
PP AA NN NN OO NN •• TT ÜÜ KK ÖÖ RR
H

A
Á

S
Z

 E
L

E
K

T
R

O
G

R
A

F
IK

Á
K

2244

A magyar történelemben 1848 – vagyis a szabad-
ságharc – fényes pont. Pedig a Petõfi vezette márciusi
ifjak – az egész népet fölrázó – magukra ébredését
(tudták helyüket, tisztában voltak az erejükkel, mertek)
nemsokára a véres megtorlás követte. Százötven éve,
hogy elsötétült az égbolt, hogy Arad gyászsötétje bebo-
rította szinte egész Európát. Most már tudjuk, hogy
akkor csupán egyetlen tiszta láng világolt: az aradi ti-
zenhárom vértanúpéldája. Fekete torokból, a megaláz-
tatás katlanából csapott ki ez a mindmáig fõhajtásun-

kat elõhívó, intenzitásában utolérhetetlen szabadság-
vágy.

Szabadságvágy, mint a halottak példa értékû figyel-
meztetése? Igen. Aki akarja – vissza Petõfihez! –, az
le is tudja magáról rázni a rabláncot. Még élete árán is.
Ez volt – és ez marad – Arad üzenete. Ezért ha épp
nincsen valakinek keze ügyében a Biblia, a szentsége-
sen maga elé mormolt imádság is megteszi: Aulich La-
jos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Knezich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leinin-

gen-Westerburg Károly gróf, Nagy-
Sándor József, Poeltenberg Ernõ,
Schweidel József, Török Ignác, Vé-
csey Károly gróf, s nem utolsósor-
ban a felségárulással vádolt, Pesten
kivégzett Batthyány Lajos gróf neve.

Vereség, elbukás, gyász, véghetet-
len reménytelenség. Ám ha belelapo-
zunk a szabadságharc krónikájába –
kevés az ilyen lap –, valamicskét a
gyõzelem ízével is találkozhatunk.
„Április l-én (1849) hajnalban a VII.
hadtest, melyet most Gáspár ezre-
des vezetett, elindult Hatvan felé.
Klapka, Damjanich és Aulich had-
testei pedig – átkarolási céllal, csen-
desen – a Jászság felé. Gyõztünk 2-
án Hatvannál, 4-én Tápióbicskénél,
6-án Isaszegnél.. Hat nap alatt há-
rom csatát vívott meg diadalmasan a
magyar honvédsereg!”

Haász Ágnes két nagyméretû elek-
trografikája – Kilenc csata, 1849,
A gyorslovasság támadása Copy ge-
nerálissal, mindkettõ 1998-ban ké-
szült – további helységneveket von
ide, hiszen Budavár, Kápolna, Szol-
nok, Vác, Komárom, Segesvár,
Pákozd és Nagysalló üzenete nélkül
a gyõzelem vagy a gyözelem közeli
pillanatok háttérbe szorulnának. Ám
az elektrografikus mûvész ezeken a
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Haász Ágnes elektrografikái

Haász Ágnes: A gyorslovasság támadása Copy generálissal,  
(1998.) (részletek) Technika: elektrografika. Méret: 100 x 260  cm



tekercseken sem történelemkönyvet ír – fõképp nem
csupa gyõzelmi híradással –, hanem a történelem
apropójából, tovább gazdagítva önkifejezésének
tárházát, esztétikailag izgalmas, mi
több, hatékony képet közöl – em-
lékképet és önarcképet – a lelkében
dúló folyamatokról.

Ez kimondatlanul is, a grafika –
az irodalmi hírbe sohasem kever-
hetõ grafika – teherbírásáról szól.
Nevezetesen arról, hogy egy koráb-
ban jobbára absztrakt világba –
melyet, zenét idézõ módon, a re-
neszánsz csillogása, a szín mint
érték jellemzett – belopható-e a
múlt, a nemzeti érzést és hagyo-
mányt fölöttébb õrzõ múlt megannyi
(történelmi) csataképe. Átfordul-e
evvel a váltással – egy kis megen-
gedéssel: didaktikussá válik-e – a szimbolikát és
színélményt, a labirintusban való bolyongást mint a
keresõ ember megvilágosodását reveláló elektro-
grafikák jel-látomása? Az a látomás, ami tele érzelmi:
elemekkel, a szem érzékenységét is próba elé állító
kozmikus „kitekintésekkel”, a lét szépségét és
gyötrelmét gyakran – épp rejtélyessége folytán – a
szakralitásba emelõ vagy azt az égiekhez közelítõ szim-
bólumokkal.

Haász Ágnes újabb mûveivel, amelyek a Veszprémi
Mûvész Céh és a megyei önkormányzat által meghirde-
tett országos pályázatra születtek (és azon nívódíjat

nyertek), nem tagadta meg korábbi elektrografikáinak
világát. Véglegesen – föltehetõen – nem szakította el
magát a színektõl, nem fordított hátat a színértékû pik-

togramok lelkieket fölidézõ rezdüléseinek, nem tagad-
ta meg az életmûvében eddig szinte kitüntetett szerepet
kapó absztrakciót. Hogy „kirándulása” sikert hozott az
elsõsorban a témához igazodó szemléletváltásnak kö-
szönhetõ. Amikor, fõképpen a Kilenc csata címû elek-
trografikáján a – jóllehet visszafogott, s áttûnéseiben
csaknem absztrakt képet mutató – figuralitás tájára
lépett, módszerét azonnal vissza is vonta. Talán azzal
leginkább, hogy a korabeli lapok acél- és rézmetszetei-

bõl kiinduló nyomatok (mint
közbülsõ fázis) réteges egymásra
montírozásával el tudta érni, hogy
a filmszerû anyagra „elõhívott”
megannyi csatajelenet, a szöveggel
mint kompozíciós elemmel dúsítva,
egyszercsak elkezd hullámozni. 

Ez a vibrálásnak is mondható, a
képfolyamatot az absztrakció felé
közelítõ grafikai találat a sötétebb
és világosabb felületek ritmikus
(aritmikus) ismétlõdéseiben nyil-
vánul meg. Melyet csak erõsít a lo-
vak és vitézek meg-megvillanó, a fe-
désekkel emlékképszerûvé váló fi-

gurája, az ágyúkerék és -csõ, valamint a torony- és
épületmaradvány (Budavár) szerkezeti elemként való
szerepeltetése. Minthogy átsejlõ, a fényt valamennyire
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átengedõ (papír) anyagra készült a barnás elektrografi-
ka, a képfolyamat idõszakosan tünékeny volta még kü-
lön is megemeli eme történelmivé – ám legbensõbbé is
– fogalmazott látomás különösségét, egyediségét.

A gyorslovasság támadása Copy ge-
nerálissal címû kompozíció – tele
szarkasztikus, fõként a címadásban je-
lentkezõ, s annak nyomatékot is adó, a
globalizációt a magyar hadtörténettel
elegyítõ humorral – szellõsebb, lazább
grafika, mint az elõzõekben említett.
Absztraktabb is. A „gyorslovasság”
mint szó (mint lényegre utaló meg-
nevezés) arra ösztönözte a mûvészt,
hogy tekercsén a – részletek moz-
gatásával létrejövõ – mozgást kép-
szervezõ erõként láttassa. Ebbõl adódik
a valamennyire organikus, a növényi in-
dákat is az emlékezés szolgálatába ál-
lító jelleg. Üregek, zárványok között
föl-föltûnnek a lovasok, a szuronyok, a
csatatér gyors mozgás által sem elveszejthetõ tárgyem-
lékei. De a leglényegesebb a technikára utaló fázis, ami

az amerikai másoló cég „fejét”, Copyt generálisként
nevezi meg.

Az õ szervezésében volt igazában megvalósítható ez
az egyszerre történelmi és mai lovasroham; groteszk

párhuzamosságot sejtetve Copy – legalábbis egy pil-
lanatra – így vált 1848 rohanós hõsévé. A történelem
meggyalázása? Inkább keserû kacaj a modernitásban
vergõdõ világ – a képzõmûvész számára is elengedhe-
tetlenül fontos – technikai vívmányainak magasabb-
rendûségén.

Haász Ágnes kisebb méretû elektrografikái egy ko-
rábbi idõszakot reprezentálnak. A magyar táj fölött el-
lebegõ élõ lelkiismeret (Hommage à Kölcsey (1990),
az emberiség egyetemes szenvedésének jelképet állító
Örök Golgota (1989) – motívumaiban visszautalva
klasszikusok szenvedésélményére –, és az egyszerû-
ségében is döbbenetes kiszolgáltatottságot mutató
Corpus I. (1992) mind-mind míves darab. Avval, hogy
az elektrografika 1ehetõségeire tárnak kaput, egyúttal
az alkotó mûvészetszemléletét is tükrözik. Azt a rendre
való törekvést, ami nem a figuralitásban és a nonfigu-
ratív formákban leledzik, hanem mindvégig a lélek
mozgatóereje.

A 25-26. oldal képei:
Haász Ágnes: Kilenc csata 1849. - Budavár, Kápolna, Szolnok,
Vác, Komárom, Isaszeg, Segesvár, Pákozd, Nagysalló (1998.)
(részletek) Technika: elektrografika. Méret: 100 x 351 cm
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