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Bevezetés a vonal mágiájába 
Huszti Zoltán festészete 

 
 

A következők értelmezéséhez szükséges megfogalmazni egy premisszát, ami minden további megál-
lapítás szemléleti alapját képezi: 
 
  Csak szakrális művészet létezik. 
 
Ez az állásfoglalás részben elkülönít minden egyéb művészetelméleti keretrendszertől, részben kijelöli 
azt a koncepciót, ahogyan bármilyen művészeti alkotáshoz közelítünk. Mindazonáltal van ebben a 
megfogalmazásban egy szó, amely a lehetséges értelmezési bizonytalanságok elkerülése végett némi 
kifejtésre szorul. A „szakrális” fogalmát minden vallási konnotáción kívül kezeljük, s noha az európai 
kultúrában kétségtelenül a kereszténység konkretizálta e szó jelentését a közbeszéd számára, ezt a 
tényt a jelen tanulmány szempontjából inkább korlátozónak gondoljuk. Esetünkben egy sokkal tágabb, 
sokkal általánosabb, s kizárólag absztrakt tartalom merül fel, amit az ember transzcendens lényegéből 
eredeztetünk, mely lényeg nem időhöz kötött, és nincsenek immanens vonatkozásai. Miután az em-
beri jelenséget nem látjuk levezethetőnek a Semmiből, következésképpen az ember, a konkrét sze-
mély, időn kívüli belső tartalmát tekintve nem lehet más, mint artikulálatlan Teljesség. A konkrét em-
ber, a konkrét személy a Teljesség egy konkrét artikulációja – időben kifejtve. A személy azonban saját 
időben kifejtett résztartományainak esetlegességeiből kísérletet tesz létezési mélységeinek artikuláci-
ójára, melynek kivételes darabjai a szemlélőt a konkrétban engedik ráismerni a Teljességre. Jóllehet a 
kereszt által kijelölt vertikális irány ugyanennek súlyos, sötét színekkel megfestett dramatikai kifejtése, 
az egyházi művészetnek a tárgy vonatkozásában maga számára kisajátított illetékessége „ok-talan” 
korlátozás a Teljesség végtelen szabadságához és gazdagságához képest. Nem csoda, hogy a létezési 
körülmények fellazulásával, kívül kerülve a dogmatikus önértelmezésen, az ember számára megszűnt 
a közvetlen látvány méltósága, s a poézis keresése szükségképpen fordult a látvány analízise felé.         
Az absztrakció mélyülő fokozataiban remélte utolérni a vizuális mítosz újrateremthetőségét. Az imp-
resszionisták rácsodálkoznak a fényre, a futuristák a mozgásra, a fauvisták a színekre, a szürrealisták 
az elme tudattalan kivetüléseire – mind elemibb összetevők felé fordulva, amelyek még médiumai le-
hetnek a művész látomásos üzenetének. Joan Miró jut el odáig, ahonnan már nincs tovább: a vonalig. 
 
A vonal összeköt és elválaszt, ráadásul időbeli nyomatként őrzi saját keletkezésének történetiségét, 
úgy ahogyan soha meg nem ismételhető egyediségében létrejön, visszavonhatatlanul őrizve alkotójá-
nak formává transzformálódó jegyeit. Metafizikai értelemben a vonalban lép be a forma a látható vi-
lágba, az egyetlen kiterjedéssel rendelkező dimenziójával. Minden forma őse. Minden további dimen-
zió belőle épül fel, s minden további dimenzióban jelen van, még ha láthatatlanul is. Nem meglepő, 
hogy a térrel és formával ismerkedő gyermek is a vonallal igyekszik lekövetni a látványt, és nem meg-
lepő, hogy a természetközeli kultúrák meghatározott vonalvezetéssel megrajzolt ábráknak mágikus 
erőt tulajdonítanak. 

Miró ezt a mágikus teret igyekezett megérteni és megszelídíteni. Felkutatta a vonal olyan minimalista 
viszonyrendszereit, amelyekben önálló jelentést, üzenetet képes hordozni. A formák ilyen, végsőkig 
lecsupaszított megjelenítésétől nem feltétlen lehet a látvány extázisát várni, azonban a vizuális igazsá-
gok egyszerűségében rejlő erő új művészeti szemlélet lehetőségét nyitotta meg, s soha nem volt épít-
kezés indult meg absztrakt grafikai elemekből, amelyek sokkal kevésbé hivatottak a világ külső látvá-
nyában, mint magában a szemlélőben, illetve a szemléleti törvényszerűségekben nyomára akadni a 
transzcendens eredetnek.  
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Joan Miró: Blue III., 1961 (© Successió Miró / HUNGART 2022) 
 

Miró „Blue III.” című képe egy ilyen, minimalista ábrázolás. Vesz egy enyhén foltosra megfestett kék 
alapot, és elhelyez rajta két objektumot, egy piros, viszonylag szabályos, ellipszoid alakú, valamint egy 
szabálytalan, valamivel nagyobb fekete foltot. Mindkét foltnak udvara van, a pirosnak árnyékszerű, 
fekete, a feketének mintegy hátsó megvilágításból adódó fehér. Ha egyelőre az átlós irányban húzódó 
vonal jelenlététől eltekintünk, a két objektumnak már csak a képen elfoglalt, és ezzel egymáshoz is 
viszonyított helyzete hordoz információt. A piros objektum a kép jobb felső sarkában helyezkedik el, 
ami a képszerkesztés szabályai szerint határozott jelentéssel bír, s mindig valami befejezettséget, va-
lami eredményt emel pozícióba. Ezzel szemben a fekete objektumnak a képen nincs preferált helye, 
mivel a fejlődési irányok balról jobbra, illetve alulról fölfelé vezetnek. Pozíciója jelentéktelennek mond-
ható, amivel szemben némi feszültséget hordoz a fekete testet kontúrjában, hátulról derengve megvi-
lágító fehér fény, mely a viszonylagos kiszorítottságban, jelentéktelenségben, szabálytalanságban is 
aktivitásra utal. A vonal nélkül tehát a képről ennél több nem lenne leolvasható, sőt a pozíciók helyiér-
téke is elmosódna a pillanatfelvételszerű értelmezhetőségben, ami akár egy mikroszkóp tárgylemezén 
baktériumok véletlen elhelyezkedéséről is készülhetett volna. Ezzel szemben ott van a bal alsó sarok-
ból a piros objektumhoz húzott szabálytalan, az átlót némi kilengéssel követő vonal, mint valami osto-
ros egysejtű hosszú farka, vagy más megközelítésben az objektum haladásának nyomvonala. Ezáltal a 
piros objektum viszont leuralja az egész képet. Ez a kép az ő története. Nyoma jelen van a legalsó 
kezdetponton, és megérkezve ott van a legfölső eredményponton. Hozzá képest a fekete objektum 
ugyan létező, létezni akaró, de kívül van az események sodrán – egy outsider. Sőt, nemcsak outsider, 
hanem mellőzött, lényegtelen. És ha keresünk valami archetipikus drámát, ami ennek a látványnak a 
megfelelője, akkor nem indokolatlanul jut eszünkbe Ábel és Káin története. Ábel a jó, aki Istennek tet-
sző módon él, áldozatának füstje Isten által befogadván az ég felé száll, s Káin, aki valahogyan nem tud 
jó lenni, ezért aztán mellőzött, s sötét lelkében a harag forr. 
 
Nem kell és nem is feltétlen lehet egy absztrakt képhez bármiféle dramatikai leképezést társítani, s 
különösen szerencsétlen lehet magyarázatként beleerőszakolni. A kép valós helyzete ennél sokkal egy-
szerűbb. A festő megfesti, és mikor elkészült, behelyezi egy kultúra kommunikációs terébe, és ott az 
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alkotás önálló életet kezd. Az alkotói szándék már sokadlagos, a kép önálló kommunikációt kezd a vele 
érintkezőkkel, s az egyetlen kérdés, hogy artikulál-e olyan üzenetet, ami reveláció szintjén hat az üze-
net problematikájára léthelyzete folytán kiélezett közönségre. Ez az üzenet nem feltétlen esik egybe 
az alkotói szándékkal, jóllehet a legnagyobb alkotók biztos kézben tartják médiumukat. 
 
Miró fenti képén már a vonal mellett megjelenik a szín is, illetve a felület vagy folt, mely utóbbit szintén 
vonal határol el a környezettől, még akkor is, ha ez a vonal mint kontúr nem hangsúlyos. Ugyanakkor 
itt a vonal még csak vonal, a folt pedig csak folt, és nincs olyan vizuális utalás, ami ezeket az elemi 
motívumokat antropomorf értelmezhetőségű alakzatba integrálná. Az absztrakció végpontjait jelentő 
elemekből történő építkezés igazán gazdag lehetőségeket természetesen akkor nyit meg, ha az abszt-
rakt elemek strukturális szervülése képes megmutatni az emberi világ rejtett vagy nem tudatos össze-
függéseit. 
 
A következő Miró-kép címe: Ember pipával. Különösebb elemzés nélkül, vizuális evidenciaként nyílik 
meg a „pont-pont-vesszőcskékből” felépített emberi tartalom, rendkívül árnyalt, kedves és humoros 
utalásokkal. 

Joan Miró: Hombre con pipa, 1925  (© Successió Miró / HUNGART 2022) 
 
Még mielőtt rátérnénk Huszti Zoltán vonalaira, a szemléleti perspektíva megfelelően széles megnyi-
tása végett érdemes figyelmet fordítani egy ösztönből jött alkotásra, amelynek alkotója bizonyosan 
képzetlen, valamint e pillanatban is ismeretlen, mégis, éppen az eszköztelenségével, súlyosan átélhe-
tővé tette saját drámáját, vonalakból, ákom-bákomból megfestve. Műfaját tekintve graffitiről van szó.  
 
Az alkotás helye: Északi vasúti összekötő híd, budai hídfő, az Óbudai Gázgyár északi, beton kerítése. A 
mellékelt felvétel mintegy két éve készült, de a mű ma is látható, kissé megkopva. 
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A Gázgyár kerítésén egyébként nagy számban sorakoznak graffitik, különösen a Duna felőli oldalon. 
Azonban közöttük ezen kívül egy sincs, amelyik túlmutatna a szokásos, lényegi tartalom nélküli, exhi-
bicionista megnyilvánuláson, azzal együtt sem, hogy vannak nagy gonddal megmunkált, és technikai-
lag is virtuóz példányok. Ebben a környezetben Jézus keresztre feszítésének parafrázisa tökéletesen 
idegen. A téma mélysége akár kulturális mintázatként, akár egzisztenciális élményként eleve ismeret-
len az adott szubkultúrában, éppen ezért elképzelhetetlen, hogy ne kívülálló legyen a mű alkotója, s 
ne kifejezetten személyes drámájától motiválva, kényszerhelyzetben szorult volna ebbe a műfajba, s 
lendült volna túl ily mértékben a műfaji kánonnak megfelelő felszínességen. – Mi egyéb oka lehetett 
volna? 
 
Mindez persze csak következtetés, a maga bizonytalanságaival. Szintén következtetés a képnek adható 
cím: Női Krisztus. Női, mivel a keresztfán függő, elnagyoltan ábrázolt alak, egyértelmű jegyekkel be-
azonosíthatóan nő, ami további következtetésekre ad okot. Mert ilyenformán nemigen képzelhetni 
mást, minthogy az alkotó maga is nő. – Ugyan, hímnemű lénynek támadna inspirációja az ideasszoci-
álható peremszerű léthelyzetben női Krisztusról vizionálni? Ehhez bizonyosan nőnek kell lenni. És meg 
is képződik a fantáziában az illeszkedő történet a nevelőotthonról, a szabadsághoz fűzött reményről, 
a szökésről, a durva valóságról, a kihasználtságról, a megaláztatásról, az erőszakról. Mert mindannak, 
ami egy nőben az élet iránti várakozásteljes kitárulkozás, ebben a rajzolatban van vége. Eltemetve. 
 
Pillangószárnyak keretezik a keresztre feszített női álmot, a közszemlére kitett mezítelen testet, a ki-
folyt szemeket. Az előtérben földig hajló pálma ívbe feszülő törzse mintegy kiemeli a megkülönbözte-
tett figyelem számára a lényeget, a dráma örvénylő origóját, az egyébként is hangsúlyosan körülrajzolt 
nemi szervet. Minden egyéb tulajdonképp lényegtelen – a satnya lábak és a valamivel tömegesebb 
kezek – mint a függés kellékei –, és a vonalak zavaros kereszteződéséből némileg kigömbölyödő mellek 
is. A nagy, kerek arc végképp elnagyolt, inkább csak hordozója a szemeknek és a hosszú hajnak. Nincs 



 

Bevezetés a vonal mágiájába 

A női dimenzió | 2022/Nyár | II. évfolyam 2. szám 45 

feloldás, szemben ama názáreti esetével. Itt nem lesz feltámadás, és ezért a nőért sem szív, de még 
csak a jeruzsálemi templom kárpitja sem fog meghasadni. Függvén a fán – sem királya (INRI), sem 
királynője senkinek – csöndben, pisszenés nélkül taszíttatván pokolra, hirdeti a felirat: RIP (Requiescat 
in Pace), vagyis kushadjon örökre. 
Erő, íme, itt csak a vonalakban van. 

* 
 
 
Huszti Zoltán képei szembe jönnek az interneten, nagy tömegben, általában cím és bármiféle kísérő 
információ nélkül. Esetében a mennyiség az alkotás szenvedélyességére utal. A megvalósítás sebes-
sége pedig a belső indulat intenzitásából, amit támogat az alkalmazott technika, a technika biztos kezű 
használata, és általában a lecsupaszított egyszerűség. Azután persze, jönnek a kiürülési pontok, és 
akkor: 
 

 
  
 
Ez pedig rendben van, mert azt jelenti, hogy unaloműzésből vagy munkakényszerből nem fog kép szü-
letni. 
 
Böngészés közben azután megtudunk egyet, s mást. Ehelyt nem törekedhetünk monográfia megírá-
sára, azonban Huszti Zoltán életútjának van egy olyan fordulata, amiről tudván erős szempontot ka-
punk művészetének megértéséhez. Benne ugyanis jól megfér egymással egyszerre két ember, még-
pedig egy művészember, egy festő és egy katolikus pap. 
 
Nem mintha nem fordult volna elő ilyen párosítás már a világtörténelemben, mégis azonban, ha figye-
lembe vesszük, hogy egy ízig-vérig kortárs festőről van szó, aki épp annyira formabontó – ha úgy tetszik 
– rebellis, amint azt az érvényes kulturális sztereotípiák egy „modern művésztől” elvárják, viszont 
ugyanezen sztereotípiáknak megfelelve illő lenne mértéktelen szabadosságra hajlania, s olyan kötött 
formákhoz, mint egy vallás, netán a keresztény vallás, csakis megvetően, de legalább leereszkedőleg 
viszonyulni. Ő azonban a rebellisnél is rebellisebb, mert ez utóbbi elvárásnak sem hajlandó megfelelni. 
Elvégezvén a Képzőművészeti Egyetemet, a következő mozdulattal beiratkozott a Szemináriumba, azt 
is elvégezte, s jelenleg felszentelt papként szolgál. Ez pedig nem azt jelenti, mintha valamiféle pálfor-
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dulással, „jó útra” térve felhagyott volna a bohém művészléttel, hanem azonos elkötelezettséggel bo-
hém is és pap is. Ennek a kettős vállalásnak nem lehet könnyű a gyakorlata – okozhatván meglepeté-
seket egyik és másik oldalon is –, mindenesetre a belső egyensúly megtartásának nehézségeiről szolgál 
híradással a képként közreadott következő megnyilatkozás: 
 

 
Az érzékelhető feszültség az egymás mellett futó pályaívek mindegyikére termékenyítő hatással lehet. 
Ehelyt csak a művészeti aspektus merül fel, amelyen belül egyébként az ábrázolás tárgyaként gyakran 
megjelenik (reverendában) a „másik én”, de odáig ezúttal nem merészkedünk, hanem csak kísérletet 
teszünk az absztrakt építkezés egyfajta szisztematikus analízisére. Ebben az analízisben a struktúra a 
rendező elv, és semmiképpen sem az idő. A művész szükségképpen előbb összetett formákkal bonyo-
lódik viszonyba, s ezeket fokozatosan megértve száll alá az elemibe, majd kezdhet az elemiből épít-
kezni. Ez egy alkotói életút, amit az érvényes következtetések levonásához szükséges részletességgel 
nem ismerünk. Ezért marad maga a struktúra, ami megfelelő rendszerezést kínál az elemitől a komp-
lex felé haladáshoz. 
 
Kezdetben lőn a vonal. 

Nem kell mély értelmet keresni. Három pont és egy vonal viszonyrendszere. (A kék határoló vonal nem 
a kép része.) Csak példa arra, hogy egy valamire való festő alászáll az alapelemekig, és ott kísérletezni 
fog. Figyeli a különböző elrendezési lehetőségeket, keresi az elementáris jelentéseket. 
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A következő ábra sem sokkal több. Az önmagába visszahurkolódó, de folyamatosan tovább haladó 
vonal gomolygása egy sűrűsödésből indul, majd ráállva az átlós fejlődési főirányra, sűrűsödésben tű-
nik ki. 

 
Önmagában a jelentős vonaltömeg miatt nem keletkezik többletjelentés, viszont látvánnyá válik a be-
fektetett energia, ami kihat az emocionális hangoltságra. 
 
Nem így az alábbi kép, amelyik fraktálszerűen az elemi nyitott formával egy nagyobb nyitott formát 
nyit meg, majd kecses női kézzé átalakulva bevonzza az emberbe a „szép, fiatal nőt” jelentő teljes asz-
szociációs környezetet, olyan részletekre támaszkodva, mint a könyökhajlat és a váll íve: kevés vonal, 
tág jelentés. Az is megidéződik, ami nincs megrajzolva. Az elme vizuális sztereotípiái mozgósítódnak a 

jelzésszerű egybeesések által. Ez a hatás érvényesül az alábbi erdőrészletben is, ami elővarázsolja ne-
künk a „fényt” is, holott nincs más, mint fekete-fehér inverzió és vonaljáték. 
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Érdekes lehet rápillantani az építkező folyamat fordítottjára is – a lebontásra. Itt a kiindulási pont egy 
realisztikus grafikai megoldás, aminek absztrakt visszabontása történik. A két rajz között megtalálha-
tók azok a megfeleltetési pontok, amelyek absztrakciós támasztékként szolgáltak. A homlokra lógó 
hajtincset egy szürke folt képviseli, a bal oldali szem megvilágítottságát fehér emeli ki, jóllehet elhe-
lyezkedése és iránya az eredetihez képest más kompozíciós igazodást követ. A jobb oldali szem ár-
nyékban van, az orr piszesége hangsúlyozott, valamint az eredetileg állon futó árnyékhatás itt vállaltan 
beleharap az áll kontúrjába. A kendő, mely rejti a nyakat, az absztrakcióban csak rendszertelen vonal-
tömeggel szétrajzolva teszi értelmezhetetlenné a női jellegnek ezt az egyébként forma- és jelentésgaz-
dag részletét. 
A két karakter jelentősen eltér. Az eredeti rajzon az arc fedett, mintegy álarc mögé rejtőzik, nem enged 
bepillantást saját mélységeibe, a túlhangsúlyozott árnyékok pedig egészen hozzáférhetetlenné teszik. 
Mintha az absztrakció ezen akarna áttörni, noha nem teljes sikerrel. Mégis, a bal oldali arcfél erőtere, 
ami kissé a centrum felé hajlítja az arc oválisát, elevenné teszi, s egyben leplezetlenül hagyja azt a 
nagyon is nőies attitűdöt, ami belső bizonytalanságaitól hajtva némileg okvetetlenkedő. 
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A két rajz között valaki erősebb megfeleltetést is várhatna, ez azonban indokolatlan. Különösen nem 
lehet szó az absztrakció minőségét hasonlósághoz kötni, lévén két külön alkotásról van szó, más ins-
pirációval, más művészi szándékkal. Az összevetés esetleg az absztrakció technológiájára enged vala-
melyest következtetni. Mindenesetre a vonalak mintha a gyermekrajzok bizonytalanságával és önké-
nyeskedő kuszaságával lennének behuzigálva, holott mindennek rendkívüli precizitással kell a helyére 
kerülnie, különben képtelenség az egésznek ennyire egységes karakterként működni. 
 
Nem mellesleg, ez már egy színes grafika: fekete, fehér és legalább három különböző szürke árnyalat. 
Lépünk tehát tovább, s a vonalra, az elemi formákra rányitjuk a színek világát. 

 
Ez egy táj. Nem reális táj. Kizökkentő, mert nem egyezik az elme tapasztalatával a kék égről és a fekete 
földről. De azért van horizont, s így mégis van ég és föld, és van egy fa, egy jegenye, már-már értelmez-
hető színekkel, viszont a tövéből a lehető legszürreálisabban egy folyó ered, kék, amilyennek egy fo-
lyónak lennie kell. Ettől berendeződik ez a metafizikai táj, a domborzat lejtést kap, hiszen a víz lefelé, 
a képből kifelé, felénk folyik. Megszólít bennünket, összeköt a Nagy Fával, aki ebben a vörös izzásban 
az Élet Forrása. 
 
Mintha Huszti Zoltán gondos alapossággal járná végig a legegyszerűbb elrendezésektől a komplexekig 
vezető utakat, jóllehet nyilván nem egy ennek megfeleltetett sorrendiségben, mégis minden fokozatot 
kidolgozva, mindenkor határozott vizuális jelentéssel, amit még inkább kiemel a gyermekrajzok tiszta-
ságát idéző tétova vonalvezetés, az elrajzolást is biztos kézzel az artikuláció szolgálatába állítva. 
 
A vonal és szín után az „ember” formavilágának megjelenése az, ami az elmét még nagyobb szabad-
ságfokú tornamutatványra késztetheti, azzal is, ami a képen effektíve megjelenik, és azzal is, amit ép-
pen a hiánya idéz meg. Ebben a vonatkozásban szinte matematikai tisztaságú közelítést kínál az oeuvre, 
amennyiben a teljes kötetlenséget megelőzően módszeres választékát nyújtja a kötötten egy, majd 
kettő, azután a három emberalakot tartalmazó képeknek. 
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Ez itt egy hölgy. Van benne nagyvilágiság. 
És kommunikál. Mondja a magáét. Gond 
nélkül beáll a Nap elé, mert tudja, hogy az 
is őt emeli. És szép is. De azért lehengerlő. 
Kicsit túlteng. 
 
Ha hátralépünk, és ránézünk a szájra, 
csak egy görbe vonalat látunk, ami volta-
képp nem is emlékeztet szájra. Csak a 
többi vonalhoz való viszonyrendszerben, 
a pozíciója miatt válik szájjá. És ha oda 
tudjuk adni magunkat a képnek, ez a száj 
beszél. Mozog. Az egész kép él. 

 
 
Ez egy fiatal hölgy. Kitette magát. Öntudatos. Tudja, hogy 
szép. A haja, a szofisztikáltan megoldott haja, és a majd-
nem dísztelenségben az egyetlen, de hangsúlyos bross. 
Az eleganciáját a hosszú, vékony nyak vezeti be, átkötve 
a tekintetet a testre, amiben van valami megfoghatatlan 
lágyság, az a lágyság, ami csak a fiatal lányok sajátja, mert 
a testnek még van tartása is. Pedig ez a test szinte csak 
egy téglalap, aminek csupán a kontúrozott fölső oldala a 
brossal szintézisben válik íves dekoltázzsá. Mégsem me-
rev. 
 
Ez a szépség nem tolakodó. Önmagáért beszél, ami 
mégis megszólít, és benne van az, amit az öreg Don Juan 
mondott a fiatal lányokról: – Szépek, aranyosak, aztán 
egyszer csak kiderül, hogy ők is akarnak valamit.  
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Boszorkány. Ezt teszik a vonalak és a színek együtt. 
Testbe kötözött szellem. Démonikus erő. Nem me-
nekülhetsz előle. 
 
Benne van évmilliók rettegése attól, amit még senki 
sem látott, de bizonyosan van valahol. És itt most 
manifesztálódott. Szerencsére köti a kép. Nem tud 
kilépni belőle. Hátra tudunk lépni, ahogy kell. Meg-
próbálunk kilépni belőle, mint a szépasszonynál. 
De ennek követ a tekintete. Jó lesz vigyázni! Léleg-
zet visszatart! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arab nő burnuszban, fedetlen arccal. Melegség. 
Nem az a csokoládémelegség, hanem éppen az, 
ami megérint bennünket akkor, amikor a burnusz 
bábállapotából kivillanó szemek sugarával pilla-
natra összeakad a tekintetünk. Ez a nő már nem 
fiatal, de szép volt. Már tud mindent. És még van 
ideje, itt a Földön. Türelemmel viseli. 
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Ő Géza. Erőművész. Éppen feszeng – mutatja ha-
talmas izmait. Gézából éppen az az erő hiányzik, 
ami a boszorkányban benne van. Lágyak, egé-
szen nőiesek a vonalai. Szegény Géza: gyenge. 
Férfiassága a súlyos combizmok között még 
csak nem is domborodik. Ezzel szemben hiú. Oh, 
az a hajkorona! Gondosan beállított göndörkék. 
Leleplező, amint erre rímelve, a fej köré fonódó, 
feszengő kar fedetlen szemérmetlenséggel 
megmutatja hónaljszőrzetét. És azok a szemek – 
vadásszák a sikert. 
 
Csupa belső ellentmondás, kíméletlenül meg-
mutatva. Ez a grafikai ákombákom valójában vi-
zuális abszurd. Olyan abszurd, ami a képet saját-
ságosan nem a vásznon, hanem a nézőben 
hozza létre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oda a női méltóság. Ez a csinibaba 
itt elhasalt. Vége mindennek, amit 
oly gondosan beállított. Még ott 
vannak a hosszú szempillák, a fes-
ték a szájon, de a tűsarkú cipő tor-
zult sziluettjében már benne van az 
önmagából kifordultság. A tehetet-
lenül kapálózó lábak és csonkává 
vált kezek. Ez most itt teljes össze-
omlás, de talán az idő. Talán túl 
fogja élni. 
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A két emberalakos képek lényege az interakció. A két alak egymáshoz való viszonya, ami egyrészt az 
emberi kapcsolat tartalma és minősége, másrészt az akció vagy aktivitás, ami a kapcsolaton belül ép-
pen megvalósul. 

Nem sok jót ígérő kapcsolat. A férfi részben indulatból, részben passzióból űzi a nőt. Nem nagyon 
durván, de szívósan. Nem annyira erőből, mint inkább verbálisan. A nő látszólag nem szegül ellen, 
hátat fordítva igyekszik valamelyest kihúzódni a támadás centrumából, de dacol. És kell neki az áldo-
zatszerep. Így van meg az összetartozás, amire baljósan nyomja rá bélyegét a férfi agresszív, kék 
szeme. 
 

Ők a piacon találkoztak. Ismeretségük nem elmélyült, de ha összefutnak, váltanak néhány mondatot. 
Súlytalanul, inkább önigazolás végett – így jobban tudják értelmezni saját magukat. Nézegetik a para-
dicsomot, az uborkát, és közben haladnak is. A bögyösebb nő viszi a prímet, diktálja az irányt és az 
ütemet. A másik igazodik, de óvja autonomitását. A fölény a tét. Nem adják fel.  
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Erős nő és gyenge férfi. A nőt valójában nem érdekli a férfi – vagy még pontosabban, nem a férfi ér-
dekli. Valamit azonban nagyon akar, valamire fókuszál. Közben azért tudja, hogy a férfi ott van mö-
götte, benne van az erőterében (vörös), és kommunikál is vele – mozgatja. A férfi a nőt akarná, s így a 
médiuma. Soha nem kapja meg, legfeljebb a testét, alamizsnaként a szolgálataiért. 
 

 
Papa és Mama. Együtt öregedtek meg. Szeretik egymást, örülnek egymásnak, örülnek a világnak, belső 
békéjük van. Semmi agresszivitás, csak mosoly, esetleg egy kis óvatosság. Mama árnyékként tartozik 
Papához, akit kissé tol is maga elé. Papa az árnyék nélkül viszont semmi. Rájuk nézve Isten lelkét me-
legség tölti el, és vigyázó angyalokat rendel melléjük. 
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A három emberalak jelentése: együttes. Egymáshoz való viszonyuk lényege az összetartozás, a látha-
tatlan kötelék, ami összefűzi őket, és amin belül érzékelhetők finom, differenciált árnyalatok vagy 
aszimmetriák, de nem ezeken van a fókusz, hanem a kifelé irányuláson, amiben szoros és meghatá-
rozó az összetartozás. A „kifelé” a képből pedig éppen ránk, a szemlélődőre irányul. 

 
Összeköti és be is fonja, egyben tartja őket a fekete kötelék annak a bizonytalanságnak ellenében, 
amiben egységesek. Nem részegek, de talán kapatosak. Most megtorpantak, ahogyan szembetalálkoz-
tak velünk, akiket nemigen tudnak értelmezni szűk nyíláson át kinézegetve belső világukból. Méreget-
jük egymást a sötétben. Azután majd továbbmennek. Reményeink szerint eljutnak a nyugalmas ágyig. 

 
 
 
Lamentálók. Igazuk van. Erősek. Külön-külön is. A középső nő a ve-
zér. Nem egyértelmű, hogy a jobb oldali nő ruhájának fölső része-
ként értelmeződik a mell szintjét takaró piros folt, vagy inkább a 
középső nő fölemelt bal kezeként, amivel megállítja a menetet – 
majd ő mondja... Ő akar lenni a szószóló, és kétségtelenül ő a leg-
szilárdabb, bár a bal oldali nő nem bír magával, és folyamatosan 
járatja a száját. 
 
Meggyőzőek, viszont nem szimpatikusak és nem nőiesek. Igazsá-
guk elmegy a fülünk mellett. Sérelmük rejtély marad. 
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Ők is talán arabok, vagy még in-
kább indiaiak. Nagyon eltérő 
egyéniségek, de szorosan ösz-
szezárnak. Szükségük van egy-
másra, mert leváltak a társa-
dalmi formációkról, és így, 
együtt vannak biztonságban. A 
jobb oldali nő mondható legin-
kább szépnek, és benne van is 
valami lazaság. Az ő előtörténe-
tében voltak sikerek, de talán 
csalódott, és már nem akar a 
szépségét maga előtt tolva he-
lyet magának. A jobb oldali nő 
arcában születésétől fogva jelen 
van egy finom, keserű íz, ami kü-
lönleges, és nemes, és amit csak 
a bátor férfiak értenek és sze-
retnek, mert látják benne a tra-
gédia tiszta vállalását, amit dol-
guk átölelve védelmezni. Azon-

ban beteljesedett rajta a rossz sors, bekövetkezett a tragédia, mert nem volt, aki védelmezze. Azóta 
riadtság van a tekintetében. Fél, és már nem lehetséges számára a beteljesülés. Így, hármasban vala-
hogy túlél. 
 
A középső nő erős, de főként azért, mert a másik kettő előretolt médiuma. Értük él. Ő maga eltűnik 
csukott szeme mögött, nyitott szeméből különös szuggesztivitást árasztva vezeti ezt a hármast minden 
akadályon át. 
 

* 
 
 
Képek áradása. Épp csak elindultunk a vonalak mentén. Megkíséreltük rendszerbe foglalni a látványt, 
de a vonalakat nem lehet rendszerbe zárni. Áttörnek a szabálytalanság szabályain. Nem mondhatjuk, 
hogy miután behatoltunk az egy, kettő és három emberalakos képek birodalmába, most jön az igazi 
komplexitás, most jönne a figyelemre méltó szóló teljesítményt követően a nagyzenekar, mert a vonal 
mesterénél soha nem lehet tudni. Hunyorgó szemekkel rápillantva a Teljességre, egyszer csak húz egy 
vonalat… – egyetlenegyet…, amiben minden benne lesz. 
 
Huszti Zoltán egy helyen úgy nyilatkozik, hogy ő nem fest szakrális képeket. 
 
– Mit mondjak. Van vitám vele.  
 

  – Országh – 
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