
„Lét-leletek“ alkotója*

A muravidéki mûvészeti élet „csillaga“ volt, otthonos a két (szlovén, magyar) kultúrában. De otthonos
a hazai, európai, sõt, japán kiállítótermekben is. Ljubljanai tanulmányai után visszatért szülõvárosába,
Lendvára, és nagyanyja régi házát alakította át mûtermévé. Bár ebben a peremvidéki kisvárosban dolgo-
zott, munkáit rangos díjakkal ismerték el Szombathelyen, Mariborban, Chamaliéres-ben, Wakayamában,
Tajpeiben, Tokióban. Korán, alkotóereje teljében távozott. Különleges technikával készített, pazar színek-
ben pompázó fametszetei, nyomatai, grafikai mappái ma is elevenek. 1999-ben szlovén nyelven reprezen-
tatív album jelent meg életmûvérõl, Aleksander Bassin tanulmányával és Janez Balazic interjújával, a
Pomurska zalozba és a ljubljanai Mestna Galéria kiadásában. A kiváló esszéista, szakíró, egyébként a
mûvész barátja, Hagymás István egy újabb, mondhatni rendhagyó szövegben tárja fel a Gálics-mûvek
rejtett összefüggéseit az õt körülvevõ kis – s tágabb világgal, valósággal. Ennek egy részletével idézzük
meg a lendvai mester alakját, aki tavaly lett volna hatvan éves… *(Bence Lajos: Létlelet címû kötetének
címlapját is õ készítette.)

A Szerk.

Hagymás István:

Az alsólendvai csillag
Gálics IIstván ((1944-11997) ffestõ éés ggrafikus ((Részletek)

Az 1989-ben készült XXX. sz. Fosszília elsõsorban finom színeivel, a kolorit árnyalt, egymásba való
átmeneteivel tûnik ki. Talán ez a legabsztraktabb Gálics grafika, melynek felszínén, mintha letûnt civilizá-
ciók nyomai lennének láthatók madártávlatból, mintha sivatagi romvárosok vagy tenger alá süllyedt
Atlantiszok tûnnének át. Vagy csak egyszerûen egy látomás az, amit Gálics elénk vetít? A közeljövõ elsi-
vatagosodott vagy éppen vízzel elárasztott, lakatlan bolygó felszínét örökítette volna meg, látnoka az
idõknek?
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Gálics IIstván: FFosszília-XXXX. 11989, színes fametszet, 84x22 cm.



Bárhogy legyen is, a legnagyobb jóakarattal sem nevezhetjük ezt a képet életképnek, mégis szép, tehát
él. Mintha erre utalna maga a befogadó forma is, a „keret“, a kontúr ugyanis sok irányba elvezetheti gon-
dolatainkat, képzeletünket (Gálicsnál ez a sokértelmûség szinte mindig természetes), de mindenképpen
ismerõs, valamikor valahol már látott alakzatot sejtet.

Talán egy itt felejtett „Jónás-cet-
kövülettöredékkel“ van dolgunk. A Pulmo-
fosszília (magyarán tüdõ-õskövület) címû
sorozattal (az 1990-es években járunk)
Gálics, mintha még egyszer visszatérne
biomorf korszakához, és eredeti „prog-
ramképekkel“ lepné meg a világot. Az
ausztráliai bennszülöttek faháncsra rajzolt-
festett ún. „röntgenképeit“ idézik ezek az
átvilágított és elõhívott „belsõszerv-famet-
szetek“. Jól választotta meg az expozíciós
idõt, a mélységélességgel sincsenek gon-
dok, a tüdõröntgen kifogástalan techniká-
val készült, már csak le kell olvasni az ered-
ményt, a két „túlélés“-tüdõszárny üze-
netét.

Talán nem is kell külön hangsúlyoz-
nunk, hogy az oldalszimmetrikus szer-
kesztés (ti. mellérendelési viszonyrendszer-
rel van dolgunk) egyenes folytatása a Nagy
hegedû ciklusból származó tengely szim-
metrikusan kétrét vált hegedûszárnyaknak,
ill. az ezekkel egylényegû Lepke sorozatból
származó pillangószárnyaknak. Ezen a for-
mai visszatérésen túl talán még lényege-
sebb az a metaforikus kapcsolat, amely az
életmû korábbi (és késõbbi) darabjaival, de
elsõsorban a fával, a fasággal rokonítja a
Pulmo ciklus leleplezõ képleteit. Jegyezzük
meg a formulát:

A fa (az erdõ) a Föld tüdeje, s a tüdõ (a
légzsákocskák) az élõ szervezet fája, erdeje.

Nem kell feltétlenül radiológusnak
lennünk ahhoz, hogy leolvassuk ezt a tüdõ-
röntgen-leletet, Gálics ugyanis gondoskodott róla, hogy „tüdeje“ magáért beszéljen, s a diagnózis a szó
szoros értelmében mindenki számára világos legyen. A „korkór“ (ezt a szóösszetételt Halász Albert
költõtõl kölcsönöztem): Kétoldali tüdõruptúra (értsd: két lyukas tüdõszárny a kórisme).

Nemcsak Gálics István magánember és fametszõ mûvész „szívta mellre“ Lendva és a világ légszennyét,
kormát (ezt tette a kéményseprõ nagyapa is), de maga a „világtüdõ“ is beteg, átlyukadt, s a tüdõlebenyek
fehér foltjai sebként világítanak, mint az atmoszférán az ózonlyuk.
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Gálics IIstván: FFosszília-PPulmo-BB, 11990, 
színes fametszet, 100x70 cm



Mint József Attila fogában az idegen anyag, 

„[…] Felnõttem már. szaporodik fogamban
az idegen anyag,

mint szívemben a halál. De jogom van
és lélek, vagy agyag

még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fõvel szótlanul kibírnám,

ha nem vagyok szabad! [...]“

(József Attila: Levegõt – részlet –)

úgy rakódik le tüdõnkben a belélegzett világpor. Nemcsak mellkasunkat szorítja, légzésünket nehezíti
ez a generalizált szmog, de lelkünket is fojtogatja (érdemes elgondolkodni azon, hogy lélek szavunk meny-
nyire összecseng a lélegzés szóval).

Gálics következetes abban, hogy nem „kikeveri“ a fehér színt, hanem a papír fehérségére hagyja, hogy
az ott és úgy jelenjen meg, ahogy az elõre megíratott, s beteljesítse végzetét. Mesterünk szinte csak a fával
„operál“. Nemcsak mûvei tárgyát képezi, de maga az alany, a „negatív“ (metszett fa) ugyanez az élõ
minõség, és végül az üzenetet (a fa üzenetét) hordozó anyag a papír is egyfajta „fa-megnyilvánulás“.
Érdemes lenne külön fejezetet szen-
telni annak, hogy Gálics mikor, hol,
milyen papírra veti látomásait, te-
kintve, hogy a különféle minõségû
papírok, mint önálló entitások, to-
vábbi információk hordozói, ill.
szervesen beleépülnek a képek szer-
kezetébe. Az elsõ fehér folt egy ko-
rábbi grafikán látható (ezt még te-
kinthettük volna egyszerû véletlennek
is), ezúttal viszont egyre markán-
sabbnak tûnnek ezek a „flekkek“ a
tüdõkben felhalmozódott apró,
fekete kátrányszemcsék között, és
félõ, hogy nem egykönnyen kezel-
hetõ, kiheverhetõ kórsággal leszünk
kénytelenek szembesülni.

Íme, egy évvel késõbb, 1991-ben
egy, már „magából kivetkõzött tüdõ“
a XX. sz. Fa-fosszília igazolja rossz
elõérzetünket. A korábban szabályos
(tüdõ)szárnyak itt mintha felajzott
íjak módjára feszülnének, mintha az
egymásnak domborodó, eddig kom-
pakt fa-tüdõ-szövete a „Nagy fe-
hérség törvényének“ engedelmesked-
vén, szemünk láttára engedne utat a
múlandóságnak, a teljes szétesésnek.
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Gálics IIstván. FFosszília-FFa-XXX, 11991, színes fametszet, 100x70 cm



Oszlásnak indul valami: az addig egybetartozó részek eltávolodnak egymástól, minden új helyre kerül,
és mintha a fehérség ékelõdne az úszó földrészek módjára szétváló, leszakadt darabok közé. A „fehér
papírtengeren“ sodródó szövetdarabok, sejtek, mint megannyi apróbb-nagyobb úszó szigetecske, fél-
sziget, új tájat alakítanak ki, öblöket, fjordokat, lagúnákat képezve: így néz ki egy „áttéttáj“ (metasztázis).

Ezek után nem marad más számunkra (és a mester is ösztönösen ezt teszi), mint rámutatni a gócra,
arra a helyre, ahonnan a leépülés ered. A „góckép“ nem várat magára, 1992-ben szinte menetrendszerû
pontossággal jelenik meg a Fa-fosszília sorozat AX jelzéssel ellátott darabjaként. Elsõ látásra ez a kép is
„csak“ egy Fa-fosszília, egyik a sorban a sok közül, variáns, mégis van valami, ami mássá teszi ezt a
darabot, ami lényegét tekintve különbözteti meg éppen ezt az alkotást a többitõl, és ez nem más, mint a
„csövessége“. Ha ugyanis jobban szemügyre vesszük a fametszetet (második látásra), láthatjuk, hogy ezút-
tal nem egy mindent átható szétesést illusztrál a színes fa metszete, hiszen „csak“ a középsõ részen (velõ?)
vannak jelen a korábban már regisztrált destrukció jelei, kétoldalt viszont épen maradt a „kéreg“. Ha a
címbõl indulunk ki, el kell hinnünk a mesternek, hogy tényleg fára gondolt, amikor a képet alkotta,
történetesen egy belül korhadt fahasábra, amelyet hosszmetszetben ábrázolt, de talán maga sem tudta-
gondolta, csak esetleg „ráérzett“ arra, hogy ez a „képlet“ egy másik „egyenletet is megold“, elvezet ben-
nünket a csöves csontok titkaihoz is.

Szinte félelmetes az egybeesés, ami egy hosszú csövescsont (pl. lábszárcsont) hosszmetszeti képe és
jelen kép között fennáll, de talán még inkább megható és zavarba ejtõ az, hogy a különben szemérmes
és rejtõzködõ alkatú Gálics ezen az alkotáson mennyire leplezetlenül kitárulkozó. A csont veleje, már csak
imitt-amott vörös, helyette a fehérség ún. „negatívképe“ jut egyre nagyobb térhez, nézõpont kérdése
ugyanis, hogy a fehérségre összpontosítunk-e, az üresen hagyott (negatív) furcsa fehér alakzatokat tekin-
tjük-e elsõdleges üzenethordozóknak, vagy az ún. „pozitív képre“ helyezzük a hangsúlyt, vagyis a vörös-
es, de inkább sárgás képletekre koncentrálunk.

Mi, nézõk ugyan szabadon válogathatunk a nézõpontokban, a betegség viszont úgy tûnik, nem válo-
gat, halad a maga útján. Tény, hogy Gálics István 1997. március 10-én (Halak jegy) fehérvérûségben
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Gálics IIstván: FFosszília-FFa-AAX-AAm 11992, 100x70 cm.



meghalt. Tény, hogy 1992-ben eljutott eddig a csontvelõs képig, ahol a fehérség történetesen „nyerõre
áll“, a vörössel szemben: valójában a fehér halál gyõzedelmeskedik sejt szinten a rangvesztett vörös élet
felett ezen a „tény-képen“. Tény, hogy a vérsejtképzés szerve a csontvelõ, gócban vagyunk tehát.

Gálics öt évvel halála elõtt, amikor ereje teljében élt és alkotott, valamilyen belsõ hang által vezérelve
metszette fába ezt a képet, amely, ha formailag nem is, üzenetét tekintve úgy tûnik, a távoli õskép, az
1966-os, tehenes kompozíció késõi leszármazottja. Gálics István, a XX. századvégi fametszõ mester
halálosan komolyan vett életet, halált, de mindenekelõtt a mûvészetet, amely valójában egylényegû az
elõzõ kettõvel. Tökéletesen azonosult valamivel, egy korral, egy kórral („korkór“), amely „el is vitte“, s ezért
hiteles mindaz, amit fába metszett. Tévedünk azonban, ha azt hisszük, hogy „csak“ egy magánmitológiát
követhetünk nyomon, amikor Gálics metszeteit lapozzuk, mûvei ugyanis modell értékûek, s ha magáról
beszél, valójában a világról is szól, ha képeiben feltárulkozik, a világ képét tárja fel. Ha a mûvész beteg,
sámán módra a világ betegségét veszi magára, s ha a világ fuldoklik, mert kevés az oxigén a kivágott vagy
beteg fák, erdõk miatt, akkor a mûvész sem lélegezhet szabadon, légszomj gyötri, mert nincs elég
vörösvérsejtje, nincs elég hemoglobinja. A hemoglobin, más néven vörös vérfesték, a vörösvérsejtekben
található molekula, oxigént szállító, vastartalmú fehérje. A fa, Gálics egész életmûvének központi motívu-
ma, szinte sohasem (kivéve talán az 1973-as Arc-ba rejtett életfát) gyökérrel, törzzsel, koronával bíró
képlet, nála a fa archetípusa eleve rejtjelezett: hol egy láthatatlan vállfa, hol a „hegedûség“ rejti magában,
hol a pillangók szárnyain tûnik fel, hol az üzeneteken, hol tüdõ alakot ölt, hol egy korhadó fában
konkretizálódik, hol csont(velõ) alakban jut kifejezésre, hol maga a fehér papír hordozza, egészen addig,
amíg hemoglobin alakjában nem absztrahálódik, s tágul egyben „világhemoglobinná“.

Az egyik nagyapa, a kéményseprõ mester vörös pecsétjében, amely a korai Gálics képeket hitelesíti,
mint vörös vérfestékben, hemoglobinban, benne rejlik a másik nagyapa, a kovács attribútuma, a vas is.
Talán csak ezen a molekuláris szinten van a fémnek életvivõ szerepe Gálics opuszában. A másik oldalon, a
levegõt szennyezõ civilizációs „vívmányok“ és a túlburjánzó fehérvérsejtek ugyanoda vezetnek, kéz a kéz-
ben járnak és a világ, ill. az életközösségek, de az egyes ember betegségeinek fokmérõi. Gálics zarándok-
lásai az élet-halál cseresznyefáihoz jó egyezést mutatnak Csontváry zarándoklásaival a cédrusokhoz. A
kettõ között lényegi különbség valójában nincs is, talán csak a megjelenés formájában érhetõ tetten a dif-
ferencia, amely egyben tükrözi a XX. század eleje, Csontváry kora és a század vége, Gálics kora közötti
vizualitást (a század derekára váltak közkinccsé a mikro- és makrofelvételek). Ezen a ponton érdemes meg-
jegyezni, hogy Csontváry idült légzõszervi betegségben szenvedett, élete, utazásai, mûvészete nem kis
mértékben állt összefüggésben ezzel a századelõn kezdõdõ világkórral, a levegõ szennyezettségével,
melyre írásaiban is felhívja a figyelmet. A fa, mint oxigénforrás és a vörös vérfesték, mint oxigénvivõ, tehát
életekvivalensek, és mint ilyenek, oppozíciós helyzetet foglalnak el Gálics lappangó leukémiájával szem-
ben, de a világban látensen, vagy manifeszt formában megnyilvánuló halálokkal szemben is.

Mit várhatunk ezek után?
Természetesen további „csont leleteket“. A sámánizmusban járatosak körében közhely, hogy sámán

csak az lehet, aki ún. fölös csonttal bír (pl. foggal születik, ha több ujj van egyik vagy mindkét kezén,
lábán, stb.). Csontváry, aki sok más tekintetben magán viseli a sámánság jegyeit, amint ez mûveibõl is
kitetszik, a nevében hordja a fölös csontot: egyszer Csont(váry), egyszer pedig Kosztka alakban. Jó tudni,
hogy a kosztka a szláv nyelvekben nemcsak csontocskát, hanem magot is jelent. A mi Gálicsunk sincs híján
néhány sámán vonásnak (gondoljunk pl. a hétfokú létrára, amely a sámánság attribútuma, vagy arra a
képességére, hogy magára veszi a betegségeket, amely szintén a sámánokkal való rokonságot sejteti). 

A csontok kérdésében hasonló a helyzet, Gálicsnál újfent megjelenik a (fölös?) csont, ezúttal szinte
életnagyságban és félreérthetetlenül a Fosszília-M jelzésû, nagyméretû grafikai lapon, méghozzá lábszár-
csont (Femur) alakjában. Hamisítatlan Gálics-képpel van dolgunk: leheletfinom, belsõ végteleneket
érzékeltetõ, püspöklilás színárnyalatok, gondosan megmunkált, halálpontos, apró, finom, részlet gazdag,
millió titokzatos karcolat, pontocskák, vesszõcskék, lukacskák szekvenciája jellemzi ezt a nyomatot is, mely
ezúttal egy felsõ lábszárcsont fejébe, szárába sûríttetik.
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Egyszerre érzékeljük a fegyverként lesújtó „gyilkos csont“ belsõ feszültségét és a letaglózás külsõ
aktusát. Egy „akciókép“ kellõs közepébe csöppentünk: Gálics néhány ezredmásodperccel a becsapódás
elõtt exponált, az utolsó pillanatot rögzítette. A folytatás a Fosszília-MS-X grafikán látható. Mintha egy
képregényt lapozgatnánk, úgy következik az egyik kompozícióból a másik: jelen esetben történetesen azt
regisztrálhatjuk, hogy a felsõ erõ, a gyilkos csont-szerszám csorbát szenved, az alsó elem, az áldozati fa
pedig derékba törik az aktus során. Az eredmény: két vesztes fél.
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Gálics IIstván: FFosszília-MM, sszínes ffametszet, 11993. 1100x71 ccm

Gálics IIstván: FFosszília-MMS-XX, színes fametszet, 1993. 100x71 cm



Az önmaga ellen fordult szervezet, az egymáshoz tartozást fel nem ismerõ sejtek (autoimmunitás)
ugyanazt teszik, mint az egymással háborúzó emberek, vagy mint a természetet maga alá kényszerítõ civi-
lizáció: eredendõen egymás pusztulásának forrásai.

Mintha a legõsibb fegyver, a humán lábszárcsont nyomná rá bélyegét erre a sorsképre, mintha a külsõ
és a belsõ pusztulás-pusztítás képe volna ez a megigézõ, csontba-fába kódolt költõi látomás, de többrõl
is szó van. A combcsont (Femur) a szervezet legnagyobb csöves csontja, melynek formája utáni jelentése:
„Az, ami teremt“. Mitológiai példák igazolják azt a hiedelmet, hogy a femurnak a nemzésben szerepe
lehet. (Dionüszosz Zeusz combjából született, egy ófrancia legenda pedig úgy tudja, hogy Szent Anna –
Mária anyja – ugyancsak apjának combjából jött a világra, stb.).

Gálics ismét oly módon képes ábrázolni a valóságot, hogy archetipizálja motívumait, és ez által olyan
koncentrált, végsõkig letisztult képletekig jut, mint pl. jelen esetben a femur, amelyben egyszerre van
benne a halál és a nemzés.

Gálics csontjában is ott van a mag!
Talán nem tévedünk sokat, ha megkockáztatjuk azt a kijelentést, hogy mesterünk legkiemelkedõbb

mûveit a következõ „színfolt“, a
Halicanum-Fosszília grafikai lap-
jai képezik. Ezen az alkotások-
nak révén jutott Gálics alkotói
pályájának csúcsára. A gigan-
tikus színes fametszetek, me-
lyekhez hasonlót világviszonylat-
ban is alig lehet találni, már
méretüket tekintve tiszteletet
parancsolók. Gálics tisztában
volt azzal, hogy a nyomatok
nagyságának növelésével nem
csak párját ritkító technikai
tudását csillogtathatja meg, de
azt még inkább tudta, hogy az
üzenet, a mondanivaló is ezzel a
dimenziónöveléssel juthat iga-
zán célba. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy Csontváry ugyancsak
legnagyobb méretû festõi vász-
nait tekintette legjelentõsebb
alkotásainak.)

Az 1994-ben keletkezett
Halicanum-Fosszília III. 153x95
cm méretével igazi, világraszóló
„arbográfia“. A „kétkomponen-
sû“ kép alsó, vízszintes óriás-
motívuma emlékeztet arra a
hatalmas mocsártölgy fosszíli-
umra, amelyet az 1980-as évek-
ben a Mura folyó közelében,
Alsólendva (Halicanum) hatá-
rában találtak egy kavicsbánya
ásása közben a földben.
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A fa-õsmaradványt bárki megszemlélheti a Hársfához címzett szálloda parkjában. Ha hinni lehet a
krónikának, ezek a 40 méteres magasságot is meghaladó óriásfák képezték egykor vidékünk leghatal-
masabb méretû élõ tömegét, mind egyedi nagyságukat illetõen, mind abban a tekintetben, hogy a maguk
idejében hatalmas erdõket képeztek az egykori Mura árterületén. Jó tudni, hogy szûkebb pátriánk,
Lendva-vidék Európában az egyik leggazdagabb lelõhelye ezeknek a fa-fosszíliumoknak, s a petesházi ka-
vicsbánya tavának partján mind a mai napig várja néhány jobb sorsra érdemes fa-fosszílium matuzsálem,
hogy beépüljön a köztudatba, ha másként nem, hát éppen Gálics grafikái révén.

Egy Gálics (gHalic)anum, de mondhatnánk Gács-nak is) Istvánnak kellett ideszületnie ahhoz, hogy az
õsi életprincípium, amely fa-fosszíliumokba íródott, megfejtessék, világgá kiáltassék. Gálics nemcsak az
archaikus fát szakralizálta a mûvészi aktus révén, a helyet, Halicanumot is szent hellyé avatta, életoltárt
állított az élet földjére-vizére, bennünket pedig arra biztat, bátorít, kér, hogy vele együtt az életnek áldoz-
zunk, ha képeit nézzük. De mit is tehetnénk, van-e egyáltalán más választásunk, mint hogy átadjuk
magunkat az õsi életfák kisugárzásának, hogy higgyünk az életelvben, az ötödik géniuszban: a FA
szellemében?

A keleti kultúrák öt ún. õselemmel operáltak: a tûzzel, a vízzel, a levegõvel, a földdel, és ötödikként, a
fa révén, az élet is helyet kapott a hierarchia csúcsán. Nem lehet vitás, hogy Gálics „fáinak“ gyökere ebbõl
a „keleti õshagyományból“ táplálkozik, s ettõl korszerû. Amikor Gálics fanyomatot készít, valójában
ugyanazokat a (munka)folyamatokat ismétli meg, melyek a természetben lejátszódnak a fa fosszíliummá
alakulása során: nyomás által tartósít. Nem tesz mást a fametszõ mester, mint maga is „fosszilizál“, de
közben nem maga üzen, hanem hagyja, hogy a fa mondja el az ima szövegét, vagy hogy újra József Attilát
idézzem:

„Barátom, drága, szerelmes barátom,
akár borzalmas, akár nagyszerû
nem én kiáltok, a föld dübörög“

(József Attila: Nem én kiáltok- részlet)

Valójában ez az óriás fa-fosszílium varázsolja elénk a földet, amelynek élõ mivoltát zöld színe szavatol-
ja. Ezen a „bioképen“, Gálics legnagyobb alkotásán nem véletlenül uralja a zöld a mezõt (szerintem ez
minden idõk legnagyobb kiterjedésû zöld fametszete, valami olyasmi, mint az egyenlítõi zöld öv a föld-
golyó körül). A növények zöld festékanyaga, a klorofil ugyanis a fotoszintézis kulcsmolekulája, olyan
anyag, amely bizonyos értelemben analóg a vér hemoglobinjával, mindkettõnek köze van az oxigénhez.
Az életet adó oxigén ti. általa, a zöld festékanyag által szabadul ki a széndioxid fogságából és éltet ben-
nünket. 

De odabent, odalent, a zöld felszín alatt ugyanaz a rákfene marja a gálicsi anyaföldet, mint néhány
képpel korábban a világtüdõt vagy a világfát. A fehér halál (mûtrágya?) ugyanúgy bomlasztja az élõ
földet, mint a leukémia a csontok velejét. Hát ezért dübörög a föld, a Föld!

Lehet aztán egy másik, egy külsõ oka is ennek a dübörgésnek. Lehet, hogy korábban már említett comb-
csont fejének (esetleg a kovács nagyapa kalapácsának) a becsapódása váltja ki, és innen ered ez a tojás-
dad idom, amely a kép felsõ zöldjén, egy itt felejtett, fából készült vaskarika? Amíg a visszaszámlálást jelzõ
óra ketyeg, talán azt is észrevesszük, hogy tulajdonképpen egy és ugyanazon minõséggel van dolgunk,
akár az alsó, akár a felsõ motívumot vizsgáljuk. Gálics mesterien „ragozza“ a fát: ha kell, hosszába met-
szi, zöldre festi, és földdé komponálja, a kép aljára helyezi, majd ugyanezt a fát harántmetszetben mutat-
ja meg és világtojás, Nap, Hold, csillag, vagy éppen kinagyított óriássejt (fehérvérsejt?, vörösvérsejt?,
ondósejt (fej)?, petesejt?) képében a kerek égre akasztja, amely történetesen a földig ér.

Mintha Gálics az utolsó képekben (sajnos csillagunknál a delelés és az alkony majdhogynem egy-
beesnek) ugyanoda jutott volna, mint ahonnan elindult, magához a teremtés misztériumához. A halálát
megelõzõ néhány évben képi világát a kétrétûség jellemzi, a kompozíciók többségét egy fenti, égi, kerek
és egy lenti, földi, téglalapra visszavezethetõ forma határozza meg. Mûvei a bibliai teremtés illusztrációi-
nak tûnnek.
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De mi is történik valójában?
Szó sincs semmiféle illusztrációról, Gálics a kezdet kezdete óta saját belsõ órájára, metronómjára, na

meg a „világidõre“ hangolódott, ezek szerint él, alkot, hal… Természetesen mérlegelésrõl van szó, a vilá-
gosság és a sötétség, az élet és a halál méretnek meg a képekben, az alkotóban a szó szorosan vett és
átvitt értelmében, és nem utolsó sorban a világ is megméretési, egy apokaliptikus idõnek néz elébe.

Gálics 1993-95-ig készült Mérleg képei a bizonytalanság érzését váltják ki a nézõben, azt várjuk, hogy
melyik pillanatban billen meg ez a törékeny egyensúly, s kerül alulra az, ami eddig fent volt, lesz a lent(i)bõl
fent.

1996-ban és a halál évében, 97-ben jelennek meg a kibillent egyensúly képei, ezek a már tényleg utol-
só üdvözletek, Gálicsot ugyanis olyan gyorsan ragadja el a halál, hogy datálásra sem jut ideje, aláírni sem
marad ereje. De vajon nem hitelesebb szignó-e az alsó régióba billent, széttöredezett kör motívuma a
nyomaton, mint egy aláírás? És vajon nem a megfeszítés vagy a derékba törés diagramja-e a felsõ régiók-
ba sodródott alap a Fosszília-MAX jelzésû grafikán, a VI. számú grafikai mappából?

Igen, az utolsó képek talajt vesztett, „alaptalan“ nyomatok. Ezen a ponton újfent a Bibliát vagyunk
kénytelenek idézni, János Jelenések könyvét. A 21. részben így ír: „Ezután láték új eget és új földet; mert
az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala“. Mi más volna ez, ha nem „negatív
teremtés“, apokalipszis? Vagy a „földfészekbõl“ kihullott „világmag“ megszületésének vagyunk tanúi
ugyanezen a grafikán, egy kozmikus léptékû élet hajnalának? A kérdésekre a választ talán azokban a
titokzatos jelekben, kódokban lelhetjük meg, amelyek, mint letekeredett „világ-DNS maradványok“ szövik
át mind magát a „világfészket“, mind a „világtojást“. Igen, ezek a képletek valójában DNS-fosszíliumok.

67

Tükör-Kép

Hagymás István: Az alsólendvai csillag

Gálics IIstván: FFosszília-MMAX, 11996. 
színes fametszet, 65x50 cm, 

a VI. számú grafikai mappából.
A világtojás kihullik a világfészekbõl.



A Halicanum-fosszília 1992-bõl olyan, mintha a „hal ikonja“, vagyis a halál képe volna. Antropomor-
fizált, emberi profilokat idézõ fejfák, kopjafa-fosszíliumok emelkednek ki a földbõl és nyúlnak alá az égbõl.
Vajon kik õk? Régen eltávozott lendvai nõk, férfiak, gyerekek? Vagy a még mindig föld alatt lévõ halica-
numi mocsárerdõben járunk, netán egykor volt világerdõ temetõjében vagyunk, vagy Velencét látjuk alul-
ról, azoknak az Adria medrébe döngölt cölöpöknek állít emléket ez a fametszet, amelyek az évszázadok
alatt fosszilizálódtak, de még így is megtartanak egy várost már több, mint 1000 esztendeje?

Vajon tisztább lenne-e a világ levegõje, ha azt a több milliárd szálfát nem vágják ki, s alapoznak meg
vele egy úszó várost az akkori világ kufárjai? Ki tudja, lehet, hogy egyszer egy nagy áradás, egy új özön-
víz viszi el a ma Velencéit, „mert nem lesznek élõ fák, erdõk, amelyek a vizet megkössék, szabályozzák“.
Talán rokonai ezek a gálicsi Halicanum-fosszília
fa cölöpök a festõbarát, Huzjan Zdenko híres
„posztapokaliptikus cölöpemberkéinek“, akik-
nek egy-egy talpalatnyi földet jelentõ fa cölöp
jutott a nagy áradás utáni világból, Velencébõl,
s ezeken a sáros tengermederbõl kiálló cölöp-
fosszíliumokon foglalnak maguknak új hont,
telepednek le, raknak fészket a túlélõk. És amíg
az alapkérdéseken töprengünk, egyszer csak
megjelenik maga Gálics István, Lepke, az
alsólendvai Csillag: mintegy a fából, a fa fel-
színe alól tûnik elõ önarcképe, és mintha azt
mondaná. „Ez vagyok én“, vagy (hogy Füst
Milánt idézzem): „Ez mind én voltam egykor“.

De kicsoda is õ valójában: fává vált ember?
Emberré vált fa? Fába költözött fametszõ, költõ
lélek? A fa lelkével, szellemével azonosuló utol-
só sámán-mohikán, aki képes még életbevágó
üzeneteket közvetíteni a mának, a jövõnek? És
mi valójában a „gálicsi-fa“? Embernek otthont,
rejteket adó, ember módon viselkedõ szeretet-
lény? Mintha az önarcképben Gálics is ebben a
szeretetfában találná meg végsõ otthonát, s
mintha a honra lelésben, hazatalálásban olyan
sorsra jutna, mint az ír Szent Borbála, akinek
tölgyfahajléka az idõk folyamán fa-kápolnává,
kegyhellyé szenteltetett fel. Igen, Gálics is „fa-
szentként“, beavatottként néz vissza ránk a fa
odvából. De Gálics fái, fametszetei maguk is
szent, kultikus fákká avatódnak, animisztikus
léleklényekké, totemisztikus fa-õsökké, tabukkal
övezett növényistenségekké, akiknek engesztelõ
szertartást kell bemutatni, embert kell áldozni.

Gálics olyan médium, aki egyszerre végzi
magát a szertartást: minden fán ejtett metszés-
sel magát sebzi, s minden magán ejtett sebbõl
a fa vérzik, de Gálics, az alsólendvai csillag,
Lepke az áldozat is. Vajon miért szerette Gálics
István annyira a cseresznyefát? Talán azért,
mert tavasszal pompázó fehér virágkoronával
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Gálics IIstván: ÖÖnarckép, 
színes fametszet, 1993. 100x70 cm



ejtette ámulatba, mint a japánokat? Vagy a vérvörös, élettõl duzzadó gyümölcsét, csonthéjas magját
tisztelte? Tény, hogy mindig „hozott anyaggal“ dolgozott, a cseresznyefái a „beavatás elõtt“ már legalább
„két életet megéltek“: elsõ életükben valamelyik alsólendvai gyümölcsöskertben vagy lendvahegyi erdõben
kötötték a földet, tárolták a vizet, engedték magukba a Nap tüzét-fényét, s frissítették a szédioxidtól fáradt
levegõt oxigénnel, táplálták az állatokat, embereket, adtak árnyat a melegben vagy melegítették letört,
száraz gallyaik a tûz révén a fázókat. Másodszor pedig, mint fahasábok, deszkák, fából készült eszközök
teljesítettek szolgálatot az ember közelében. Gálics keze alatt aztán újra életre keltek, de már nem érhet-
ték meg vörösben kiteljesedõ mivoltukat, egy tavaszi fagy elvitte a fehérbe borult koronákat.

Gálics önarcképe 1993-ból egy forrásból táplálkozik a távoli festõelõd, a Muravidék középkori templo-
mait freskóival ékesítõ mester, Aquila János önarcképeivel. Mindketten rendhagyók abban a tekintetben,
hogy önarcképeiket „beépítik“ képi programjaikba. Aquila János ezt úgy éri el a maga korában, hogy azo-
nosult a jánossággal, János evangelistával, ill. a sassal, a szent attribútumával, míg Gálicsnál ez a transz-
figuráció abban nyilvánul meg, hogy mûvészetének alanyával és tárgyával, a (cseresznye)fával identi-
fikálódik, és ebben a formában válik maga is a kép részévé.
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