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lemesen természetes anyagokat használó 
Németh János, Hadnagy György és H. Póka 
Emőke. Németh két ízes kerámia varjúja 
(Varjú I-II.) kitűnően és rendkívül ízesen 
jellemzi a madár jellegzetes mozdulatait. 
A Vénusz születése c. nagyméretű, dombor-
művekkel díszített edény a Kossuth-díjas 
művész egyik remeke, melyen az antik mito-
lógia habokból kiemelkedő szépséges isten-
nőjével átellenes oldalon a szigonyt és halat 
tartó tengeristen, Neptunusz atlétatrikót és 
kalapot viselő legényke formájában feltűnve 
kapcsolja össze a két kultúrkör ikonográfi-
áját. Hadnagy György mívesen kidolgozott 
fa kisplasztikái három különböző irányba 
mutatnak. Az Európa elrablása ugyancsak 
antik mitológiai témát dolgoz fel, a Trianon 
hazánk tragikus sorsfordító eseményének 
állít emléket – amelyen a gyermekét sira-
tó anya képében Hungária tartja ölében a 
megcsonkított ország körvonalait –, míg a 
Metamorfózis c. munka biomorfnak mond-
ható, és a fa textúrájában és anyagában 
rejlő lehetőségek maximális kihasználására 
törekszik. H. Póka Emőke figurális asszoci-
ációkat is ébresztő, alapjában mégis inkább 
absztraktnak mondható magas színvona-

lon megoldott, sokféle technikát ötvöző 
textilképei (Frivolitás, Forrás, Reinkarnáció) 
nőiesen hajladozó vonaljátékukkal és az 
anyagukból, valamint színvilágukból ere-
deztethető kellemesen meleg érzetükkel 
hódítanak.

A 2018-as Zalaegerszegi Szalon a fen-
tiek tükrében meglehetősen színes és 
érdekfeszítően izgalmas képet állít elénk. 
Pillanatfelvételt ad a város művészeti éle-
téről, és ennek gazdagsága igazolja emlí-
tett tételünket az itteni művészet súlyá-
ról. A tárlaton szereplő alkotók nem töre-
kednek újabb fejezetekkel megtoldani az 
extrémitásra törekvő, jó eséllyel csupán 
fellángolás-szerű mainstream trendek tör-
ténetét, sokkal inkább a vizuális nyelvezet 
már kikristályosodott, igényes, de széle-
sebb rétegekhez szóló regiszterein szólaltat-
ják meg narratívájukat. Fontos számukra a 
közönséggel való kapcsolatuk, a vele történő 
kommunikáció, és mindez beigazolni látszik 
azt, hogy az ilyen jellegű, átfogó, területi 
merítés igényével szervezett kiállításokra 
továbbra is komoly szükség van.
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A kiállítás címe már azonnal utal valami 
másra, valami újra… Táj-képek, tehát nem 
egybe írva, ahogy szoktuk. Ez az írásmód 
kiemeli a kép szót, miközben felidézhető, 
hogy a festészet történetében milyen nagy 
és különleges ív a tájképé. Azt gondolhatnák, 
hogy az európai festészetben a tájábrázolás 
már a korai időktől jelen volt, de nem. Csak 
a 14. századtól jelenik meg a képi táj, s akkor 
is még csak, mint háttér (persze hangsúlyoz-
zuk, hogy ez az európai festészetben van így, 
mert például a kínai piktúrában már sokkal 
korábban ez a terület nagy jelentőségűvé 
válik!). 1500 körül jelennek meg az első 
önálló tájképek, s mintegy száz évre rá az 
ideális tájkép területe, ahol ott a természet, 

de láthatók figurák is, elsősorban staffázs-
ként, legtöbbször mitológiai utalásokkal, s 
ez vezet a heroikus tájkép kategóriájához. 
Az igazi nagy időszak a 17., 18. század, s 
akkor is Németalföld, ahol kimagaslóan 
fontossá válik a tájábrázolás, s azon belül  
például a tenger megfestése. A 18. századtól 
jelennek meg a városi tájképek, a vedúta 
műfaja, az olyan látképé, melyben nagy 
szerephez jut, a tájjal együtt az architek-
túrális karakter. A táj természetesen fontos 
a barokkban, majd azt követő rokokóban is, 
melyben előtérbe kerül az idill megjeleníté-
se is, s ettől kezdve a tájábrázolás minden 
stílusban kiemelkedővé válik, így a roman-
tikában, az impresszionizmusban, majd az 
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izmusokban is, talán kiemelkedően ezekből 
az expresszionizmusban. S egy nagy ugrással 
hadd jelezzük, hogy míg ma a táj különböző 
szemléletű, ám ihletett ábrázolása lehet a 
művészi progresszió manifesztálása, ugyanak-
kor az utóbbi évtizedekben a táj festése erősen 
kommerszializálódott, esztétikai értelemben 

„olcsóvá” vált, a közhelyek széles birodalma 
tárulhatott elénk. Tájképet emberábrázolás 
nélkül ráadásul különösebb festői tudás nél-
kül is lehet készíteni (manírokat viszonylag 
könnyű elsajátítani), amely persze nem válik 
művészi értékké, de a mű legjobb esetben pia-
cosítható vagy egy bizonyos rétegben, közeg-
ben értékesíthető. Ráadásul a tájábrázoláshoz 
különböző közhelyek tapadnak, pl. az alföld 
megjelenítésben, amely immár nehezen tud új 
minőséget, új nézőpontot felmutatni. S persze 
ma a táj elszakadhat a konkrét tájtól. A tájél-
mény és a tájábrázolás lehet szimbolikus, tájat 
is lehet jelképekkel érzékeltetni, a tájábrázolás 
természetesen erősen lelkiállapot kifejező is 
lehet (Csontváry!), s barátkozzunk meg azzal 
a gondolattal, hogy a tájábrázolás is lehet 
absztrakt, de akkor már jellemzően nem lehet 
tájképnek nevezni. A ma készített tájképek 
többsége már sajátos többlet tartalmat hordoz, 
a festészetet megújító törekvések itt is érvé-
nyesülhetnek, formában, színben, s természe-
tesen festői felfogásban, stílusban, s előtérbe 

kerül az a régi elv és szentencia, hogy nem is 
annyira a mit a fontos, hanem a hogyan, a kép 
készítésének processzusa. Így a tájkép része 
lehet a kortárs művészeti szcénának, de min-
denképpen megőrzi „függetlenségét”, például 
a ma oly jellemző street-art vagy a public-art 
törekvésektől.

A Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény új típu-
sú tájképekből álló gyűjteménye is ilyen fajta 
művészi magatartásokat tükröz, s a Keresztury 
Dezső VMK Gönczi Galériája, szépen rendezett 
(köszönet érte Nagy Johannának) kiállítása is 
ezt manifesztálta.

Azt állíthatjuk, hogy a tizenhat kiállító 
mindegyike más és más eszményeket képvisel, 
s ha vannak is közelítések, minden művész 
rendelkezik egy erős egyéniségből eredő egyé-
ni stílussal. Radák Eszter (1971) témái között 
évek óta szerepel a táj megközelítése. Itt látható 
képei ráadásul az utóbbi évekből származnak, s 
jelzik festészete jellemző karakterét, az ábrázoló 
jellegzetességet, az egyes látványelemek erős 
kontúrokkal történő elhatárolását. Muskátlis 
ház című képében a címet adó motívum csak 
egy kis eleme az egész műnek, így a néző szinte 
keresgéli magát a kis muskátlis házat, ám 
eközben szemével jótékonyan végig pásztázza 
a képet. Egészen más felfogású Bikácsi Daniela 
(1943) képe (Park kúttal), amely sajátos titok-
zatossággal áll előttünk, s kis mérete is nagy 

dimenziókat sejtet. Ismét egészen elté-
rő Bács Emese (1978) tájhoz való viszonya, 
egyrészt azért, mert nála fokozottan fontos 
az urbánus környezet, illetve a természeti és 
városi látvány egyesítése. Technikája sajátos 
nyers felfogást jelez, melyet erősít azzal, hogy 
képei felületébe természetes anyagokat applikál, 
melyek utalnak azonban felfogása organikus 
gyökerezettségére is. Papageorgiu Andrea 
(1980) szintén a látványhoz közelálló stílu-
sát szuggesztíven erősíti fel festésmódjának 
és színkezelésének erőteljes volta. Egészen 
vízió karakterű színeit mélyen kidolgozott 
faktúrákkal teszi összetettebbé. Nála érezni, 
hogy mennyire lehetséges egyfajta „nem-
zeti táj” megörökítése, esetében a görög 
atmoszféra nagyon érezhető. A kiállításon 
látható olyan festő képe is, aki a korábbi 
években sok tájképet festett, de aztán pályá-
ja nagy fordulatot vett. Ide sorolhatók Cseke 
Szilárd (1967) munkái, akinek Pocsolya és Őszi 
köd című képe, eleven festőiséggel, lelkesedéssel 
megfestett művek, sajátos, személyes esztétikai 
értelmezéssel. Cseke Szilárd 2015-ben a 
Fenntartható identitások című összetett ins-
tallatív projektjével kiállíthatott a velencei 
biennále magyar pavilonjában, természete-

sen egy egészen egyéni technikai megoldást 
kívánó komplex mű együttesével, s amely 
döntően tért el az itt kiállított képek látvá-
nyának világától. Ugyancsak egyéni értel-
mezést jelez Regős István (1954) két műve 
(Kikötő, Reformkori budai rakpart), aki arra 
képes, amire kevesek, hogy a táj megfestésé-
be sajátos iróniát vigyen. Végső soron hideg, 
távolságtartó, ám míves formálású képei 
mosolyogtatóak, felszabadító hatásúak, s 
ugyanakkor képesek arra, hogy visszarepít-
senek az időben. Szurcsik József (1959) mun-
kái a tájkép és a zsáner határesetei, ugyanis 
közismert emberfejei, melyek sajátos „koc-
kafejek” (vagy kockába szorított fejek…) 
abszolút lényegi tartozékai képeinek, noha 
e fejek kétségtelenül tájba illesztettek. Így 
válnak az ő művei különlegesen szoronga-
tóvá. Bukta Imre (1952) más szempontból és 
más szemlélettel közelít a tájhoz. Sajátosan 
egyéni, nyers festői felfogásával ő is képes 
ironikus képalkotásra, amely amúgy is jel-
lemző művészetére. Különös módon mun-
kái inkább szociográfiai helyzetképek, mint 
tájképek, amely jelzi festői éleslátásának egy 
különleges oldalát. Igazi, valóságos tájáb-
rázolások ellenben Tenk László (1943) fest-
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ményei, aki egyrészt a nappal és az éjszaka 
közötti alkonyi atmoszféra egészen külön-
leges képességű művésze, kivételes koloris-
ta, valamint a faktúrák bravúros megfes-
tője, mellyel képei plaszticitása, virtuális 
térképző ereje felfokozódik. Sajátos tájlát-
vány Szüts Miklós (1945) Szabadság hídi kikö-
tő című munkája, amely nem is annyira az 
ábrázolásra törekszik, hanem egy különleges 
festői bravúr megvalósítására, amelyben a 
szürke tónusok sokasága és a szfumatós képi 
atmoszféra inkább meditatív hangulatot 
teremt. A kiállítás legidősebb résztvevője, 
kiállítója volt Galambos Tamás (1939), aki 
nagyon egyéni, a hiperrealizmust és a szür-
realizmust szintetizáló felfogásával a kortárs 
magyar piktúra különleges alkotója. Képe 
ezúttal antropomorfizált módon egybeol-
vasztja a fekvő női test formáját a természet 
domborzatával, s mindebből nem csak egy 
különleges gondolatiság, hanem egy fino-
man erotikus és ugyanakkor ironikus képi 
hangulat árad, amelyen megcsodálhatjuk a 
festő elmélyült festésmódját, precíz, min-
den apró részletre figyelő stílusát. A kiállí-
tás fő falára helyezte a kiállítás rendezője 
Somogyi Győző (1942) nagyméretű, horizon-
tális balatoni kompozícióját, melynek köz-
pontjában Badacsony látható, s melyben 
erősen hat ránk a festő egészen különleges 
tér- és színfelfogása. Somogyi képén kinyíl-
nak a monumentális balatoni terek, „leve-

gők, vizek”, miközben a civilizáció szinte 
mindenütt jelen van, de nem pusztítóan, 
hanem szinte jótékony simogatással.  A 
művész különleges színképzése a valóságot 
a látomással egyesítve erőteljességet ad e 
nagyhatású festménynek.

A Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény 
válogatása ezúttal is bizonyítja, hogy milyen 
átfogó az a gyűjtési koncepció, melyet 
a gyűjtemény építői kialakítottak, s ez az 
ide válogatott kollekció azért is válhatott 
különleges kiállítássá, mert bizonyította, hogy 
a lehető leghagyományosabb témában is az 
elmélyült művészi megközelítések milyen 
jelentős festői minőséget képesek teremteni. 

„Közéleti” szempontból is figyelemreméltó, 
hogy a kiállítók között egyaránt volt olyan, 
aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja és 
olyan is, aki a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia tagja. Ez semmiképpen nem 
minősítő tényező, csak apró jelzése annak, hogy 
lehetséges a művek alapján, a művek közötti 
párbeszéd. A kiállítás pedig összességében 
bizonyította, hogy a tájkép mai értelmezése 
egyben világértelmezés, nem parciális vagy 
margóra szorított tematika, ha olyan 
művész „foglalkozik vele”, aki ki emelkedik 
a táj élményéből, erejéből, s más dimenzióba 
helyezve azt, akár egész művészi ars poeticáját 
is képes e művekkel elénk vetíteni.  Ezen a 
kiállításon pedig több ilyen képet láthattunk.

A múlt év májusában alakult Babits Mihály 
Kamaratársulat Kaj Ádám rendező veze-
tésével állandó színházat szeretne létre-
hozni Esztergomban. A Presszó-szonáta 
az első olyan bemutatójuk, amelyet már 
ebben az új formációban állítottak színre. 
(Repertoárjukon szerepel két olyan előadás 
is, amelyeket még a Kamaratársulat elődje, 
a szintén Kaj Ádám által alapított Sz-projekt, 
későbbi nevén Theaterrepublik Ungarn 
mutatott be. Ezek a Hrabal-mű alapján 
készült Nyiratkozások – Sörgyári capriccio, 
és a Jónás könyve, Török Sophie előadásában.) 
Előadásaiknak az esztergomi Művelődés 
Háza, Budapesten pedig az RS9 Színház ad 
helyet, de eljutottak már több fesztiválra is.

Az első két előadás bizonyította, hogy Kaj 
Ádám szívesen fordul klasszikusokhoz, és 
bátran nyúl nem színpadra írt alapművek-
hez. Új nézőpontot keres hozzájuk, így pél-
dául a Jónás könyvében a művet születésének 
körülményeivel, a költői életút e drámai sza-
kaszával együtt, Török Sophie szemszögéből 
mutatja meg. 

A Presszó-szonáta azonban egy másik irány, 
hiszen kortárs drámáról van szó. Az pedig, 
hogy a Kamaratársulat első bemutatója egy 
ilyen ősbemutató, határozott jelzés, hogy a 
klasszikusok mellett a kortárs dráma lega-
lább olyan fontos az alkotóknak. Tudjuk azt 
is, hogy a darabot Vörös István kifejezetten a 
társulat két színésznőjére, Kéner Gabriellára 

Turbuly Lilla

Női arcok groteszk tükörben
A Presszó-szonáta Esztergomban
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