
17

A királyi ruha, a jogar és a korona a hatalom, 

a döntéshelyzetben lévők szimbóluma. Az Y 

Pythagoras betűje, amely arra utal, hogy az 

emberi életnek kétféle útja van: a jobb oldali 

az erény útja, a bal pedig a bűné. Mivel Ripa a 

betűt az alak kezébe helyezte, joggal mondhat-

juk, hogy szerinte az ember kezében van a jó és 

a rossz, a biztos és a bizonytalan út választásá-

nak a lehetősége. Ismét a sztoikusokra hivatko-

zik: ők azonban „fontosabbnak tartották a kívá-

natos cél elérésének szándékát, mint magát a 

cél elérését.”10

Ha felidézzük mindhárom fogalomnál a fen-

tebb taglalt ábrázolás-módokat, szembetűnő 

Baglyas Erika installációjának művészettörté-

neti, ikonográfiai újszerűsége valamennyihez 

képest. Baglyas újítása abban rejlik, hogy telje-

sen redukáltan, pusztán magára a tárgyi attri-

bútumokra, szimbólumra szorítkozva ábrázolja 

a sors, a szerencse és a szabad akarat fogal-

mát. Nála nem öltenek semmilyen formában 

sem emberi alakot a fogalmak, mintha ezek tel-

jesen függetlenek lennének az ember létezé-

sétől. Nincs szabad akarat, nincs morál, mely 

átjut a tű fokán: az ember felett áll a sors és a 

szerencse. Baglyas a teljes elvonatkoztatást, 

absztrakciót választotta eszközéül, mely min-

denképpen egyedinek tekinthető ezen fogal-

mak ábrázolástörténetében. Egyszerre reflek-

tál a kanonizált antik, keresztény és világi ábrá-

zolás-típusokra, s merít mind írott, mind képi 

forrásokból. Adott esetben többlettartalom-

mal tölti meg a jelképeket: a fonál mellé odahe-

lyezi a tűt is, melyek így együtt az egész életen 

át tartó dolgos munkára is utalhatnak. A nyak-

kendő pedig a pythagorasi Y továbbgondolása: 

a nyakkendő lelógó hosszú egyenes vége a nyak 

körül két irányban halad tovább, mint az Y for-

mája, ám a tarkónál mégis újra eggyé válik a két 

szár. Bármilyen utat is választunk magunknak 

tehát, a végén mégis csak egy út van. S talán 

nem véletlen, hogy éppen ebben a teremben ér 

fel a mennyezetig a vörös szőnyeg.

Ahogy Arany János is megfogalmazta:

Nem mindig ember, a ki sorsot intéz;

Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb; 

S midőn lefáradt az erőtelen kéz, 

A végzet tengelye harsog tovább; 

Csüggedve olykor hagyja lomha gépül 

Magát sodorni az ember fia: 

de majd, ha eszmél s öntudatra épül, 

Feltűnik egy magasb harmónia.

(Magányban, 1861, részlet)

10  long, i. m., 234.

Szombathy Bálint

Doktor a választási 
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drMáriás Béla Válassz! című kállítása
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Kétezer-egy végén drMáriás Bélának Én már csak a politikusok segítségében 

reménykedek! Éljenek a Politikotonok! címmel nyílt rajzkiállítása az óbudai társas-

kör Galériában. Az ezt néhány hónappal megelőző Műcsarnok-beli Űrbox madrigá-

lok tér- és időbeli határtalansága után az új témafelvetés óriási változást hozott: 

a tudományos dedukció átcsapott szöges ellentétébe, az indukcióba. Vagyis, az 

ideológiai következtetések iránya éles fordulatot vett, és drMáriás az általáno-

sak helyett egyes eseteket kezdett fürkészni, a férfi fogamzásgátló gumi óvszer 

metaforáján át. A „koton-lét” ugyan még mindig csak egy közösségi helyzetet 

teremtett meg — mellőzve a konkrét személyi utalásokat —, de a korabeli válasz-

tási cirkuszolások érintett emberi archetípusainak fő mintacsoportjait így is ken-

dőzetlen őszinteséggel határolta be közvetett pszichopatológiai karcolatai révén. 

A metafora-választás által a művész nyíltan és szabatosan kifejtette, mit gondol 

a politikusokról: használati eszközök, melyeket egy, esetenként néhány alkalom 

után eldobnak (az amerikai Playboy képregényekben itt-ott feltűnik a vulkanizált 

koton, mint a katonák agyonhasznált kollektív kincse). 

drMáriásnak ugyan már régebben is létezett kedvenc mesehőse, állandó emberi 

archetípusa egy bizonyos „Karcsiba” ágyazva, kinek esetlen személyében min-

denki kicsit magára ismerhetett. Vagy képzelhette azt is, hogy a név mögött az 

alkotó önéletrajzi hőse — alteregója? — bújik meg. „Karcsi” egyszerre volt konk-

rét és általános személy, kicsit fiktív, kicsit létező, némileg jellemezhető, némileg 

meghatározhatatlan. Mondhatni, kettős tudatú lény, kinek magatartás-mintája 

drMáriás Béla
Répássy Róbert a Zagyván szörföl, 2009
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az élet nagy bugyrából lett kimerve: bizonyos helyzetekben dicső hősként, bizo-

nyosakban pedig elbukott antihősként mutatkozott. A „Karcsi”-archetípus tehát 

egyféle ködlovag, ingoványos talajon mozgó hétköznapi, megfoghatatlan bio-

lógiai jelenség. Ezzel szemben a „Politikotont” már szűkebb társadalmi besoro-

lás jellemzi, tudniillik, valamiféle közös tevékenységi körbe tartozik, azonos érde-

kek mozgatják, tudatossággal cselekszik, és egy szűkebb társadalmi réteg maga-

tartásformája van mögötte. Ennek értelmében azonos kritériumok és elvárá-

sok alapján ítélhető és minősíthető. A „Politikoton” arctalan egyed-típus, avagy 

egyed-termék, kinek jelleme mögött ott a többi hasonszőrű valaki, valószínűsít-

hető pártkatona, s akinek ellenében ott van az általa képviselt úgyszintén arcta-

lan tömeg. drMáriás számára a politikus itt még csak tipológiai megközelítés tár-

gya, egyedekre le nem bontott társadalmi elit — néha úgy tűnik, bohóctársada-

lom —, melynek görbe tükre kompakt, összefüggő felületből áll, nem pedig ato-

mizált tükörcserepekből. A művészt a kérdéses opusban egy hatalmi mechaniz-

mus, egy monstrum érdekli, melyet ugyanakkor az ember-egyed gyengéinek priz-

máján át vizsgál, karikíroz, és gúnyol. Maga a problémafelvetés e helyütt lényege-

sebb, mint az eseti embertani kiterjesztés, de bizonyossággal jelzi, merre tart az 

alkotó érdeklődése.

A „Politikoton”-rajzokat heves vonalvezetés, dinamikus kompozíció, és mindenek-

előtt részletekre ki nem terjedő karikatúraszerűség jellemzi. látni rajtuk, hogy 

egy szuszra készültek, egyetlen lendületből csapódtak ki, akár csak a kétezres 

években készült rajzok java (Rántott arcvonások, 2003; Arconarc, 2004; Az öngyil-

kos autószerelő önarcképei, 2006). A korábbi rajzgyakorlattal összevetve az is ész-

revehető, hogy stilisztikai értelemben az összes 

említett ciklus szervesen összeér, egymást 

generálja, összhangban a drmáriásinak nevez-

hető egységes rajz- és festőművészeti forma-

nyelv torzkép-központú vezérelveivel. drMáriás 

karikírozó hajlama valamennyiben kimutatható, 

de soha sem billen át a tényleges karikatúra 

területére. A művész, amikor megérzi ennek 

a veszélyét, mindig visszafogja magát a kellő 

mértékben. de témái sem annyira nyitottak, 

hogy átzuhannának egy másik, köznapi műfaj 

tartományába. Nincsenek konkrét, megnevezett 

szereplői, csak viselkedés- és magatartásformá-

kat láttamoztatók. Színház ismeretlen színé-

szekkel, akiknek azonosságát csak sejteni lehet 

a szereposztás „sorai között”.

Az előzőekhez képest drMáriás legutóbbi kiál-

lítása éles töltényekkel erősíti sáncait. A cím-

adó Válassz! félreérthetetlenül rárímel Berény 

Róbert 1919-es plakátjának jelszavára (Fegy-

verbe! Fegyverbe!), egy olyan társadalmi-politi-

kai szituációt idézve, amelyben valamiféle pozi-

tív aktivista tett szükségessége mutatkozik 

megoldásnak. Jelezve egyben, hogy sarkpon-

ton vagyunk, sarkalatos kérdések fojtogató lég-

körében élünk, cselekednünk kell. természete-

sen, a Válassz!-ban — ismerve politikai életünk 

visszásságait, politikusaink tragikus melléfo-

gásait, átlátszó komédiázásait — erősen benne 

van a maró gúny is. Illetve: drMáriásnak a jelen-

ségkört érintő előző munkáit, mindenekelőtt 

a „Politikotonokat”, melyekben többed ízben 

megmutatkozott a művész lesújtó magánvé-

leménye a nyilvános szférának erről a végsőkig 

manipulatív, emberi sorsokat alakító-megkese-

rítő fertályáról.

de nem csak erről. Ennek a menetiránynak az 

első állomása 2008-as, Erlin Galéria-beli tárla-

tán volt kitapintható, amikor a celeb-világ — a 

mai magyar ugar — csúcsán majszoló sztárocs-

kákat pellengérezte ki. A közpicsák vezető vona-

lát néhány időszerű politikai szereplő jelenlété-

vel tette szaftosabbá, s ekkor már nyíltan meg-

nevezte ihletésül szolgáló alanyait. Hiszen a 

képek mögül önmagában is provokatív nevek 

tűntek fel: Cicciolina, Juszt, Győzike, Balázs Pali, 

dél-húsa dzsoni, Boros, Boschkor, Kovi, Anettka 

stb. oldalán ott zászlózott néhány politikai nota-

bilitás. Végtelenségig csócsálható nevek. Olya-

nok, kiknek csócsálása adott szinten személyi-

ség-sértő, más szinten azonban kikezdhetetlen. 

Ez utóbbi lenne a művészeti feldolgozás — idé-

zet (meg- és beidézés) — apparátusa, amihez 

jogilag nehezebb hozzányúlni. Sőt, elvileg lehe-

tetlen, hiszen a művészeti gondolkodás sérthe-

tetlen egy önmagát demokratikusnak nevező 

társadalomban. Illetve, nem érdemes belekötni, 

hiszen a művészet az utolsó szar, amivel a tár-

sadalomnak számolnia kell, amit komolyan kel-

lene vennie. Akár, mint tényt, akár mint lelkiis-

meretet. 

drMáriás Béla
demszky Gábor a csata szünetében hímestojást fest, 2009
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Ám itt éppen a lelkiismeret hiánya a metszőpont. Ezért a hosszú névszólítás, 

a szubjektív felelősségre vonás, az „ébredjetek, ébredjetek!” — Válassz!, Ébredj! — 

focista csatakiáltása, a reménytelenségből fakadó jajszó drMáriás torkából. Vala-

mint a népi burleszk konstans masszájából kifeslő reménytelen kacagás, drMáriás 

megrögzött, koncertjeiről ismert kojota-kaffogása. Sírva halunk meg, vagy haho-

tázva, melyik a jobb? — teszi fel az örök kérdést. és főleg: hogyan számolunk el 

egymással? Hogyan számoltatjuk el egymást? Elszámoltatás nélkül pedig nincs 

perspektívánk, nincs jövőnk, nincs újjászületésünk. Nem mintha az újjászületés 

jelentené a boldogság, illetve a feltételezett halhatatlanság kulcsát. Hanem egy-

általán.

A Válassz! panoptikum valójában parlamenti arcképcsarnok, olyan tabló, amely 

akár a zárt osztályon is készülhetett volna. Egy fejét vesztett ország látlelete 

kicsiben. Néhány igazán súlyos festmény — közülük kiemelkedik a megfeszített 

Gyurcsány és Orbán vértől csöpögő monumentális alakja — nyomja rá bélyegét a 

friss termésre, amely az Artaud-i kegyetlen színház érzelmi felturbózásával már-

már a Nitsch-i misztérium-tortúrák hipernaturalista világába visz át. A festmé-

nyeket kisebb rajzok láncfűzére veszi körül, ezek vannak túlsúlyban. Az ál sztárvi-

lág kulisszái mögé betekintő Erlin Galéria-beli pasztell-kréta marcangolás stilisz-

tikai fogásai változatlan formában jelennek meg, fő jellemzőjük pedig továbbra is 

a hatványozott karikírozás, az erős kritikai él. A kigúnyolás hatásfokát az elma-

radhatatlan képaláírások emelik egyre magasabbra, kiegészítve, magyarázva a 

kompozíció tartalmi vetületét. drMáriás egy olyan műfaji választóvonal elé érke-

zik, mellyel talán nem is számolt. Amíg például a két keresztre feszített pártvezér 

képe úgy is érvényes és értékálló, ha nem tudjuk, kiket ábrázol — annyira expresz-

szíven és általánosan érinti a szenvedést —, addig a rajzokról ez nem mondható el. 

Ha elvonjuk tőlük értelmező képaláírásaikat, intellektuális mankóikat, egyszeri-

ben a talajt is kihúzzuk alóluk: nyomban értelmezhetetlenné válnak. Olyan helyzet 

áll elő, melyet Németh György a következőképpen fogalmazott meg: „A közéleti 

karikatúra mindig aktuális, nehéz például megérteni egy öt évvel ezelőtti karika-

túrát, ha valaki nincs tisztában annak hátterével”. 1

tudnunk kell, hogy a sztárocskákat és a politikusokat megidéző jeleneteket 

drMáriás szinte napi frissességgel „örökíti meg”, figyelve a rádió és a tévé híreit, 

a bulvárlapok pletykáit. A rögzített szituációk a történelem egy adott pillanatát 

ragadják meg, és hatásukat is frissiben fejtik ki legerősebben. Nehéz elképzelni, 

hogy a Navracsics Tibor a tények szorításában, a Steiner Pál beszorult Rogán 

Antal fejébe, a Semjén Zsolt, mint Szent Lángos vagy a Demszky Gábor a csata 

szünetében hímes tojást fest című, és hozzájuk hasonló rajzok néhány évti-

zed elteltével is ugyanazt jelentik majd, mint ebben a pillanatban, illetve, mint 

keletkezésük idején. Függetlenül az alkotások művészi színvonalától, drMáriás 

munkásságának konstans értékrendszerétől. úgy vélem, a művész átlendült 

arra a területre, amit politikai vagy inkább közéleti karikatúrának nevezünk.  

Ez önmagában nem baj, sőt: felhívja a figyelmet egy nálunk nem kellően kulti-

vált műfaj hiátusára. 

Ne feledjük, a művészettörténet számos nagy egyénisége érintette ezt a tarto-

mányt. Hirtelenjében George Grosz 1922–1933 között keletkezett szuverén — és 

mindenek előtt kemény — politikai karikatúrái jutnak eszembe. Akkor úgy hozta a 

helyzet, hogy Grosznak világosan állást kellett foglalnia valamelyik oldal mellett, 

ám a hivatásos politikai karikaturisták helyzete eleve más volt. Walt Mcdougall,  

a 19–20. század fordulóján tevékenykedő szakmabeli a következőket írta: a poli-

tikai karikaturistának „olyan kíváncsi rugalmassággal kell rendelkeznie, ami alkal-

massá teszi őt arra, hogy bármelyik párt számára tudjon karikatúrát készíteni, 

anélkül, hogy saját véleményét megtagadná”.2 Mcdougall burkolt célzást tett 

arra, hogy a művésznek a sok érdek kereszttüzében meg kell őriznie függetlensé-

gét, hiszen számára mindegyik oldal egyaránt célkereszt. A már idézett Németh 

György erről így vall: „Amit hányingerszerűen tudok utálni, az a képmutató, 

beképzelt, kivagyi, úrhatnám banda minden oldalról. Őket azért karikírozom, mert 

dühödten fel tudok háborodni azon, ahogyan egyesek a közéletet igénybe veszik 

1 http://media.bibl.u-szeged.hu/linklap/images/cikkek/linklapold/rkultura/20060206/nemethgy.
html
2 http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=19062

saját érvényesülésük céljából. Mindig hangsúlyo-

zom, hogy nem politikai karikatúrákat rajzolok, 

hanem közéletieket, csak a politika maga alá 

temette a közéletet.”

 Valószínű, drMáriás ironizálásának indítékai 

úgyszintén valahol itt keresendők. Függetlenül 

attól, hogy — mint ironikusan mondja —, ő nem 

utálja, hanem kimondottan szereti a politikusi 

alkatot. „Szerelmes vagyok beléjük, s egyet-

len perc sem múlik el immár életemből anélkül, 

hogy ne beszélgessek, csókolózzak, vitatkoz-

zak, vagy romantikusan tervezgessek valame-

lyikükkel, hiszen végérvényesen beléptek az éle-

tembe, a szobámba, s immár a legszeretettebb 

és legnagyobb tiszteletet kiérdemlő családtag-

okként vannak jelen szívemben…”,3 írja. Nem 

hinném, hogy drMáriást akkora függőség fenye-

geti, hogy elvonási tünetei lennének. Mint min-

denben, e helyütt is az általános emberit firtatja. 

Egy merész szerkesztőre lenne szüksége csupán, 

aki napi vagy hetente többszöri rendszeresség-

gel közölné lapjában a rajzait. A műfaj sztárja 

lehetne. és általa az újság is hozzátehetne vala-

mit a sajtó történetéhez. 

3 http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=14&id=52865

drMáriás Béla
dávid Ibolya, mint Szűz Mária, 2009
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