszú 
fekete, fényes festékpászma támaszkodik egymásnak. Dermesztő, 
tömör, néma stációk, az anyaggá kövült szellem passiója, egy mai 
festő tépelődésének-töprengésének lenyomatai. Nem patetikus 
túlzás ez, Tölg-Molnár Zoltán időtlen és személytelen művészete 
nagyon is személyes: a múló pillanatot szegezi szemünk elé: az egy-
szeriben szólaltatja meg az örököt, a változó anyagban az állandósá-
got. Egy csillogó, narratív templomtér fölött, annak zengő harangjai 
alatt némán beszédes képtáblák, a képpé hajtogatott idő imaginációi.

H a r a n go k é s  ké p e k p á rb e szé d e
Ez a Tölg-tárlat alcíme: a harang súlyos anyag, időjelző és kommuni-
kációs szimbólum, itt megbizonyosodhatunk, a képek is hordozzák 
mindezt. Az időben,intenzív belső fénytől fakult, vagy ugyanet-
től a belső izzástól szenesedett-feketedett kép-töredékeket látunk. 
Tölg-Molnár régóta a hétköznapok anyagait, a profán világ szikár 
matériáit használja: a homok, a korom, a gipsz, a géz, a papír mind a 

törékeny, sebezhető és múlandó lét memento mori-jelképei. A hófe-
hértől a hamuszürkén át a szénfeketéig terjedő színskálájú, meg-
gyötört, olykor töredékes jelképeket, máskor egy-egy szavas latin 
létigéket hordozó anyag-darabok, szenvedésnek kitett képek szak-
ralitása kétségtelen, de Pilinszky „mélypontjába”1 mártottságuk is 
az. Elhagyatást és megfeszíttetést is hordoz a képek jelentős hányada, 
hetykén fénylő óriási metrikus csavarok szegezik ezeket visszavon-
hatatlanul és könyörtelenül deszka-hordozókra s ezáltal vizuálisan 
a falhoz. 

„ É l i ,  é l i  l a m á sza b a k tá n i? ”
Jézus kereszten elhangzott szavai elhagyottságot, kétségbeesést, 
tehát az ember-mivoltot fejezik ki drámaian. Ilyen súlyos sóhaj ele-
gyedik párbeszédbe a Bazilika sokmázsás harangjaival Tölg-Molnár 
munkái nyomán. A közelmúlt és a jelenkor alkotói közül jónéhányan 

1  Pilinszky János: A mélypont ünnepélye.Uő.: Szálkák 1971-72, Budapest, 1987.

A szétválasztás helyett az akár nyelvben, kulturálisan, vagy gazda-
ságilag különböző részek együttműködésére helyezik a hangsúlyt: 
a szűk területen fellelhető zavarba ejtő sokszínűség az összekötte-
tések, a kapcsolatok kiépülése révén válik előnnyé és teszi a régiót 
vonzóvá mind az emberek, mind a gazdasági szereplők számára.  
A konkrét, hosszú távú javaslatok között szerepel az ipari és logiszti-
kai zónák racionalizálása, a redundáns infrastruktúrák összevonása, 
ezzel együtt pedig a Rajna mentén felszabaduló területek aktiválása 
a városlakók számára.
Ugyancsak Bázelben található Zaugg kiterjedésében legnagyobb 
műve, a Roche gyógyszergyár új kutató-és laboratóriumépületébe8 
készített falfestmény. Ebben a munkájában a korábban festmé-
nyekre illesztett szavak és mondatok elhagyják a kép határait és egy, 
az épületet lényegében kettészelő belső falra kerülnek. A hozzáve-
tőlegesen hatszáz négyzetméteres felületen a kiválasztott szövegek 
elszórtan helyezkednek el, reagálva az épület szintenként változó 
funkcióira. Zaugg felismerte és szinte drámai szintre emelte az épí-
tészet által felkínált téri szituációban rejlő lehetőséget. A mintegy 
kilenc szintet összekötő, vízszintesen három részre osztott függőle-
ges fal a házban zajló két nagyon különböző tevékenységet választja 
el, technológiai és szimbolikus értelemben. A város, az utca felől 
találhatók a transzparens üvegdobozba helyezett bejárati csarnok, 
auditórium és könyvtár, olyan félnyilvános terek, melyek adott 
esetben külső vendégeket is fogadnak. A háttérben a kilenc szintet 
összekötő falfestménnyel együtt alkotják a ház és a gyógyszergyár 
város felőli transzparens, a fényben folyamatosan változó homlok-
zatát. A fal túloldalán helyezkedik el az a körülbelül hetven labora-
tórium, ahol a nyilvánosságtól elzártan folynak a gyógyszerészeti 
kutatások. Rémy Zaugg művét tudatosan kép és architektúra szin-
téziseként alkotta meg: a téri adottságokat kihasználva, azokat fel-
erősítve nagyítja az épület léptékére a képi üzenetet.
Zaugg-ot a képről és annak üzenetértékéről való gondolkodással 
egyidejűleg ugyanilyen intenzíven foglalkoztatja a kép környezete 

8 Építész: Herzog & de Meuron, Roche Pharma-Research Building 92, Bázel, 
Svájc, 1993–2000., ld. http://www.herzogdemeuron.com

is: a hely, ahol a kép megtekinthető, a tér, amelyben üzenetét köz-
vetíti, melyben érvényesülnie kell, illetve hagyják érvényesülni.9 
Zaugg megfogalmazásában a kiállítótér az alkotás befogadására 
optimalizált „szerszám”10 és mint ilyen a háttérben marad, sem-
milyen formában nem manipulálja a mű és nézője találkozását.  
A kiállítóhelyekről való gondolkodás 1989-től a Herzog & de 
Meuron építészirodával való együttműködés során öltött kézzel-
fogható formát.11

Zaugg 1996-ban építtette fel12 műtermét Pfastattban, ahol elképze-
léseit a gyakorlatban is kipróbálhatta. A földszintes, két műtermet 
befogadó pavilont nagy kert veszi körül, melyet szintén a művész 
elképzelése szerint ültettek be. A két oldalt hosszan előrenyúló elő-
tető által definiált fedett-nyitott tér biztosít lehetőséget a szabadban 
végzett munkára. Erre a térre nyílnak a műtermek, melyek adott 
esetben kiállítótérként is szolgáltak, ahol Zaugg a képek elrendezé-
sével kísérletezhetett. A műtermeket a födémbe illesztett nyílások 
világítják meg, a fény egyenletes elosztását pedig síkba illesztett 
üvegpanelek biztosítják. Az így létrejött szórt fény árnyékmentes 
bevilágítást eredményez, s egyben a vizuális élmény zavartalansá-
gát biztosítja.
Zaugg léptékektől és határoktól független érdeklődése lehetővé tette 
számára a képkeret, kiállítótér, múzeum vagy város gondolati hatá-
rai közötti szabad átjárást. A hely, ahol alkotásain dolgozott, ilyen 
értelemben gondolatainak és alkotói céljainak szintézise is; kép, tér 
és emberi környezet közötti viszony kísérleti műhelye.

9 „Szemtől szembe szeretnének állni. A mű az emberrel, és az ember a művel.  
És hatni. Nem a hely a döntő, hanem a lehetőség, hogy kit tudja fejteni hatását. 
[...] A helynek tehát biztosítania kell, hogy a mű befogadható legyen, és az 
ember számára a lehetőséget, hogy a művet be tudja fogadni. Itt kezdődik  
és idáig is terjed az ember és mű helyének funkciója.” Rémy Zaugg: Das 
Kunstmuseum, das ich mir erträume – Der Ort des Werkes und des Menschenpp, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 1987, 16-17.

10 Zaugg: i.m. 17.
11 Herzog & de Meuron: Aargauer Kunsthaus bővítése 1996–2003.
12 Herzog & de Meuron: Studio Rémy Zaugg, Pfastatt, Mulhouse, Franciaország 

1995–1996.

Rémy Zaugg
Rajnaparti kikötő 
beépítése – Klybeck/
Kleinhüningen

„Bázel – város születik?” – 
urbanisztikai tanulmány

Tölg-Molnár Zoltán
Földbe rajzolva, 2018, papír, pigment, 240×115×20 cm
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9a csend és a szavak peremén, a képiség határmezsgyéjén keresgél-

nek. A képzőművészetben Mark Rothko puha monokróm szín-
mezői, Hermann Nitsch vad misztériummal beavatott vásznai, 
Anselm Kiefer rusztikus enyészet-manifesztumai, lét-mementói, 
Jannis Kounellis „szélsőséges” anyag-társításai is szakrális atmo-
szférát teremtenek sajátos anyagiságukkal, ebbe a hazaiakkal is 
folytatható vonulatba illeszkednek bele Tölg-Molnár Zoltán tépá-
zott, fénytől feketedett, szurkosan fénylő kép-tárgyai. Azt hiszem, 
a képírók úgy vannak, hogy vagy a vágyaikat festik, vagy az élmé-
nyeiket. Tölg-Molnár az utóbbiak közé sorolható, elszántan rögzíti, 
menti át látványélményeit, vagy csupaszítja a végsőkig és redukálja 
azok lényegét az anyagba. Ragaszkodik egy-egy megőrizhető felület-
hez, idő koptatta szegmenshez, tovább vallatható anyag-töredékhez.

B e t ű k ,  sza va k h e l ye ( t t )
úgynevezett képek, néma táblák és gesztusok, anyag-jelenlétek sor-
jáznak a templom padlásterében, pedig Tölg-Molnár mindig mon-
dani szeretne valamit, az anyaggal és velünk a dolgokat megbeszélni, 
a hétköznapokból tudósítani. Szinte egész közelmúltbeli munkás-
sága szavakon inneni és szavakon túli képiség. Tudósítások a tétova 
ittről az ismeretlen ottnak, esendő anyagokba préselt, öröklétbe 
csavarozott, kiszolgáltatottságba taszított, összegyűrt, egymásra 
hajtogatott gesztusok. Huszonegyedik század és hontalanság van, 
kitaszítottság és számkivetettség. Örökös úton levés. „A rókáknak 
van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs 
hova fejét lehajtania”, mondja az Írás is. A szellemi és fizikai hajlék-
talansággal, másokkal és önmagunkkal, így produktumainkkal is 
terhelt világ szellemi relikviái, spirituális rétegei ezek , melyek az 
anyag finom rezdülésein, vagy éppen arrogánsnak tűnő megfeszí-
tésén keresztül szólalnak meg. 
Állsz a harangok alatt, templomtér fölött a huzatos félhomályban, 
egyes fragmentumokat kiemel a vakárkád sötét fúga-hálózata, 
másokat elrejt. Lent dübörög egy város, közben a falak tégla-vakolat-
vonóvasvég együtt állásaiban, de még a lift szétkoptatott műanyag 
padlóján is mintha újabb Tölg-Molnár-képek születnének. A múló 
időnek és a megragadni akart pillanatnak odadobott horizont-töre-
dékek, a tépázott lét bebugyolált stációi a zegzugos tetőtérnek és 
önmaguknak kiszolgáltatva. De talán épp ezért jöttünk.

S T E I N E R  J U D I T  I D A 

Gondolatok  
Jankilevszkij  
Mutánsok  című 
grafikájáról

Ez év január elején halt meg Vlagyimir Boriszovics Jankilevszkij, 
a Szovjetunióban született, később az Egyesült Államokban és 
Franciaországban élt művész. A szovjet rendszerben nonkonfor-
mistának számított, igen keveset írhattak róla. Az első önálló cikket 
Jean Nicholson és Dominique Bozo jegyezték 1971-ben,1 a máso-
dikat viszont Magyarországon publikálta Ruzsa György művészet-
történész 1974-ben.2 Érdemes megemlíteni azt is, hogy 1974-ben 
Budapesten, a Fiatal Művészek Klubjában Jankilevszkij és nonkon-
formista társai is kiállítottak, amit szamizdat, azaz hivatalos enge-
dély nélküli kis katalógus is kísért.3

Ezúttal csak egy rendkívüli és nem mindennapi grafikai lapját elem-
zem, amely szürreális álomképként jelenik meg. Mintha a festő álmá-
ban járnánk, amit egy bevillanó pillanatban félig valóságos, félig 
pedig torz külsejű, alakok népesítenek be. 
Az alkotás teljesen kaotikus, félelmetes, szörnyekkel, deformáló-
dott emberi és állati alakzatokkal teli képet mutat, amelyen belül sok 
kisebb tárgyat, illetve különböző méretű amorf alakot is felfedezhe-
tünk. Első látásra feszültséget, őrületet és taszítást, majd jobban bele-
mélyedve az alkotásba, túlvilági hangulatot éreztet. Eltérő vallási 
szimbólumok, Istenhez közeli természetfeletti figurák figyelhetők 
meg; különös kapcsolatokat vélhetünk felfedezni az alakok között. 
E kapcsolatok valószínűsíthetően egységes ábrázolási- és jelentés-
rendszert is alkotnak.
A képen látható öt fő alakban másféle, ugyanakkor hasonló vallási 
ismertetőjegyek láthatók. Megjelenik a jó és a rossz, az angyali és 
démoni egyaránt. A négy kerub, azaz a menny küszöbét őrző, ördög-
fejű angyalok, illetve a szülést és az újjászületést jelképező vulvák 
egyszerre, nem hétköznapi ábrázolásban tárulnak a szemlélő elé, 
tébolyt és cirkuszt egyszerre megidézve.
A grafika jobb oldalán egy majomszerű alak (vagy ősember) ter-
peszkedik, akinek két főbb testrésze ellentétesen helyzetben van. 
Mélylélektani értelemben azonosítható a kozmikus Anthroposszal, 
vagy a Kabbala hermafrodita jellegű Adam Kadmon alakjával is.4 
Feje a két lába között található, míg „vaginája” a nyakán nyílik meg. 
Nyitott szája inkább egy kapura emlékeztet, mely a halál és az újjá-
születés közötti alagút bejáratára utalhat és ami egyértelműsíthető 

1  Jean Nicholson, Dominique Bozo: Yankilevsky. In L’Art vivant. 1971. 
Septembre, No 23 p. 11.

2  Ruzsa, György: Vlagyimir Jankilevszkij, Művészet, 1974/9. p.40.
3  Körner Éva, Ruzsa György: Mai szovjet művészet (Moszkva, Tallin). Budapest, 

Fiatal Művészek Klubja, 1974. 
 Lásd még: Ruzsa György: Vlagyimir Jankilevszkij. In Nég y évszak. 1985. no 9. 

27-29., Ruzsa György. Real Anxieties. In Dodge Norton, Beke László, Rév 
István, Ruzsa György: Nonconformist Art from the Soviet Union. Budapest,  
1997. 17-19.

4  Lásd: Jung, C. G.: Psycholog y und Alchemy. Walter Verlag, Olten (1972)

azzal, hogy hátulról, azaz az élet végéből jut előre az új élethez a nya-
kon lévő, vénuszdombszerű formán keresztül. Nyilak és kerekes 
lépcsők mutatják az embereknek a haladás irányát, azaz, hogy mily 
módon tudnak eljutni a halál, a száj, majd az újjászületés, a vagina 
felé. Valószínűleg a kollektív Psziché általános transzformációjáról 
van szó. A száj felé feketébe öltözött emberek tartanak felfelé a lép-
csőn, amely az égbemenetelt, felemelkedést szimbolizálja. Fekete 
ruhájuk a tisztátalanságot és az élet végét is jelentheti. 
Az embereket négy fehér alak irányítja, akik talán megfeleltethetők 
az igaz embereket reprezentáló és vezető négy kerubnak is. Ez ter-
mészetesen csak spekuláció,, hiszen az ábrázolás szintjén nem talá-
lunk erre utalást. Ők talán azok, akiket az Örökkévaló erre a feladatra 
kiválasztott, hogy átjuttassák a halandókat a túlvilágra, majd a meg-
tisztulásba és az újjászületésbe. 
A fekete emberi alakok között láthatunk pár világosabb, átlátszó figu-
rát, akik tisztábbak, avagy cádikabbak (igaz ember) lehetnek a többi 
embernél. De vannak gyermek-formájú fekete lények is. Ameisenova 

igen fontos elemzésében a harmichat igaz emberről és azok állatfejű 
ábrázolásáról kitér arra is, hogy a harminchat igazat a 32+4 szám-
kompozíció alapján vezető négy Kerub ábrázolása az Ezékiel vízió 
alapján hagyományosan állatarcú. A középkori judaista ábrázolások-
ban ennek kiterjesztését találjuk általános formában az igaz embe-
rek ábrázolására is. Művében konkrét példákat is bemutat a Messiási 
banketten részt vevő igaz emberekről, és a tizenkét Zodiákus három 
arcát megszemélyesítő, a harminchat dékánnak megfelelő, harminc-
hat igaz emberről is.5 
A majomszerű, torz szörny jobb kezébe veszi az embereket, majd a 
szájához közelíti, ezzel segítve tovább lépésüket az alagútba, majd 
újjászületésüket, amit láthatunk is a levezető lépcső oldalán, ahol 
immáron a nyakon lévő, fehér vaginán keresztül újjászületve, érin-
tetlenül. tisztán, fehér ruhában, kezdhetik újra életüket. 

5  Lásd: Ameisenowa, Z.: Animal-headed Gods, Evangelists, Saints and Righteous 
Men. Warburg Institute, London, 1948, 21-44. 

Vlagyimir Boriszovics Jankilevszkij
Mutánsok (a Sodoma és Gomorra-sorozatból), 1978, rézkarc,  

aquatinta, 29,7×34 cm

Tölg-Molnár Zoltán
Útrakészen I., 2015, fémcsavar, gipsz, vászon, pigment, 43×36×8 cm


