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is átszövik: „A mentősnek csúsztatott pénz/ 
megteszi hatását, vagy eleve/ jó emberek, pró-
bálnak kíméletesen/ bánni a megtört testtel” 
(Kórház). Az Anya a földre zuhan a verscso-
port egyetlen olyan darabja, amelyben a 
történetmesélés során a kisgyermek meg-
figyelései vegyülnek a felnőtt visszaemlé-
kezésével. Az alaphelyzet az idős, bevizelő 
édesanya alakjával való szembesülés, amely 
rengeteg emléket előhív a múltból. A hat 
részből álló vers egyes részei az egykori édes 
rajongás és a jelenkori önostorozás között 
biztosítanak átjárást, teret engedve annak 
a kegyetlen érzésnek, hogy a szülői gondos-
kodást soha nem lehet igazán meghálálni. 
A ciklus darabjaiban minden nehézségek 
fölött áll az anya ereje, méltósága és ennek 
a küzdelemnek a folyamatos elismerése a 
fiú részéről; az anya hős, az anya királynő. 

„Ennél is nehezebben szokja azonban, / hogy 
királynői pozícióját föl kell adnia./ Elvégre egy 
beteg mégsem uralkodhat./ Elvégre egy király-
nő betegen is uralkodó.” (A királynő hazatér)

 Az anya elmúlásának felidézése indukálja 
a lírai én visszatekintését eddigi életére, vagy 
ellenkezőleg, az öregedés nyomasztó érzeté-
nek folyománya a királynő utolsó éveinek 
visszaidézése? Akárhogy is, ezek szoros köl-
csönhatása érződik a versciklusokon; ugyan-
az a fájdalom és félelem, csak másra irányul.  
 
„Most, hogy elmúltál ötvenéves, látszólag/ 
elérted célod, felszabadultál. Ehelyett:/ 
súlytalan üresség ott legbelül, a tudat falán/ 
a kint lelassult, összemosódott kontúrok.” 
(Ifjúságod álomvárosa). Legmélyebb, preci-
zitása okán mégis oly felemelő megnyi-
latkozása az efölött érzett fájdalomnak  A 
közelítő tél átirata – a szerző hivatkozásá-
ban: Berzsenyi-monokróm. Horkay Hörcher 

– ámbár piktúrájában még szorosan  olvassa 
Berzsenyit - sokkal fakóbb színekkel dol-

gozik, mint a niklai remete: nála az elmú-
lás témája nem enged be színeket, csak 
a homályt, a szürkét, az őszt. Egyetlen 
árnyalata Lollinak az eredetiből átemelt 
barna szemöldöke, mely váratlan visszaté-
rés a mester eredetijéhez a kissé szabadab-
ban értelmezett szentencia lezárásaként.  
 A fentebb már idézett Ifjúságod álomváro-
sa és a Sírni saját halálodon darabok által 
Horkay Hörcher a tanár-identitásba is been-
ged. Az elmúlásról való elmélkedésnek egy-
részt a rég nem látott helyek, másfelől a 
campusok fiatal látogatói válnak indikáto-
raivá. Múlt és jelen duplikált szembeállítása 
ez, melyben az édes emlékeket és a tanítás 
örömét állandóan felülírja a jövő miatt 
érzett aggodalom, a halálfélelem, a bújtatott, 
de jól kiolvasható irigység. „…Egymásra 
csúszott emlék és élő pillanatfelvétel, ami/ 
a zajos adatokból összeáll, megfejthetetlen/ 
képlet, lúzer vagy…” (Ifjúságod álomvárosa). 
  A szerző a tél ellenpontozásaként a nyárról 
is elmélkedik, de ez, olybá tűnik, megma-
rad inkább ujjgyakorlatnak, boldog pilla-
natképek fel-felvillantásának. „Most meg-
próbálom leírni a nyarat”- így az első sor; 
szokatlan ez a lebegő érzés - írja, s valóban, 
mintha nem lenne számára komfortos az 
a boldogan írás, amellyel itt kísérletezik, 
s mely végül át is fordul a szülők elvesz-
tése okán érzett fájdalomba.(Ez a nyár) 
 A szelídek városa kötet nehéz, de 
nehézségében van valami felemelő. A 
kimondott fájdalom könnyebb a kimondat-
lannál; jelen kötetben, a csodás szóképek és 
a találó csattanók használata által kimondva 
pedig a szomorúság egyfajta szépséggé nő. 

(Horkay Hörcher Ferenc: A szelídek városa. 
Guttenberg Pál Népfőiskola Orpheusz Kiadó, 

Budapest, 2018.)

Az idén ünnepli 60. születésnapját Zala-
egerszeg egyik legmarkánsabb szobrászmű-
vésze, Farkas Ferenc. Ebből az alkalomból 
jelent meg az évforduló jeles napjához (feb-
ruár 15.) kapcsolódóan a munkásságát szá-
mos képillusztráció segítségével 239 oldalon 
bemutató nagyméretű, reprezentatív album, 
melynek tanulmányát a pályatárs, régi barát 
és évfolyamtárs, Tóth Csaba Munkácsy-
díjas festőművész írta. Két hónappal később 
került megrendezésre a jubiláló művész 
retrospektív kiállítása. Ennek pikantériája, 
hogy két helyszínen – a Városi Hangverseny- 
és Kiállítóteremben, illetve a Gönczi 

Galériában – tekinthető meg, és a két, 
voltaképpen önmagában is kereknek érzett 
rész-kiállítás hat nap eltéréssel (április 13. 
és 19.) nyílt meg. A messziről idetévedő 
érdeklődő e megoldással találkozván az 
első pillanatban talán kérdőn vonhatja fel 
szemöldökét, majd szembesülnie kell vele, 
hogy a városnak még ma sincsen egy ekkora 
anyagot befogadni képes, megfelelő kiállí-
tóterme. Marad a kéthelyszínes megoldás, 
aminek persze előnye is van: könnyebb a 
bemutatott alkotásokat a rendezői logika 
szerint csoportosítva bemutatni.

Kostyál László

Farkas Ferenc 60
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Az egykori zsinagógaépület nagyobb 
teret biztosító karzatán szélesebb kereszt-
metszetet láthatunk Farkas alkotásaiból. A 
karzat bal oldalán főleg aktszobrok, a jobb 
oldalon többnyire valós vagy fiktív port-
rék sorakoznak, a falakon a művész eddig 
talán soha ki nem állított rajzvázlataival. A 
portrék között egy-két köztéri monumen-
tum – pl. az egerszegi Luther-szobor vagy 
a Fiatalok c. utcaszobor – kismintája is 
feltűnik. A karzatok végén néhány vitrinbe 
érmek kerültek.A középső részen bemuta-
tott anyag vegyesebb tematikájú, itt (illetve 
részben a jobb oldalon) kapott helyet Farkas 
több jellegzetes ciklusának (Finálé, Hokusai, 
Humanisták) néhány darabja is. 

A Gönczi Galéria két kisebb termében 
a szobrász művészportréi tekinthetők meg. 
Nem csupán szorosabb értelemben vett 
arcmásokról van itt szó, hanem annak a 
Farkas interpretációja szerint készült, kerek 
kisplasztikába vagy reliefbe fogalmazott 
művészettörténeti sorozatnak a darabjairól 
is, amelyek nagy művész-elődök, elsősor-
ban festők alkotásainak átiratait tartalmaz-
zák. E sorozat igazi kuriózum, az életmű 
egyik leghangsúlyosabb része, amelyben a 

szobrász egyszersmind a súlyponti anya-
got összeválogató művészettörténész és 
az egyes alkotások szakszerű interpretálá-
sát elvégző műértő szerepét is felvállalja. 
Hasonló, szubjektíven értékelő megköze-
lítéssel jelennek meg a művészportrék is, 
saját művészetük legjellemzőbb jellegzetes-
ségeit hordozva.

A kiállításon – a két helyszín ellené-
re is most már fogalmazzunk így, egyes 
számban – egy rendkívül gazdag, a jeles 
elődökhöz méltó életmű bontakozik ki 
előttünk. Az elmúlt, évszázadnyi korszakot 
tekintve Zala megyéhez, ha nem is túl nagy 
számban, de kitűnő szobrászok kapcsolód-
tak. Büszkén vállalta kötődését az innen 
induló Zala György (1858-1937), a budapesti 
Millenniumi Emlékmű mestere, valamint a 
saját korában nemzetközileg is széleskörű-
en ismert Kisfaludi Stróbl Zsigmond (1884-
1975). Hasonlóképpen büszke volt zalai 
származására Botfai Hűvös László (1883-
1972) és Boldogfai Farkas Sándor (1907-
1970) is.Ők a megélhetés érdekében még 
kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, 
amely a jeles szobrászok közül először Vörös 
Jánosnak (1897-1963) nyújtott elegendő 

(bár meglehetősen szűkös) kenyeret. Ma is 
büszke a megye és székhelye a két itt élő, 
idős mesterére: a keramikusként köztéri 
szobrok hosszú sorát is alkotó, Kossuth-
díjas keramikusra, Németh Jánosra (1934), 
valamint az emblematikus szobrászra, 
Szabolcs Péterre (1942). Mellettük a néhány 
éve sajnálatosan fiatalon elhunyt, kiváló 
groteszk alkotások sorát készítő Fischer 
Györgyöt (1956-2012), valamint a köztér-
re szintén sokat és színvonalasan dolgozó 
Béres Jánost (1954) kell megemlíteni.

Olcsó szófordulat lenne úgy fogalmazni, 
hogy a jeles elődök és kollégák köteleznek. 
Farkas Ferencet nem kötelezik, legfeljebb 
bizonyos mértékig inspirálják, s fontos ezt 
hangsúlyozni, hiszen ő önálló karakter, 
egyértelműen a saját, jellegzetesen egyéni 
útját járja. Bár nyilvánvaló, hogy mind elő-
dei, mind pályatársai munkásságára jelentős 
rálátással bír, ez őt lényegileg alig befolyásol-
ja.1986-ban diplomázott a Képzőművészeti 
Főiskolán, mestere az általa nagyon tisz-
telt Somogyi József volt. Művészi eszmélése, 

majd stílusának kikristályosodása idején az 
új szenzibilitás, a geometrikus konstruk-
tivizmus, a biomorf tendenciák vagy más, 
e korszakban virágzó késő-neoavantgárd 
törekvések ugyan komoly vonzerőt gyako-
rolhattak volna rá, számára azonban mes-
tere figuralitásra épülő, stiláris iránymu-
tatása mindig meggyőző alapként szolgált. 
Művészetét bizonyos szemszögből klasszi-
kus indíttatásúnak mondhatjuk, legalábbis 
abban az értelemben, hogy középpontjában 
szinte minden alkalommal (talán néhány 
érme kivételével) és jól felismerhetően az 
ember áll. A szobrász alapvetően térbe-
li formák és alakzatok segítségével közve-
títi gondolatait, a klasszikus (indíttatású) 
szobrász ezen belül emberi formák révén. 
Amíg azonban a szorosabban vett klasszikus 
művészet a szépség érdekében hajlamos az 
idealizálásra, és – amennyiben nem port-
réról van szó – egész alakokban gondolko-
zik, Farkas más eszközökkel él. 

A kiindulási pontot az ő művein is 
a primer látvány képezi, a művészi esz-
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köztárában azonban ott lapul a felületek 
rusztikusan elnagyolttá tételének, a gro-
teszknek, a meghökkentésnek, a bizarrá 
vagy töredékessé alakításnak lehetősége 
is. Figuráinak legfőbb jellemzőjét mégsem 
ebben láthatjuk. Leginkább karakteres 
vonásuk az – öltözetük, megjelenésük által 
egyébként rögzített – idő-dimenzióból való 
kilépés, az időtlenség érzetének felkeltése. 
Nélkülöznek mindenfajta expresszivitást 
vagy érzelemnyilvánítást. Arcuk csak abban 
az esetben sugároz érzéseket, ha ez a narra-
tíva szempontjából fontos. Általában kifeje-
zéstelen, távolba néző, elgondolkozó, úgy is 
mondhatjuk: befelé forduló tekintetekkel 
találkozunk. A különböző alakok még akkor 
is statikusnak tűnnek, ha – viszonylag rit-
kán – mozdulatukból dinamizmus követ-
kezne. Ez szoros összefüggésben van az 
arckifejezéssel. Nagyrészt a mimika hiánya 
eredményezi, hogy a figurákon abban az 
esetben sem érezni semmilyen kimerevített 
pillanatnyiságot, ha éppen mozdulat köz-
ben ábrázolja őket a szobrász. A mozdulat 
ilyenkor a legbelsőbb lényegükhöz tartozik. 

Mintha előre beállított élőképek jelennének 
meg előttünk. Ennek révén elrugaszkodnak 
konkrét tértől és időtől, és valami álta-
lánosabb gondolat vagy érzés kifejezőivé 
válnak. Amíg a klasszikus szobrász a megje-
lenített figurákat idealizálja, Farkas Ferenc 
ideákat fejez ki a segítségükkel. Minden 
alakja, minden portréja, minden kompozí-
ciója mögött jelen van egy az érzékelhető 
látványnál mélyebb, általánosabb gondolat. 
Az ábrázolt figura egyszersmind az általa 
képviselt eszmének – sőt, legfőképpen 
annak – a megjelenítője is. Alkotásai olyan 
jelképek, melyek örök emberi értékeket, 
vagy konkrétabb, az ábrázolthoz a tuda-
tunkban szorosan kapcsolódó gondolatokat, 
jellemzőket közvetítenek. 

A fentiekből következően bátran nevez-
hetjük Farkas Ferencet reneszánsz lelkü-
letű, a humanizmustól vezérelt művész-
nek. Egy egész sorozata viseli a Humanisták 
címet, s a többnyire elgondolkozva, vagy 
mély diskurzusba merülve ábrázolt figurák 
a szobrász szimbolikus önarcképeként is 
értelmezhetők. Olyan értelemben minden-
képpen, hogy hozzájuk hasonlóan mindig 
a nemeset, a szépet, az előre vivőt keresi az 
életben. Az ember az ő számára igazi csoda, 
melynek titkát egy életen át kutatva sem 
lehet teljességgel felderíteni és megérteni. 
Az emberi figura a legtökéletesebb médium, 
aminek segítségével gyakorlatilag bármi-
lyen gondolatot, tartalmat képes kifejezni. 
Művészete mély bizalmat és hitet sugároz. 
Az emberben való általános hite mellett egy 
magasabb rendű, a belső szépségre és jóság-
ra fókuszáló, transzcendens irányultságú 
hit is tükröződik munkáiról. Olyan erős 
belső meggyőződés, ami különösen szilárd 
alapot képez művészete számára. Mostani, 
retrospektív kiállításának anyaga négy évti-
zedet ölel fel, és minden reményre feljogosít 
abban a vonatkozásban, hogy a következő 
évtizedekben további remekművek sorával 
fog gazdagítani bennünket.

Kamaraterem hiányában ritka ajándék egy-egy kamara-előadás 
a zalaegerszegi nézőknek. Utoljára négy évvel ezelőtt láthattuk a 
Vaknyugatot, valamint a színház néhány lakásszínházi előadással 
igyekezett a delikát élményekre is vágyó színházbarátok kedvében 
járni. A lakásszínház jó kezdeményezés volt (azért a múlt idő, mert 
ebben az évadban már nem működött, és a hírek szerint jövőre sem 
fog), de más műfaj, mint a kamaraszínház. Igény lenne mindkettőre. 
Erre utal, hogy A vihar kapujában hatodik (és lehet, hogy egyben 
utolsó) előadása pótszékes teltházzal ment. És ha a nagyszínpadhoz 
képest nem is sok az a 60-70 ember, egy színháznak és a közönsé-
gének is fontos, hogy terepet kapjanak a kísérletező, bátor előadá-
sok. Nem utolsó sorban pedig a színészeknek is létérdekük, hiszen 
nekik sem mindegy, hogy színészi eszköztárukat bővíthetik vagy 
karbantarthatják-e kisebb terekben. A helyzetet az oldhatná meg, 
ha a Griff Bábszínház önálló játszóhelyet kaphatna, és így a kama-
ratermet csak a színház használhatná. Tervek vannak, belátható 
határidőről egyelőre nem tudni.
Addig örülhetünk az olyan ritka ajándékoknak, mint A vihar kapu-
jában. A drámát Müller Péter Akutagave Rjúnoszuke novellái, vala-
mint Kuroszava Akira ismert, 1950-ben készült filmje alapján írta. 
Az egyszerű történet szerint a XII. századi Kiotót polgárháború sújt-
ja. Egy szamuráj és a felesége menekül a pusztítás elől, az erdőben 
azonban találkoznak egy rablóval, aki az asszonyt megerőszakolja, 
a férjét pedig megöli. A történetet a három szereplő, valamint egy 
arra járó favágó mondja el – ahányan, annyiféleképpen. (A megölt 
szamurájnak a lelkét idézik meg.)
A hely és az idő Müller Péter átiratában tulajdonképpen lényegtelen. 
Időtlen történetet írt, példázatot az emberi természetről, és ez az 
időtlenség jellemzi a Gergye Krisztián által rendezett előadást is. 
Zöldy Z. Gergely díszlete remek, és meghatározza az előadás alap-
hangját: úgy időtlen és általános, hogy hangulatában mégiscsak van 
valami keleti íz, főleg, amikor Gibárti Tibor fényei új jelentést adnak 
egyik vagy másik részletének. Így lesz a sötét csuhás koldusból (Ticz 
András) egyetlen pillanat alatt földöntúli, égi jelenség, így gyullad 
lángra az erdő egy napfelkelte tüzében. A mély árokkal kettévágott 
tér mindkét oldalán hámló, fehér fatörzseket látunk. Közülük csak 
hármat rögzítettek (utalva a három főszereplőre), az összes többi 
kileng, inog, bizonytalan, mint minden, amit az előadás szerint az 
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