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A magyar művészetben nem szokatlan, hogy van-
nak olyan művészeink, akiket valamilyen oknál
fogva jobban ismernek külföldön, mint itthon, szű-
kebb hazájukban. M. Tóth Margit üvegművész is
ezek közé tartozik: külföldi szakmai elismertsége
olyan nagy, hogy nemcsak díjakat nyer rendszere-
sen, hanem különböző külhoni gyűjtemények is
őrzik műveit. A szűkebb hazai üveges szakma ter-
mészetesen követi művészete alakulását, és
a nagyközönség is rácsodálkozik különleges ihle-
tésű üvegplasztikáira, ha fel-feltűnnek itthoni kiállí-
táson vagy aukción, mégis kevesen tudják, hogy
milyen remekművek születnek a művész csobánkai
műtermében. Hiába a közelség, akár a fővároshoz,
akár a festők városához, Szentendréhez, ez a pár
kilométer elegendő ahhoz, hogy munkássága rej-
tőzködő maradjon.  
Ennek ellenére M. Tóth Margit vendégei között
rendszeresen visszatérő, elismert művészeket és
hozzáértő galériásokat tarthat számon. A több
amerikai városban is kiállítóhellyel rendelkező Ha-
batat Galleries idén ötödik alkalommal jutalmazta
díjjal alkotását. Ez az üvegre szakosodott galéria
évente ad ki díjakat a felkért zsűri által legjobbnak
ítélt műtárgyakért. A huszadik században elterjedt
stúdióüveg mozgalmának kísérőjelenségei közé
tartozik az üvegművészek szakmai fórumainak,
szimpóziumainak megrendezése, az üvegre speci-
alizálódó galériák működtetése, üveggyűjtemények
megalapítása és gazdagítása, szakkatalógusok ki-
adása és díjak adományozása. A külföldi szakmai
jelenlétet biztosító intézményi háttér és annak inf-
rastruktúrája egy üvegművész számára nemcsak
egzisztenciálisan lehet meghatározó, hanem szak-
mai fejlődését is befolyásolhatja. 
M. Tóth Margit különleges művészi világában ál-
latok, fantázialények és ember-állat figurák ölte-

nek formát, kézzel fogható, tapintásra késztető
kivitelezésben. Már pályakezdését is az állatfigu-
rák mintázása jellemezte. 1986-ban eredetileg
keramikusművészként végzett az Iparművészeti
Főiskolán, ahol a tantervi követelmények alapján
meg kellett ismernie a rokon technikákat, így az
üvegkészítés különböző módjait is tanulmá-
nyozta. Hosszas kísérletezések után az üvegtör-
melék formába olvasztása tűnt számára
a legmegfelelőbb technikai eljárásnak, amellyel
művészetét kialakította. 
Eleinte levélnehezékként is használható üveggöm-
bökön pihenő békák, gyíkok, sáskák, teknősök vagy
szalamanderek készítése foglalkoztatta. Az üveg
színtelen áttetszősége a vizet, illetve a vízi világot
jelképezte, és annak állatvilágához kötődött. E korai
műveinek darabos plasztikussága távol áll a sze-
cesszió művészetének finoman esztétizáló kifeje-
zésmódjától, mégis a téma és a felfogás összeköti
vele, hiszen a századelő művészetében a növényi
ornamentika mellett a különböző állatok megjele-
nítése is előtérbe került. 

Bodonyi Emôke

ÁL LATBÖLCSESSÉGEK
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Erő és lágyság, 2004
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Az üvegművészetben az állatábrázolásnak nagy
hagyománya van a gyakorlott rutinon alapuló kéz-
műves termékektől kezdve egészen a konkrét
művészi terveket követő, gyakran szériában gyár-
tott műalkotásokig. A szecesszió művészete ilyen
szempontból azonban egyedülálló volt, hiszen
a technikai újításokat is tartalmazó, alapvetően
azonban a kézműves hagyományokra épülő kivi-
telezés és a formavilág egy egyedülálló esztétikai
rendet közvetített. Nem véletlen tehát, hogy M.
Tóth Margit korai munkáiban felsejlett a szecesz-
szió művészetével való szimpátia érzése, azon-
ban az előbb említett darabos plasztikusság új
megközelítést és utat jelzett.  M. Tóth Margitnak
sikerült egy rá jellemző, és nemzetközi viszony-
latban is egyedi formavilágot kialakítania, amely-
nek során az állatábrázolásnak nagy jelentőséget
tulajdonító egyiptomi művészethez hasonlóan
nemcsak keveréklényeket (állatfejű emberi figurá-
kat) kezdett mintázni, hanem plasztikáinál a fron-
tális nézetnek és a statikus jellegnek igyekezett
nyomatékot adni úgy, hogy megőrizte saját mű-
vészetének egyéni karakterét.  
Az elmúlt tíz-tizenöt év közel egységesnek tekint-
hető alkotói periódusában M. Tóth Margit
a kisplasztikák készítése mellett fokozatosan kezdte
el növelni alkotásainak a méretét, és ennek követ-
keztében az ábrázolás is impozánsabbá vált.  
A frontális nézetet hangsúlyozó, mégis több nézetre
komponált tiszta kontúrú, tömbszerű körplasztikái kö-
zéppontjában egy mozdulatlan, többnyire ülő állatfi-
gura szerepel. Ülőalkalmatossága egy valóságos
szekrény formáját utánzó szépen kidolgozott, gazdag
profilú üvegposztamens. Az állatfigura természetes
környezetből való kiemelése és architektonikus ele-
men való elhelyezése emblematikus jelleget ad az
ábrázolásnak, amelynek ünnepélyességét ellenpon-
tozza a figurák beszédes karaktere. 
M. Tóth Margit minden egyes állatalakjának egyé-
nisége van. Szelíd nyugalmukat semmi sem za-
varja, jelenlétüket gyakran osztják meg egy-egy
kisebb méretű állattal. Tekintetük és testtartásuk
annyira beszédes, hogy a néző kis idő múlva azon

veszi észre magát, hogy próbálja megfejteni a sze-
replők jellemét, azoknak egymáshoz való viszonyát,
mindehhez pedig igyekszik társítani az üvegposz-
tamens oldalára vésett tömör címeket. Bonyolult
logikai játék kezdődik, holott semmi mást nem lá-
tunk, mint egy barna varacskos disznót, hátán egy
sárga madárral, vagy egy bárányt kaméleonnal, ku-
tyát a posztamens üregébe helyezett felhúzott
térdű, ülő bárányokkal. A naturalisztikus kifejezés
mögött vélt tartalmakat sejtünk, jogosan, és keres-
sük a párhuzamokat az ismert vagy kevésbé ismert
irodalmi fabulákkal, amelyekben ellentétes tulaj-
donságú, vagy különböző magatartásformát szim-
bolizáló két vagy több állat történetét mesélik el,
ezen keresztül jutva valamilyen javító szándékú
bölcselethez.  
A fabulákban vagy tanítómesékben az egyes ka-
raktereket egymással szembeállítva a történet er-
kölcsi tanulsággal valamelyik javára dől el. M. Tóth
Margit azonban a pozitív vagy negatív megítélésű
tulajdonságokat türelemmel és megértéssel kezeli.
Az Összetartozás (Belonging) című alkotásban egy
bárkában hajózik a bárányfejű női, és a kos fejű

Nehéz a földről az égbe jutni, 2009
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férfi figura. A szelídség és az alázatosság, illetve az
erő és az erőszakosság ellentéte nem csap át di-
namikus harccá, hanem egymás mellé rendelődik.
Hasonló jellegű alkotásokban, mint ahogy a címa-
dás is jelzi – Barátság, Harmónia, Egyetlenegy
(Unus Multorum), Erő és lágyság (Fortiter et Suaviter)
–, az ellenséges állatok, a keresztény művészet pa-
radicsomi ábrázolásainak megfelelően, békésen
időznek egyazon térben.  Mint például az Unus
Multorum (Egyetlenegy) címet viselő alkotásban az
oroszlán nem ragadozóként, hanem a biztonságot
és erőt árasztó alappillérként tűnik fel, hátán pedig
a jóságot és a bölcsességet szimbolizáló madár
kap helyet.  
A szimbolikus jelentést a talapzaton olvasható több-
nyire latin, ritkábban magyar feliratok tovább gazda-
gítják. Emellett a színek kiválasztása is fontos, hiszen
a formához rendelt szín rejtett jelképiséget hordoz,
és így a teljes szobor értelmezési tartománya to-
vább bővül. A zöld színű varacskos disznó, amely-
nek háta egy hegyvonulat ívéhez hasonló, és az
azon ülő, a napot jelképező sárga madár a plasztika

címét is adó Ég és Föld (Caelum et Terra) kapcso-
latát fejezi ki. Az Erő és lágyság (Fortiter et Suavit)
címet viselő alkotás pedig egy sötétzöld tehén és
egy arany madár harmonikus együttlétét közvetíti,
amely megnevezésében is arra az ellentétre utal,
amely nem kizárja, hanem sokkal inkább kiegészíti
egymást. Ezek a harmonikus egybetartozást ábrá-
zoló plasztikák azokhoz a gyermekmesékhez is ha-
sonlíthatók, amelyekben a kisebb, ugyan akkor
okosabb állatszereplő megszelídíti a nagyobb, és
kevésbé ravasz állattársát. 
M. Tóth Margit tárgyalkotását szervesen kiegészíti
a grafikai, képi kifejezés. A plasztikák a velük pár-
huzamosan készült rajzokkal és festményekkel
együtt következetesen erősítik egymást. A Nehéz
a földről az égbe jutni ezüstvesszővel készített rajz
egy ugrásra kész, kos fejű, szárnyas alak megjele-
nítésével ironikusan utal arra a magatartástípusra,
amely az erőszakos próbálkozások ellenére is
kevés sikerrel jut eredményre. Ennek plasztikai vál-
tozatában, a lófejű emberi figurát és a nyitott te-
nyerében madárfejű guggoló alakot ábrázoló Így

Ég és Föld, 2009 Egyetlenegy, 2009
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Vadászat, 2011
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jutunk az égbe című alkotása továbbgondolva köz-
vetíti azt az üzenetet, hogy a konok kitartással vagy
a szelídebb magatartással is elérhetjük céljainkat. 
M. Tóth Margit munkásságában külön csoportot
képviselnek azok a filozofikusabb, egyéni magya-
rázatra szoruló ábrázolások, amelyek nem a figurák
közötti összetartozásról, hanem éppen ellenkező-
leg, a köztük lévő feszültségről szólnak. A Vadászat
(Hunting) nagyméretű tigrisalakja, vagy a Sátán ku-
tyája (Cluce cont Contraria) a kisebb állatra veszélyt
hozó ellenséget jelképezik úgy, hogy emberi szitu-
ációkat is megelevenítenek. Magunkra ismerhetünk
– többek között – a posztamens rekeszében az
emberi testhelyzetet felvevő, felhúzott lábait átölelő,
összehúzódó bárányban, ahogyan képes rejtve

maradni a fent trónoló tigrisfigura elöl, amely na-
gyobb mérete és uralkodó pozíciója ellenére sem
veszi észre áldozatát, és ugyancsak mi lehetünk
azok a figyelőállásban lévő bárányok, amelyek
a Sátán kutyáját, a ránk leselkedő gonoszt próbál-
ják elkerülni. 
M. Tóth Margit a művészi állatábrázolás világában
otthonosan mozog, és az önálló műfajt képező
üvegplasztika egyik jeles képviselője. Műveinek iko-
nográfiájában a különböző kultúrkörök jelképrend-
szerében gyökeredző, egymást átható értelmezési
rétegek aktivizálódnak amellett, hogy az alkotások
harmonikus világlátást közvetítő üzenetének ösz-
tönös és a természetes logika útján történő meg-
értése is érvényben marad.

A Sátán kutyája, 2006


