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Bevezető /  Prologue

B e v e z e t ő

Az elsősorban festőművészként ismert Máriás Béla 

az utóbbi években prózakötetekkel jelentkezett, 

2007-től  számítva három regénye és egy önéletrajzi 

története jelent meg, melyeknek sorát zenei CD-

kiadások gazdagították.1 Ugyancsak 2007-ben jött 

ki a nyomdából a drMáriás képzőművészete című 

kismonográfi a2, amely elsőként kísérelte meg ösz-

szegezni a művész „látható” munkásságát, kijelölve 

különleges helyét a kortárs magyar művészetben. 

A közben eltelt évek során Máriás alkotói tevé-

kenysége nem lankadt, sőt, még erőteljesebbé vált. 

Olyannyira terebélyes és jelentős újabb kori soro-

zatot teremtett, amelynek vetületében némileg át 

kell szerkeszteni és újra kell rendezni az előző kép-

válogatást, sőt, át kell gondolni az egész máriási 

teljesítményt. Az új képek helyet kérnek maguk-

nak bizonyos régiek helyébe, csiszolva és újra tölt-

ve a művész személyes értékrendjét, elmozdítva 

a súlypontokat, átterelve fi gyelmünket más témák 

és poétikai törekvések felé. 

Ezzel párhuzamosan megmutatkozik annak az igé-

nye, hogy kihelyezzük a lassacskán három évtize-

des opust a közvetlen környezetből, a helyi kontex-

tusból, megpróbálva rávetíteni a tágabb koordiná-

tákra, megkeresve azokat az eresztékeket, amelyek 

mentén Máriás munkássága kapcsolódik a nemzet-

közi művészet meghatározott nyomcsapásaihoz és 

történeti előképeihez. Ezt a célt szolgálja a mostani 

impozáns kiadás, méltó keretek között dolgozva 

fel ezt a különleges opust.

Máriás Béla ifj ú évei egy minden szempontból drá-

mai történelmi pillanatban teljesedtek ki, egy min-

den tekintetben különleges miliőben teltek. A hely-

szín a titói, majd a miloševići Jugoszlávia, ez a min-

den szempontból tarka-barka ország, északi részein 

még kitapintható közép-európai, déli részein pedig 

erősen balkáni kötődéseivel. Az az ország, amely 

sok szempontból más utat járt be, mint a többi szo-

cialista állam, s amelyben – a belső ellentmondások 

dacára is – sokkal szabadabban lehetett lélegezni és 

mozogni, mint Európa keleti felének szovjet befo-

lyás alatt álló zárt rendszerű államaiban. Máriás 

Béla szülei átélték a hatvanas-hetvenes évek nyugati 

technológiára épülő jugoszláv modernizációját és 

az életszínvonal viszonylagos emelkedésének kor-

szakát, s amikor fi uk belépett a középiskolás korba, 

egy minden szempontból európainak mondható 

urbánus kultúrának válhatott haszonélvezőjévé, 

egy nyitott szellemi áramlás légkörében találhatta 

magát. A magyar származásból eredő kisebbségi lét 

még inkább érdekesebbé, s egyszersmind összetet-

tebbé tette szellemi léthelyzetét. 

1 Lipót. Regény. Noran, 

Budapest, 2007; 

Szabadkőműves szex. 

Regény, Noran, Budapest, 

2010; Nem élhetek Milošević 

nélkül. Önéletrajzi történet. 

Noran, Budapest, 2011; 

A balkáni tahó. Regény, 

Noran Kiadó, Budapest, 

2012; Th e Best of Disco by 

Tudósok – CD (Tudósok), 

A38, Budapest, 2006; 

Jedikém, gyere haza! – CD 

(Tudósok), A38, Budapest, 

2008; Dávid Ibolya titkos 

élete  – CD (Tudósok), 

Playground Records, 

Budapest, 2009; Bocs, 

megölhetlek? CD 

(Tudósok), Alexandra, 

2011; A legszebb szerelmes 

dalok – CD (Tudósok), 

Scientifi c Records, 2013

2 drMáriás képzőművészete. 

Írta és szerkesztette 

Szombathy Bálint. 

A38 Kulturális Kht. 

– Magyar Műhely Kiadó, 

Budapest, 2007 
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Máriás Béla Vajdaság északi tartomány fővárosá-

ban, annak többnemzetiségű és multikulturális kö-

ze gében végezte középiskolai tanulmányait, Belgrád-

ban zajló egyetemista éveiben pedig közelebbről 

megismerkedett a belső országrész délszláv menta-

litásával. Alkotói szempontból tehát egy rendkívül 

gazdag, mondhatni hálás területen mozoghatott. 

A számos pozitívumot fokozta annak a ténye, hogy 

zenész és képzőművész kívánt lenni egyidejűleg, 

ami még inkább szélesítette élményvilágát és érzé-

kenységét. Ahhoz, hogy megértsük azt a közeget, 

amelyben Máriás jellemformáló és tudásalapozó 

évei teltek, valamint hogy megérthessük s értelmez-

hessük mára kibontakozott művészetét, tudnunk 

kell a következőket. Szülőhelye Vajdaság autonóm 

tartomány fővárosa, Újvidék [Novi Sad]. A régió 

sávot képez Közép-Európa és a Balkán között, a né-

hai Osztrák-Magyar Monarchiának a déli peremén 

helyezkedik el, történetileg egy fajta határvonal-

nak tekinthető a „civilizált” kontinens és az „el-

maradott” bizánci területek között. A múlt század 

hatvanas-hetvenes éveiben mindennek jobbára már 

csak kulturális és művészeti hagyomány tekinteté-

ben volt érzékelhető súlya, hiszen a területen le-

csapódott európai modernitás és modernizmus élő 

energiaként fejtette ki utóhatását, közvetítve a vo-

natkozó tartalmakat az ettől is délebbre eső terü-

letek felé. Az észak-dél tengelyen elhelyezkedő, 

ilyképp közvetítő szerepet játszó Vajdaságban az 

ötvenes években az enformel, a hatvanas években 

a modern fi guráció, a hatvanas-hetvenesekben pe-

dig a konceptuális művészet visszhangra talált és 

termékeny talajra lelt. Így a nyolcvanas évek köze-

pén, Máriás indulásának idején az olasz transz-

avantgárd és a német új vadak mozgalma már mint 

természetes jelenség vált elfogadottá és a helyi mű-

vészek körében is népszerűvé. Nem elhanyagolható 

történeti mozzanat, hogy az új képiség első jugo-

szláviai úttörőjének pont egy vajdasági magyar 

művész, a Máriásnál tizenkét esztendővel idősebb 

Kerekes László3 bizonyult. Nemcsak a képzőművé-

szeti, hanem a zenei élet is az európai mozgások-

kal szinkronban lüktetett, ami valójában a művé-

szet összképére is érvényes volt. Máriás indulása 

tehát egy roppant élénk és a tágabb nemzetközi 

változásokra fogékony, nyitott közegben zajlott le.

A szűkebb pátria szellemi és alkotói mozgásainak 

közvetlen hatása alól Máriás Béla sem mentesülhe-

tett. Egyszerre volt vajdasági magyar, s a szerb és 

a jugoszláv kultúrában jártas kivételezett személy, 

aki a délszláv valóságot némileg kívülállóként, né-

mileg pedig bennlevőként élhette meg. A kettős 

látás természetes előnyt jelentett számára, hiszen 

több szálon tudta egyidejűleg letapogatni a számá-

ra fontos szellemi élményeket, bármerről is érték. 

A zenei és a képzőművészeti porondon kibonta-

kozódó párhuzamos munkássága magán viselte 

mindazokat a nyomokat, hatásokat, melyeket a 

multikulturális közeg nyújthatott neki, és amelybe 

beleszőtte naprakész nemzetközi értesüléseit a vi-

lág dolgairól. Indulásakor, a nyolcvanas évek kö-

zepén meghatározó élményt jelentett számára pél-

dául az alternatív kultúra, ezen belül pedig a punk 

lázadása, amely lényegében egybeesett biológiailag 

determinált saját lázadó életszakaszával. A zene-

kart alapító, élénk társasági életet élő ifj ú azonban 

valamiképpen mégis magányosnak és számkive-

tettnek érezte magát. De nem csak ő, hanem pálya-

társai is: „Amikor körülnéztünk, s láttuk egymás 

képeit, világossá vált előttünk, hogy valami iszo-

nyatos magányt hordoz a lelkünk, valami iszonya-

tos rossznak az előérzetét. (…) S bár kiállítottunk, 

felléptünk itt-ott, az űr, a betölthetetlen egy hűvös 

gödör kegyetlenségével nézett ránk. Semmi más 

nem gyógyíthatta ezt az érzést, csak művészetünk 

és humorunk, sikolyunk és nevetésünk, amely hol 

festékként csattant a deszkán, hol ütésként a do-

bon, pengetésként a gitáron, hol meg szavakban a 

papíron vagy sikolyként a mikrofonban.”4 Az én 

nemzedékem még őszintén hitte, hogy az eszmél-

tető és érzékeltető művészet áthathatja a társadal-

mat, beépülhet az egyszerű emberek világába. Má-

riás Béla és nemzedéke számára a posztmodern kor-

szak vészterhes időszaka következett, így hát első 

jelentős festészeti sorozata is komor látomásokba 

fordult. Mert hát mit hozott magával a posztmo-

dern úgy általában? A nemzeti kizárólagosságot, 

a kulturális elszigetelődést, a szellemi bezárkózást, 

vagyis mindannak az ellenkezőjét, ami korábban 

történt, amihez az emberek Európában a második 

világháború utáni időkben hozzászoktak. Végül 

pedig magát a jugoszláv apokalipszist, a közel-

múlt európai történelmének legnagyobb tragédiá-

ját, amelynek Máriás is közvetlen érintettje, szen-

vedő alanya volt. A szeme előtt és még formálódó 

lénye jelenlétében hullott szét egy ország, ő pedig 

katonakötelesként arra kényszerült, hogy családjá-

val egy másik társadalomban keressen boldogulást: 

a számára anyaországot jelentő Magyarországon, 

amelyhez a trianoni békediktátumig a szülőföldje 

is hozzá tartozott.

A drMáriás képzőművészete című 2007-es album el-

készültéig még mindössze 15–20 táblaképet szám-

lált az a korai újvidéki ciklus, amely megalapozta 

a művész munkásságát. 2012-ben azonban jelen-

tős számú lappangó kép került elő ebből a kapitá-

3 Kerekes László 

(Bácskossuthfalva 

[Stara Moravica], 1954 – 

Berlin, 2012) képzőművész 

a helyi konceptuális 

törekvésekkel indult, 

a szabadkai Bosch+Bosch 

csoportban tevékenykedett, 

majd 1976-ban festő lett 

az új képiség első jugoszláviai 

képviselőjeként. 1986-ban 

Berlinbe költözött, ahol 

a festés mellett installációkat 

készített és performanszokat 

realizált. 

4 drMáriás: Nem élhetek 

Milošević nélkül, 34–35. old.

Csapásmérés otthon / Striking at Home, akril, karton, 70×100 cm, 1985

A teremtő vívódása /

The Creator’s Temptation, 

akril, karton, 200×280 cm, 1984 
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lis fi guratív korszakból, s ezúttal arra törekszünk, 

hogy minél teljesebben tárjuk őket a közönség elé, 

felmérve jelentőségüket úgy a vajdasági fi guráció 

viszonylatában, mint tágabb vonatkozásban. Ezek-

nek a képeknek ugyanis a kényszerű elköltözés és 

a társadalmi-politikai változások következtében 

egyszerűen nem volt idejük beépülni a helyi – vaj-

dasági és egyúttal jugoszláviai – értékrendbe, a ma-

gyarországiba pedig már nem érkeztek meg idő-

ben, illetve kellő mértékben. Az 1991-es emigrációt 

I n t r o d u c t i o n

While Béla Máriás has been acknowledged 

primarily as a painter, recently he has also been 

active in the fi eld of writing. Since 2007, he has 

published three novels and an autobiographical 

book, as well as produced a series of music CDs.1 

Also in 2007, a small monograph appeared under 

the title, Th e Visual Work of drMáriás2, which was 

the fi rst endeavour to survey the “visible” part of 

the artist’s work, positioning his idiosyncratic 

practice within the contemporary Hungarian art 

scene. In the meantime, neither has Máriás 

neglected his visual art work; in actual fact, his 

activities have become even more compelling in 

this fi eld. In the light of the large body of signi-

fi cant new works that he has produced since 2007, 

it appears necessary to re-edit and reorganise the 

previous selection and beyond that, to reconsider 

Máriás’s entire opus. Th e new paintings claim their 

place among and often substitute the older ones, 

re-defi ning the artist’s set of personal values. 

Emerging new values have shifted the centre of 

gravity, directing attention to new topics and new 

poetic endeavours, making it apparent that the 

fruits of almost three decades of artistic work have 

to be explored in a context wider than the local 

environment, revealing the links of his practice to 

particular phenomena of international art and 

their historical antecedents. Th is is the goal to 

which the present edition is dedicated, providing 

a worthy framework for the appreciation of this 

individual opus.

Béla Máriás spent his adolescent years in a milieu 

that was extraordinary in every respect, witnessing 

a dramatic historical period. Th e scene was the 

former Yugoslavia during the successive eras of 

Tito and Milošević: a country diversifi ed in every 

possible sense, with tangible links to the northern 

reaches of Central Europe and strong contacts 

to the southern region of the Balkans. It was a 

country steering a diff erent path to the rest of the 

Socialist countries, so that its citizens – despite 

all the existing internal contradictions – could 

breathe and move more freely than those living 

in the closed societies of East European countries 

under the Soviet stranglehold. Béla Máriás’s 

 parents witnessed a period of modernisation 

based on Western technologies during the 1970s, 

resulting in relatively improved living standards. 

Consequently, when their son started his se-

condary school studies, he was able to enjoy the 

benefi ts of an urban culture that seemed to belong 

to Europe in every respect, providing an open, 

intellectual and spiritual atmosphere. Th e fact that 

követően ugyanis a huszonöt éves Máriás lezárt-

nak tekintette ezt a korszakot, s Magyarországon 

teljesen új lapot nyitott, bizonyos értelemben a nul-

láról indult, újra próbálva építeni egzisztenciáját 

és alkotói világát. Egy olyan társadalomba kellett 

beilleszkednie, amelyhez legkifejezettebben a szü-

lőktől örökölt anyanyelv és a nemzeti kultúra ze-

nei hagyománya kötötte. Valamint néhány rokon 

lelkű itteni művész.

1 (1) Lipót. Novel (Budapest: 

Noran, 2007); 

Szabadkőműves szex 

[Freemasons Sex]. Novel 

(Budapest: Noran, 2010); 

Nem élhetek Milošević nélkül 

[I cannot Live without 

Milošević]. Autobiographical 

story. (Budapest: Noran, 

2011); A balkáni tahó [Th e 

Lout from the Balkans]. 

Novel (Budapest: Noran 

Kiadó, 2012); Th e Best of 

Disco by Tudósok – CD/

Tudósok. (Budapest: A38, 

2006); Jedikém, gyere haza! 

[My Sweet Jedi, Come 

Home] – CD/Tudósok, 

(Budapest: A38, 2008); 

Dávid Ibolya titkos élete 

[Ibolya Dávid’s Secret Life]  

– CD/Tudósok, (Budapest: 

Playground Records, 2009); 

Bocs, megölhetlek? [Excuse 

Me, May I Kill You?] CD/

Tudósok [Budapest: 

Alexandra, 2011]; A legszebb 

szerelmes dalok [Th e Most 

Beautiful Love Songs] – CD/

Tudósok (Budapest: 

Scientifi c Records, 2013).

2 drMáriás képzőművészete. 

Written and edited by 

Bálint Szombathy. 

(Budapest: A38 Kulturális 

Kht. – Magyar Műhely 

Kiadó, 2007).  

Kitörés az unalomkertből / Break-out from the Garden of Boredom, 

akril, papír, 70×100 cm, 1985

Mozgó világ / Moving World, akril, papír, 50×70 cm, 1984
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he was born to a Hungarian family, thus belonging 

to an ethnic minority, further coloured his in-

tellectual and existential situation, as well as 

making it more complex.

In order to understand the environment in which 

Máriás spent his formative years, and to be able to 

comprehend the development of his artistic 

practice, one should be aware of the following: He 

was born is Novi Sad, the capital of the Auto-

nomous Province of Vojvodina, within Serbia. 

Th e region is a stretch of land between Central 

Europe and the Balkans, situated on the southern 

fringes of the former Austro-Hungarian Mo narchy. 

In historical terms, it can be seen as a kind of 

boundary between the “civilised” continent and 

the “backward” Byzantine territories. In the sixties 

and the seventies of the last century, the infl uence 

of this historical position was felt above all in 

terms of cultural and artistic traditions, and had 

repercussions for the reception of European mo-

dernity and modernism in the region. It was 

present as a living energy that mediated relevant 

content towards the areas situated even further 

south. In its role as mediator, Vojvodina proved to 

be receptive to Art Informel in the fi fties, modern 

fi guration in the sixties, and Conceptual Art 

during the sixties and seventies, so that these 

movements found fertile soil in the region. As a 

result, in the mid-1980s, when Máriás started his 

career, the movements of the Italian Trans-

avantgarde and the German Neue Wilde were 

received as natural phenomena, gaining popu-

larity among local artists. (It must be noted at this 

point that the fi rst pioneering artist of New 

Figuration in Yugoslavia was actually a Vojvo-

dinian artist of Hungarian origin, László Kerekes3, 

who was twelve years older than Máriás.) In 

addition to the visual art scene, the music scene 

also pulsated in sync with the European move-

ments and this actually holds true for the art of 

Yugoslavia in general. In this way, Máriás started 

his career in a highly vivid and open environ-

ment that was responsive to broader international 

changes.

Máriás completed his secondary school studies in 

Novi Sad, the capital of Yugoslavia’s northern 

province, Vojvodina, in a multiethnic and multi-

cultural environment, while as a university student 

studying in Belgrade, he became familiar with the 

mentality of the Southern Slavic people living in 

the middle region of the country. As a Vojvodi-

nian Hungarian and as someone also familiar 

with Serbian and Yugoslav culture, Máriás was in 

a privileged position: in a certain sense, he app-

roached Southern Slav reality both as an outsider 

and as an insider. Such a double perspective 

proved to be a natural advantage for him, as he 

was able to connect through more than one thread 

to the intellectual experiences that were important 

to him, irrespective of their origins. His parallel 

activities in music and visual art bore all the 

marks and infl uences off ered by this multicultural 

context, further coloured by the wealth of up-to-

date information he acquired about international 

phenomena world-wide. A central experience for 

him at the start of his career in the mid-1980s, for 

example, was alternative culture, and within it, the 

rebellious attitude of punk music, which coincided 

with the biologically-determined rebellious phase 

of his own life. Despite founding a band and 

living an active social life, the young man in a 

sense still felt lonely, as if he were an outcast. My 

own generation still sincerely believed in the illu-

minative and expressive power of art to enlighten 

society and work its way quietly into the world of 

simple people, and even trusted in the possibility 

that society itself could reach the level of an artistic 

phenomenon – as we had learned from our 

greatest teacher of the time, Joseph Beuys. Th e 

following generation, however, right at the outset, 

became disenchanted with this idealist conception, 

or to start with never embraced the thought. Béla 

Máriás and his generation faced the pressures of 

the postmodern era. And what did the postmodern 

bring along in general? It implied national ex-

clusivity, cultural isolation, intellectual seclusion 

and introversion; in short, the opposite of all that 

had happened earlier and to which people in 

Europe had been accustomed during the post-war 

period. Finally, it brought along the Yugoslav 

apocalypse, the deadliest confl ict of recent 

European history, which directly aff ected Máriás 

as well. Still in his formative years, he witnessed 

the disintegration of a country, and as a military 

draftee, he chose to leave for another society, 

seeking safety and a way to make a living in 

Hungary, a country that for him was actually the 

motherland, where his native land had belonged 

preceding the Treaty of Trianon.

3 László Kerekes 

(Stara Moravica, Yugoslavia, 

1954 – Berlin, Germany, 

2012) was an artist, 

initially engaged in the 

local conceptual art 

practices. He was a member 

of the Subotica based 

Bosch+Bosch group. 

Turning to painting in 

1976, he became a 

pioneering artist of New 

Figuration in Yugoslavia. 

In 1986 he moved to Berlin, 

where he was active in 

painting, as well as creating 

installations and 

performances.

Fején találta a szeget / Hit the Nail on the Head, 

akril, pasztel, farost, 58 ×40 cm, 1985

Világűr-ember / Space-man, akril, karton, 100×70 cm, 1985Tizenhét világ találkozása / The Encounter of Seventeen Worlds, 

akril, papír, 60× 40 cm, 1985

Minden nap felfedezek egy világot / I Discover a World Every Day, 

akril, papír, 60×40 cm, 1984

Csipkefej / Paper-lace Head, akril, karton, 52×72 cm, 1988 >
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„Olyan volt, mint az ősrobbanás! Mintha elsza-

kadt volna minden ér, idegszál, kötés, kapocs, pil-

lér, oszlop, ami addig az agyamat a koponyámhoz 

kötötte, s elszállt a világűr legmélyére, mint ott-

honába kacagó örömében visszatérő, a benne duz-

zadó energiákkal a világmindenséget felöltő el-

szánt győztes... (…) De mi ez az egész? Hogy jutot-

tam ide? Kik ezek a furcsa alakok, akikkel együtt 

megpróbáljuk az égről lerugdosni az isteneket, 

hogy a helyükre üljünk, vagy hogy az egész min-

denséget az éppen felfedezett fegyverünkkel, a tu-

dathasadáson alapuló gondolatgyorsító rendsze-

rünkkel atomjaira szedjük szét? Hogy lerombol-

junk minden lassító, fékező, hátráltató béklyót 

azzal, hogy az a valami, ami bennünk forrong, ami 

nem lehet más, mint az egyetlen létjogosult erő, 

a mindent elsöprő, semmilyen gátat nem ismerő 

állati szent energia vegytiszta formája, amely ki-

robbanva új kapukat, új univerzumokat és egy so-

ha sem látott, semmihez sem hasonlítható örömöt 

és kielégülést nyújtson, amely által visszatérünk 

oda, ahová mindig is tartoztunk?”, veti papírra 

Máriás Béla a barokkosan megnyújtott, szinte vég 

nélküli mondatokat az önéletrajzi kötetben, mint-

ha csak ugyanaz az energia vinné előre az írás len-

dületét, amelyet megidézni szándékozik. Gyönyö-

rű nemzedéki önvallomás; azé a sokra hivatott 

nemzedéké, amelynek sorsát kettétörte a háború 

vihara, még mielőtt kiteljesíthette volna az újat és 

mást akarás történelmi feladatát. Máriásék hatá-

rozott küldetéstudattal indultak a pályán, amely 

számos esetben legfeljebb már csak abban mutat-

kozhatott meg, hogy tagadták az előző generációk 

és szüleik világát, továbbá a szűkebb haza provin-

ciális vonásait. A többire pedig már nem volt idő, 

elmaradt a kiteljesedés győzedelmi mámorának az 

a felemelő érzése, amelyben isteneknek szerették 

volna hinni magukat. Mint minden valamire való 

korosztály, amely nyomot kíván hagyni maga után 

a történelemben. Az én nemzedékem még őszin-

tén hitte, hogy az eszméltető és érzékeltető művé-

szet áthathatja a társadalmat, beépülhet az egy-

szerű emberek világába, sőt, hogy maga a társada-

lom eljuthat a művészeti fenomén szintjére, mint 

ahogyan legnagyobb kortárs tanítónktól, Joseph 

Beuys-tól tanultuk. Az utánunk következő gene-

rációnak már indulásakor ki kellett ábrándulnia 

ezekből az idealista elképzelésekből, sőt az is lehet, 

már el sem jutottak igazából hozzájuk. A betel-

jesületlenségtől való félelem tudathasadásos lelki-

állapotát példa értékűen illusztrálja az a furcsa el-

hajlás, amely Máriás zenei ténykedése és korai 

képzőművészeti munkálkodása között láttamo-

zódik. Míg zeneművészetét kezdetektől a zabolát-
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lan, gátlástalan és derűs őserő hatja át, addig fes-

tészetében a nyolcvanas években egészen más ener-

giák működnek, amelyek a spirituális létből, az élet 

sötét tapasztalásának oldaláról szivárognak fel. 

Míg a hangszerek társaságában ömlik belőle a vad, 

nyers erő, addig festményei kivétel nélkül kétség-

be ejtően komorak, depresszívek, „dark”-ok. Zene-

kari pályatársa, Bada Tibor5 sem kivétel ez alól: 

miközben tangóharmonikával a kezében a meg-

nevettetésig játékos dalokat kántál, addig kockás 

füzetébe a „halál kamionjáról” és egyéb sötét té-

mákról ír verset. Az önépítés és az önrombolás 

egyidejűségének tipikus kelet-európai mentalitása 

mutatkozik meg mindkettőjük működésében, és 

ez egészen a háborús Jugoszláviából történő elme-

nekülésükig tart.

Máriás korai festészetének jelentőségét kívánom 

a továbbiakban méltatni. Örömmel vettem a hírt, 

amely arról szólt, hogy jelentős számú képe meg-

került a nyolcvanas évek második felének szá-

momra annyira izgalmas terméséből, melyeknek 

hollétéről a 2007-es kötet munkálatai alkalmával 

még nem tudtunk. Jelenleg 50 leltári tételt tesz ki 

a sorozat, és ez már mennyiségileg sem elhanyagol-

ható forrásmunka. Az úgynevezett kivágatember 

sorozatról beszélek, melyeket stiláris alapjegyeik 

szerint neveztem el, mivel nyelvi és tartalmi tekin-

tetben egyaránt különböznek az 1991 után Ma-

gyarországon létrejött festményektől és rajzoktól. 

A kivágatképekben emellett van valami tipikusan 

helyi jellemvonás, tudniillik bennük van a vajda-

sági genius loci: az a sajátos tulajdonság, sőt életér-

zés, melyet leginkább „vajdaságiságként” szeretek 

meghatározni. A vajdaságiságban például benne 

van a síkvidék kultusza, ezzel együtt a por és a sár 

tisztelete és egyidejű fátuma. Benne van a földhöz-

ragadtság metaforája és a bezárkózottság érzése, 

amely bizonyára valamennyi lapályos vidéknek az 

attribútuma, ennél fogva pedig lehetne az enyészet, 

a halál metaforája is. Benne van a mozdulatlanság 

és az örökös elvágyódás a változatos tájakra, me-

lyekben a horizontot defi niált anyagi pontok zárják 

le, nem pedig a tekintetből kifutó mértani egyenes 

megfoghatatlansága uralja. Benne van a fekete 

humusz ősi íze és a bódító akácillat, a kopár szikes 

és a réti mocsár, a porfelhő és a nyári zivatar hűse. 

Nem annyira költőietlen ez a vidék tehát, mint 

amilyennek első látásra mutatkozik, de valaho-

gyan mégis a pusztulás színpadát idézi a moderni-

táson nevelkedett ottani alkotók képi és irodalmi 

munkáiban. Magyarán olyannyira távlattalan, 

hogy koloncként cipelt távlattalansága rányomja 

bélyegét az emberi lelkületre.

5 Bada Tibor zenész, 

képzőművész és költő 

1963-ban született 

Újvidéken, 2006-ban hunyt 

el Budapesten. Első 

zenekarát 1982-ben 

alapította. Legismertebb 

együttese a Tudósok volt, 

amelynek jugoszláviai 

ténykedése 1987–1991 közé, 

a magyarországi pedig 

1992–1996 közé esik. 

Képzőművészeti 

monográfi ája: Totál 

érzelemhalál – Bada Dada 

Tibor antikánon. Írta és 

szerkesztette: Szombathy 

Bálint, A38 Kht., Budapest, 

2007. 

Erdőben / In the Forest, akril, farost, 50×50 cm, 1987



2120

Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black LandscapesFekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes

A vajdasági táj önazonosságának meghatározása 

túlnyomó részt a hatvanas években vette kezdetét. 

Addig jobbára a (nemzet)romantikus látásmód 

szépítő lencséjén átszüremlett polgári zsánerfesté-

szet érvényesült benne, nem véve tudomást a na-

turalista szemléletmódról, sőt, még a kritikai rea-

lizmuséról sem. Ahhoz, hogy az alföld a maga va-

lóságában mutatkozzék meg, európai nézőpontra 

volt szükség. Ez az új látásmód a hatvanas évek-

ben jelentkezett, megkísérelve mélyre ásni, és a va-

lós lényeget mutatni. Nem a realizmus forma-

nyelvén át, természetesen, hanem az európai mo-

dernitás nyelvi vájataiban mozogva. Közép-Európa 

délkeleti peremein erőteljesen megjelent a cent-

rum(ok) átértékelésre késztető hatása, és ez alól 

Vajdaság sem volt kivétel, melynek két világhábo-

rú közötti művészetében már történtek moder-

nista előrelépések, elsősorban az európai gyökerű 

magyar aktivizmus és a délszláv zenitizmus nyo-

mán. A hatvanas és hetvenes években tehát jelentős 

szemléletbeli változások történtek, miután a mű-

vészek a táj felületi megközelítését elvetve esszen-

ciális kérdésekkel kezdtek foglalkozni. Ekkor kelet-

keztek a zentai [Senta] Benes József tiszai partolda-

lakat anyagiságukban értelmező súlyos festményei, 

a szabadkai [Subotica] Torok Sándor vastagon fel-

kent Sárga-parti táblaképei, a szintén szabadkai 

Petrik Pál homokfelszórással leképzett alkotásai, 

amelyeket a helyi művészettörténet a jugoszláviai 

enformel egyik első példáiként tisztel. Úgyszintén 

ebbe a vonulatba sorolhatók és Petrik műveivel 

egyenértékűek a topolyai [Bačka Topola] Ács József 

metafi zikai-absztrakciós tájlátomásai, melyekben 

a menekvés kísérleteként a földtől való elrugasz-

kodásra tesz kísérletet, felcserélve az anyagi minő-

séget az éterivel. A lényegkezelő piktúra oldalágán 

születik meg a palicsi [Palić] Török István linó-

metszet ciklusa, amelyben a táj fő tulajdonságai – 

elsősorban a földmassza – fekete tónust vesznek 

fel. A tragédia és a gyász jele még számos helyi fes-

tőművész vásznán kimutatható az anyagfelrakás 

túlhangsúlyozása révén, a vastagon felvitt sötét tó-

nusok által.

Máriás ugyan nem a tájfestészet nyomvonalán in-

dul, ám ahogyan fi guratív festészetében a tájat áb-

rázolja, az által az embert is teljesen új létfi lozófi ai 

összefüggésbe helyezi. A nóvum pedig nem más, 

mint hogy egyedi módon mélyfeketére alapozza le 

képeinek hátterét. Olyan kompakt – hol enyhén 

csillogó, általában azonban rendre matt, fényt el-

nyelő – felületet hoz létre, amelyben nincsenek ár-

nyalatok, a pigmentáció a felület minden pontján 

egyenértékű, így hát cseppet sem nevezhető klasz-

Bádogalgebra I / Tin-algebra I, 

akril, papír, fa, 40×42 cm, 1987

Gulliver, akril, karton, 42×60 cm, 1987

Bádogalgebra III / Tin-algebra III, akril, papír, fa, 40×42 cm, 1987
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szikus értelemben vett tájnak. A szuprematizmus 

monokromatikus gyakorlatához nyúl tehát vissza, 

hogy a fényt semlegesítő ősmasszába, ebbe a min-

dent beborító sötétségbe helyezze  a magányában 

tetten ért, formailag leegyszerűsítettre stilizált 

emberi alakot. A kiterjedés és tájékozódási pontok 

nélküli lapos térsíkban a végső bizonytalanság ál-

lapota honol, megalkotva az alföld síkjának fo-

galmi megfelelőjét, képi metaforáját. Az absztrakt 

redukció szellemében egy fajta negatív létteret hoz 

létre, amely determinálja a benne zajló életet. A ra-

dikális leegyszerűsítés több, mint stilisztikai tö-

rekvés, hiszen komoly egzisztenciális és fi lozófi ai 

vonzatai vannak: teljes fokú nyitottsággal és feltá-

rulkozással ad rálátást a művész lelki világára és 

életérzésére. Az autodidakta huszonéves Máriást 

nem kötik a tanultság iránti külső elvárások köte-

lezvényei, ezért semmi sem gátolja abban, hogy az 

egyéni szabadság merész ellentételezéseként végső-

kig kötött létszituációkat láttasson. A negatív táj 

mindent ellepő súlyos teherként szakad rá az em-

beri létre, amelyben a fény nyalábjait elnyeli az élet 

kezdeményeit csírájában elfojtó amorf, grafi tszerű 

anyag. A képeknek alig van távlati kifutásuk, mély-

ségi struktúrájuk, mintha minden a síkban történ-

ne bennük. A fekete háttér értelmezése kettős el-

hajlásúnak bizonyul, tekintve, hogy egyidejűleg 

példázza a kozmikus ősmasszát és a fi lozófi ailag de-

terminált Semmit. Azt a toposzt tudniillik, amely 

Máriás számos későbbi képén, sőt irodalmi szöve-

gében is nyílt törekvéssel jut központi szerephez, 

s amely mértéktelenül van benne a kelet-európai 

ember önpusztító életérzésében, a már-már vallá-

sos szintre emelt szláv irracionalitásban. Nincse-

nek számára belső korlátok, berögzült konvenciók. 

Nyelvileg a semmiből indul ki, és ezt a semmit kí-

vánja felépíteni, egy képzeletbeli univerzum képi 

kifejezésévé művelni. Kerüli a manierizmus felszí-

nességét, és súlyos tartalmak elhintésére alkalmas 

hátteret teremt, mintegy belevájva a megélt való-

ság negatívjaként konstruált költői világ szívébe.

Redukáltságot érvényesítő formavilágának elő-

képe valahol az ó-egyiptomi sík- és emberábrázo-

lásban fedezhető fel, mivel emberformálása az ol-

dalnézeti koncepciót juttatja kifejezésre. A rojtos, 

pikkelyes, lyuggatott, foltokból összeillesztett ki-

vágatembereket hegyes, éles, fogazott körvonallal 

határozza meg, ám nem ad neki mélységi jegye-

ket. Alakjai kivétel nélkül fehérek, már-már szel-

lemlényeknek tűnnek. Ha a fekete hordozófelüle-

tet eredetileg fehérként képzeljük el, akkor mind-

ebben az a játéklehetőség is benne van, hogy az 

alakok a feketéből lettek kivágva – „meggyúrva” Lebegés a végtelenben /  Flickering in Infi nity, akril, farost, 32×24 cm, 1986 
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– és eltávolítva, minek utána a helyükön felcsillan 

az eredeti háttér. A lyuggatások hangsúlyosan ve-

tik fel a hiány meglétét. Az alakok üreges teste azt 

a benyomást kelti, mint akikből elvettek, kimet-

szettek valamit, például egy nyelvileg szimbolizált 

biológiai mintasort, ennél fogva már alig tartja 

őket össze valami. Máriás kivágási eljárása egyér-

telműen rokonságba hozható a papírtérforma régi 

kínai kultúrájának egyik változatával, története-

sen a sziluett-rajzzal, illetve a kirigami (kirie) ősi 

technikájával. A máriási embertípus meghatározó 

alapvonása a kivágottság, a vagdaltság, az alapból 

való felfejtettség, amely az érdesség, a recézettség 

borzongató élményét váltja ki. Ebből következően 

viszonylag megközelíthetetlenné, elérhetetlenné 

teszi az emberi fi gurát, még érzékletesebbé téve 

annak magányát és kivetettségét. De nem csak 

megközelíthetetlenné, hanem egyben bizonytalan-

ná is, mint aki folyamatosan a lehetséges megszű-

nés állapotában, az élet és a halál határmezsgyéjén 

egyensúlyoz: a tömör feketeségben légies forma-

ként, vagylagos állapotban lebegteti saját testét. 

Mint aki számára a teljesség megélése immár elve-

szett fogalom, elérhetetlen állapot, valami ahhoz 

hasonlatos, mint amilyet fentebb idézett prózájá-

ban ír le, s melyet most ismét idemásolok: „Mintha 

elszakadt volna minden ér, idegszál, kötés, kapocs, 

pillér, oszlop, ami addig az agyamat a koponyám-

hoz kötötte.”

A nyomasztó feketeségre szinte kivétel nélkül vé-

konyan kihúzott aranysárgás vonalszerkezet terül 

rá, s mint valami koordináta rendszer, a mélység 

és a távlat illúzióját keltve segíti a síkban való tájé-

kozódást, meghatározva egyben a fi gura pozícióját. 

A laza vonalvezetés esetenként felismerhető alaki 

ábrázolást formáz, például zongora, szódásüveg, 

korlát, céllövölde, szarvasfej, szék, asztal rajzolatát 

adja ki, egy esetben pedig Vajdaság térképét, fo-

lyami-, közút- és vasútvonal hálózatát. Az arany-

sárgás, szabadon meghúzott, a mértanisághoz csak 

alkalmanként igazodó vonalak valamiképp a hét-

köznapok földi létének színterét hivatottak meg-

teremteni. Negyedik jellegzetes színbetoldásként 

– legkifejezettebben az Örvény (1989) című fest-

ményen – a kékeslilás színkeverék nyer még némi 

rendeltetést, amely a fekete alapon inkább tűnik 

az űr hűvös árnyalatának, mint az égbolt könnyed 

csillámának. Kozmikus vihart, széltölcsért idéz, 

amely felkapja a parányivá zsugorodott emberi 

alakot, hogy a mélybe szippantsa. Az Ima (1989), 

a Sakkozó (1989) és a Jégtenger (1990) továbbra is 

az ember magára hagyatottságát és a reménytelen 

küzdelmet, valamint a búskomor, depressziós lel-

Alagútkorcsolyázó / Tunnel Skater, akril, papír, farost, 18×35 cm, 1986 

Befutó / Inbound, akril, farost, 26×38 cm, 1986
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ki állapotot ragadja meg. Máriásnak erre a korsza-

kára az egyedüllét boldogtalanságának tema tizá-

lása a jellemző. Az embert már nem társai veszik 

körül, hanem csak holt tárgyak és elhullott álla-

tok, a teljes mozdulatlanság. Az Ima különösen 

megpecsételő látomást vet ki magából, az imaol-

tár tudniillik egy valódi zsilettpenge, amely a ve-

szély metaforájaként a Sakkozó című képen úgy-

szintén megjelenik, játékfi guraként ékelődve a fe-

nyőtobozra hajazó többi érdes-éles forma közé. A 

sakkozó alak egyedül foglal helyet a tábla mellett, 

mert a vele szembeni szék üresen maradt, így már 

csak a halálosan fenyegető borotvapengével, mint 

a halál tekintetével nézhet farkasszemet, mert a 

játékostárs soha nem jön el. A Patthelyzet (1989), 

a Szarvas (1989) és a Gólyaláb-tornász (1990) cí-

mű festményeken ugyanakkor megjelenik egy 

olyan mozzanat, amely a későbbiekben a kilenc-

venes évek budapesti képein is többször feltűnik. 

A szarvasról, a szarvasfejről, illetve a szarvas-

agancsról van szó, amely az európai képi és irodal-

mi kultúra őshonos mitológiai motívumegyüttesét 

teszi ki, de Máriásnál a csodaállat szerepkörének 

inkább áldozati vonás tulajdonítható, illetve a 

baljós, sorsfordító idők szimbólumaként értel-

mezhető. Egy olyan sorsfordításé, amely esetében 

az erőszak hatására kieszközölt emigrációt és az 

élettér csapásként átélt megváltoztatását hozza 

magával.

A külvilág felől érkező erőszakos emberkorbá-

csolások Máriásnál az érzelmi felfűtöttség mér-

téktartó, fegyelmezett stilisztikai foglalatában csa-

pódnak ki. Az expresszionista poétika általában 

önuralmat nélkülöző éles sajgása és az enformel 

monokrómiájának tompa formátlansága visszafo-

gottan és kiegyensúlyozottan kulcsolódik egységes 

kompozícióvá. A drámaiságot nem széles gesztu-

sokkal idézi meg, mint legelső, pálcika-ember so-

rozatán, hanem a magába olvadó sötét tónus fen-

séges és komor monumentalitásával: a tulajdon-

képpeni halálérzettel. A képek ugyan fokozottan 

tömörek, de szerkezetileg nem zsúfoltak, inkább 

nyomasztóan letisztultak, akár valami becketti – 

egyszerre szürreális és egyszerre metafi zikai –, lé-

nyegében abszurd látomás. Az érzelmi-emocioná-

lis képi állapotot a sötétbe burkolózó ellen-világ 

minőségi és tulajdonságbeli jegyei határozzák 

meg, amelyek magukba szippantják a halandó 

emberi kicsinységét. Az éjsötét képsík nem is iga-

zán képzeleti konstrukció szüleménye, mert a meg-

élt és elkárhozott valóság világégés-füstje rakódik 

le benne. Nem értelmezhető ugyanis máshogyan, 

mint az emberi életre rátörő apokaliptikus erők 

Találkozás a tengerparton / Encounter on the Beach, akril, karton, 70×100 cm,1986 
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metaforájaként, a halálfélelem ösztönös előérze-

teként, kiteljesülésre ítéltetett tragikus jóslataként. 

Máriás nyugtázza a tényt, hogy a készülő törté-

nelmi összeomlásból saját egzisztenciája nem von-

ható ki teljességgel. A kivágatemberek ciklus világ-

égést summázó központi darabjának keletkezési 

ideje a már beindult harci műveletek kezdetére 

esik. Az Égő erdő (1991) a kor emblematikus alko-

tásának tekinthető, amelyen a hajladozó – lán-

gokban olvadozó – cakkozott formák egyszerre 

hajlanak a növényi és az emberi megjelenítés felé. 

Záradékként, első életszakaszának végszavaként 

tekinthetünk a Visszanéző (1991) című képre, amely-

ben szembenéz egymással az egyéni és a közösségi 

létélmény. A történelem kavargó felhője letakarja 

az emberi arc vonásait, és az ismeretlenségbe ta-

szítja az egyént, amely ott lépeget a múlt, a jelen és 

a jövő határsávjában. Valaminek a választóvona-

lán áll, minden bizonnyal az élet és a halál közötti 

választás előtt kell döntést hoznia, aminek végki-

fejlete immár nem lehet kétséges a számára. Az el-

határozás megszületett, az élet megmenekült. 

Mielőtt lezárnám ezt a megalapozó és valóban nagy 

odafi gyelést érdemlő korszakot, szólnom kell né-

hány igazán érdekes képről, amelyek valami oknál 

fogva viszonylag kilógnak a sorból, másrészt né-

hány olyanról, amelyek különösen fontosak a kor-

szerű vajdasági festészet tudatra ébredésének a 

szempontjából, miközben tágabb vonatkozásban 

is értékesek lehetnek a korszerű európai művésze-

ten edződött szemlélő számára. Azt mindenkép-

pen meg kell állapítani, hogy a kivágatképek jelen-

tős mértékben különböznek a megelőző korszak 

pálcikaember és a rá következő – immár magyar-

országi – periódus széles ecsetkezelést alkalmazó 

első sorozatától, és mint egy monolit, úgy foglal-

nak helyet Máriás opusában. Nélkülözik ugyan az 

erőteljes expresszív gesztusokat, mégis hatalmas 

energia feszül bennük, melyet a művész a mozdu-

latlanság monumentalitása révén hoz létre. Itt még 

különösen fontosak számára az arányok, mivel fi -

guráit olyan gonddal mozgatja, illetve pozicionálja 

a térben, mint rendező a színészeket a színen (lásd 

Fűrészelők, 1989 és Medencében, 1989 című ké-

peit). A negatív táj mindent ellepő súlyos teherként 

szakad rá az emberi létre, amelyben a fény nyaláb-

jait elnyeli az élet kezdeményeit csírájában elfojtó 

amorf anyag. A képeknek alig van távlati kifutá-

suk, mélységi struktúrájuk, mintha minden a sík-

ban történne bennük. A fekete háttér értelmezése 

kettős elhajlásúnak bizonyul, tekintve, hogy egy-

idejűleg példázza a kozmikus ősmasszát és a fi lozó-

fi ailag determinált Semmit. Azt a toposzt tudni-

Rejtőzködő / Hiding, pasztell, papír, 18×26 cm, 1986

Egy nap / A Day, akril, papír, 70×52, 1986
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illik, amely Máriás számos későbbi képén, sőt iro-

dalmi szövegében is nyílt törekvéssel jut központi 

szerephez, s amely mértéktelenül van benne a kelet-

európai ember önpusztító életérzésében, a már-már 

vallásos szintre emelt irracionalitásban. 

Bizonyos művészetfi lozófi ai kiterjesztések mentén 

még az olyan ritka, helyi vonatkozású festmények 

is általánosabb gondolatiságot nyernek, mint ami-

lyen a Vajdasági utas (1989), a sárban-porban kere-

kező, maga sem tudja hová tartó tájjellegű archetí-

pus, eszünkbe juttatva többek között a szabadkai 

Bíró Miklós6 művészetét, aki különös szenve-

déllyel rajzolta a város kerékpározó peremalakjait, 

szürke munkásembereit, soha ki nem mozdítva 

őket a lokális közegből. Máriás – rá nem igazán 

jellemzően – tágabb, földrajzilag pontosan kije-

lölt teret ad pecabottal felszerelt (anti)hősének, 

nagyobb kiterjedésbe ágyazza, de csak azért, hogy 

a bicikli kerekeit elöl-hátul lefogó ékzárak moz-

dulatlanságot, megállapodottságot megidéző me-

taforikus ereje lehető legteljesebb kibontást nyer-

jen. Mozgó és ugyanakkor álló szituációt fogalmaz 

meg egyidejűleg. A kép az utazni vágyás, a kitöré-

si szándék és a megvalósulatlanság, a helyben ma-

radás rögzítettségének ellenpontjai közötti térben 

és időben valósul meg. A konkrét térbe vetített je-

lenettel teljesen ellentétes szándékot tükröz azon-

ban a Táncosok a parton (1988), a Séta az erdőben 

(1990) és a Csipkefej (1990) című három kép, me-

lyeket a kivágatfestmények kvintesszenciájaként ér-

telmezhetünk. Az alkotásokat végső letisztultság 

jellemzi és rajtuk a fi guratív alakszerkezet már-már 

olyannyira hangsúlyosan elvonatkoztatott, hogy 

antropomorfológiai minőségei nyelvi értelemben 

önálló jel funkcióját veszik fel. Egyértelmű, hogy 

ennek az absztraháló iránycsapásnak a végpontja 

a Csipkefej-ben fi gyelhető meg, amely legkevésbé 

alkot fejformát, inkább önmagában vett nyelvi 

struktúraként fogalmazódik meg, ősmintaként, 

organikus szervezetként tételeződik: maga a kez-

det és a vég. Véleményem szerint ez tekinthető 

Máriás legszebb képi metaforájának az újvidéki 

korszakból.

6 Bíró Miklós rajz- és 

festőművész 1948-ban 

született Zentán, 1975-ben 

hunyt el Kamoncon 

[Sremska Kamenica]. 

1967-ben a Csurgói Ifj úsági 

Művésztelep egyik alapítója 

volt. Sajátos fi guratív világot 

teremtett, modelljeit az utca 

népe közül találomra 

válogatta ki.

Virág / Flower, akril, karton, 40×26 cm, 1987
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W h i t e  P e o p l e  i n  B l a c k  L a n d s c a p e s

Although Máriás’s point of departure was not 

landscape painting, the way he depicted landscape 

in his fi gural paintings positioned the human 

being in an entirely new existential, philosophical 

context. Th e element of novelty is none other than 

the deep black ground of his paintings. Th e 

compact – sometimes slightly shiny, but generally 

matt, light-absorbing surfaces – are without areas 

of shade, showing equal pigmentation at each 

point, so that these paintings cannot be termed 

landscapes in the classical sense. Drawing on the 

monochromatic tradition of Suprematism, he 

placed the stylised human fi gure, caught in its 

loneliness, in an enveloping darkness, a primordial 

mass of neutralising light. In a fl at pictorial plane 

that has no extension and off ers no points of 

orientation, a state of utter uncertainty reigns, 

creating a notional analogue, a visual metaphor 

for the plane of the lowland. In the spirit of 

abstract reduction, he established a sort of negative 

space of existence determining the life going on 

within it. Such a radical simplifi cation is more 

than a stylistic endeavour, since it has profound 

existential and philosophical implications: with 

full openness and exposure, it aff ords an insight 

into the artist’s mind and attitude towards life. 

A self-taught artist, Máriás in his twenties was not 

bound by external expectations imposed on an 

erudite artist, so nothing stopped him from 

visualising utterly constrained existential situations 

as a bold counterpoint to individual freedom. An 

omnipresent heavy burden, the negative landscape 

collapses onto human existence, with its amorphous, 

graphite-like matter absorbing the shafts of light, 

so that no life could ever spring up and blossom 

there. Th e paintings almost entirely lack pers pec-

tival extension or depth structure, as if everything 

encompassed in them occurred in the plane. Th e 

black background points to two directions of 

interpretation: it simultaneously serves to present 

the primordial cosmic mass and the philosophically 

determined Void, namely, the topos that is given a 

central role to play in many of Máriás’s subsequent 

paintings, as well as in his literary texts; a topos 

that is part of the Eastern European people’s self-

destructive existential relationship to, and feeling 

about, life as a whole, as well as part of the almost 

religious sense of Slavic irrationality. 

Th e antecedents of his vocabulary of reduced 

forms may be located somewhere in the ancient 

Egyptian representation of plane and the human 

body, with its concept of portraying the human 

body from the side view. Máriás put together his < Égő erdő / Forest on Fire, 30×46 cm, 1991
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paper-cut-out men from ragged, scaly and pitted 

patches, and outlined them with serrated, sharp 

contours, yet did not bestow them with marks of 

depth. Th e uniformly white fi gures seem to be 

phantoms, with their hollow bodies suggesting 

that something has been removed, cut out, from 

them, for example a linguistically symbolised 

series of patterns, so that there is hardly anything 

to pull them together. Th e fundamental feature 

of Máriás’s human type is a sense of being cut 

out, sliced and disentangled from the ground, 

generating an eerie feeling, an experience of 

roughness and corrugation. As a result, the human 

fi gure is made relatively unapproachable and un-

available, render ing its loneliness and abjectness 

even more palp able.

Until 2007, when the book Th e Visual Work of 

drMáriás was published, this early cycle that he 

had made in Novi Sad numbered no more than 

15–20 easel paintings. In 2012, however, a signi-

fi cant number of paintings surfaced from this 

imposing fi gural period, so we sought to present 

them as fully as possible for the book-reading 

audience, positioning them in the context of 

Vojvo dinian fi guration, as well as in a broader 

setting. One should remember that owing to the 

fact that the artist was compelled to emigrate and 

due to the social-political changes, these paintings 

were simply not given enough time to be positioned 

within the local – Vojvodinian and Yugoslav – 

value system. Equally, nor did they appear or receive 

their due in Hungary at that time. Following his 

immigration to Hungary in 1991, the then twenty-

fi ve-year-old Máriás considered the preceding 

phase of his life as a closed epoch, and opened a 

new page; in Hungary, he started from scratch, 

as it were, to re-build his existential and artistic 

life. He had to integrate into a society that he was 

connected to fi rst of all through the mother tongue 

inherited from his parents and the musical tradi-

tions of national culture, and additionally, through 

a few Hungarian artists of kindred mind. 

I have termed the above series paper-cut-out men 

based on its fundamental stylistic features, as it 

diff ers both in terms of vocabulary and content from 

the paintings and drawings he created following 

his move to Hungary in 1991. Additionally, the 

paper-cut-out paintings bear the marks of a typically 

local character, namely the presence of the Voj-

vodinian genius loci: an idiosyncratic feature, even 

an attitude towards life, which I prefer to defi ne 

as “Vojvodinian”. Being Vojvodinian implies the 

Trófea / Trophy, akril, farost, 75×60 cm, 1988

Patthelyzet / Standoff , akril, farost, 22×34 cm, 1988



3938

Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes

cult of the lowland, including a respect for dust 

and mud, simultaneously regarded as destiny. It 

implies the metaphor of a down-to-earth aware-

ness of life, the feeling of seclusion, but above all, 

the lack of perspective – possibly the attribute of 

all fl atlands – and hence, the metaphor of decay 

and death. It encompasses a sense of motionlessness 

and eternal longing for undulating landscapes 

where the horizon is closed by materially defi ned 

points, rather than ruled over by an intangible 

geometric line running from the eye. It contains 

the primordial fl avour of black humus and the 

intoxicating fragrance of locusts, the bare saline 

soils and the meadow marsh, the dust cloud and 

the coolness of a summer rainstorm. So this land 

is not as unpoetic as it seems at fi rst sight, yet in 

the visual and literary works of local authors and 

artists nurtured on modernity, it has come to stand 

for a stage of devastation.

Almost without exception, a golden-yellowish 

struc ture of thin lines appears on this oppressively 

black ground, like some coordinate system, which 

creates the illusion of depth and perspective, 

facilitating orientation in the plane, as well as 

defi ning the position of the fi gure. Th e loosely 

drawn lines occasionally comprise recognisable 

fi gural representations, such as a piano, a soda-

water bottle, a barrier, a shooting range, the head 

of a stag, a chair or a table; and in one instance, 

they outline the map of Vojvodina, with its net-

works of rivers, roads and railways. Th e hand-

drawn, golden-yellowish lines, rarely adjusted to 

geometry, serve to create the scene of the earth-

bound existence of quotidian reality. As the fourth 

characteristic colour – applied most signifi cantly 

in Vortex (1989) –, a bluish-purple mixture of 

colours appears against a black background, like 

the cool shade of outer space, a fl eeting fl ash of 

light from the sky. It suggests a cosmic eddy 

grabbing and sucking the diminished human fi gure 

into its depths. Prayer (1989), Chess Player (1989) 

and Sea of Ice (1990) also depict the human being’s 

abjectness and hopeless struggle, evoking a dejected 

and depressed state of mind. Th e characteristic 

trait in this period of Máriás’s work is the thema-

tisation of the distress of solitude. Instead of 

companions, the human fi gure is surrounded by 

inanimate objects and lifeless animals, in a state 

of complete motionlessness. Suggesting a particu-

larly solemn vision, Prayer includes a real safety-

razor blade as the support for a prayer-stand. As 

a metaphor of danger, the blade also appears in 

Chess Player as a toy fi gure wedged in between other 

Vajdasági utas / Vojvodina Traveller, akril, farost, 62×84, 1989
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rough and sharp forms resembling pine cones. 

Th e chess player is made to sit alone by the chess 

board, while the seat in front of him is vacant, 

leaving him to face nothing but the threatening 

razor blade, as if looking death in the eye: the 

playing partner will never arrive. At the same 

time, an element emerges in Standoff  (1989), Stag 

(1989) and Stilt-walker (1990), which was to appear 

more often in the later paintings made in Buda-

pest in the 1990s, namely, the stag, the stag’s head 

and antlers. While this mythological group of 

motives has been part of European visual and 

textual culture since ancient times, the role of the 

“miracle stag” in Máriás’s works points to that of 

the victim, and can be seen as a symbol of ominous 

historic times: the symbol of a turning point, 

which in his case meant the self-exile necessitated 

by the growing violence in his native country, 

bringing along a change in his lifestyle, which he 

experienced as tribulation. 

Th e violent scourge infl icted on the human person 

by history and strokes of fate becomes condensed 

in Máriás’s works in a restrained and disciplined 

stylistic form. Th e generally unrestrained, throbbing 

pain of expressionist poetics and the dull form less-

ness of Informel monochromy are made to combine 

in a controlled and balanced manner as a unifi ed 

composition. Instead of using broad gestures, as 

can be seen in his fi rst series of stickmen, a sense 

of drama is evoked by the solemn and sombre 

monumentality of the lustreless black tone, which 

turns back upon itself as a premonition of death. 

While the paintings are highly condensed, they 

are not heavily laden in terms of structure. Th ey 

are actually reduced and crystallised to the point 

that they resemble an absurd – both surreal and 

metaphysical – Beckettian vision. Th e emotional-

mental pictorial state is marked by the qualities 

and characteristics of the anti-world enveloped in 

darkness, absorbing tiny mortal human being. 

Dark as night, the pictorial plane is not really the 

product of a conceptual construction, as it en-

compasses the deposited cataclysm-smoke of 

experienced and damned reality. It can doubtlessly 

be seen as a metaphor for apocalyptic forces 

breaking in upon human life, as an instinctive 

premonition and tragic prophecy of death, doomed 

to come true. Máriás realised and recorded the 

fact that his own existence could not be fully 

exempted from the brewing historical catastrophe. 

Th e centre piece of the paper-cut-out men cycle 

focussing on the cataclysm dates from the initial 

period of military operations launched in Yugo-

Céllövő / Shooter, akril, farost, 58×58 cm, 1988
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slavia. Forest on Fire (1991) can be regarded as 

an emblematic work of the era, with its jagged 

and bending shapes – melting away in fl ames – 

suggesting both vegetal and human forms. Re-

presenting closure on the fi rst period of his life, 

Looking Back (1991) confronts the individual and 

collective experiences of existence. Th e swirling 

cloud of history veils the features of the human 

face, casting the individual, who is making way on 

the borderland between past, present and future, 

into the unknown. Th e fi gure stands at a dividing 

line, apparently compelled to make a life or death 

decision, the outcome of which is no longer to be 

questioned. Th e decision has been made; life has 

been rescued and saved. 

Fűrészelők / Sawers, akril, papír, farost, 42×56, 1989
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Sántaiskola / Limping Game, 

akril, farost, 46×65, 1989

Fejből kinövő / Erupting from the Head, 

akril, farost, 46×65, 1989

Pásztortelefon / Shepherd’s Phone, akril, farost, 46×65, 1988

Kenyérölelő / Bread Embracer, akril, farost, 46×62, 1988 >
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Sakkozó / Chess Player, akril, borotvapenge, farost, 42×68 cm, 1989Fotelben repülő / Flying in Armchair, akril, farost, 44×52 cm, 1989
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Korlát / Fence, akril, karton, 42×56 cm, 1989Csúszdás / Slider, akril, farost, 34×46 cm, 1989
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Ha Máriás Béla festészetének második korszakáról 

akarunk beszélni, a csipke az egyik motívum, amelyet 

nem kerülhetünk meg, amelyet mindenféleképpen 

érintenünk kell. A másik – szorosan az elsőhöz kötő-

dő – motívum a papírrepülő és a papírhajó, a gyere-

kek játéka a papirossal, a hajtogatás: a papírpohár, 

a legyező, a papírbuksza, a papírdurrantó és nem 

utolsósorban a papírcsákó hajtogatása – a kétágú 

létrán fejükön papírcsákóval sétáló, a gyerekek sze-

mében szinte Michelangelóvá magasodó piktorok. De 

okvetlenül meg kell említenünk a papiros szabását, 

csipkézését, lyuggatását, a papírfi gurák nyirbálását: 

egyik oldalon a papirosból készült profán fehér ne-

mű ket, másik oldalon a művirágokkal, papírcsip-

kével zsúfolt ereklyetartókat, aranypapírból applikált 

rezes Jézusokat, papír szemfedőket etcetera.

Tolnai Ottó, 1990 

Koff erben / In a Suitcase, akril, papír, borotvapenge, farost, 46×50 cm, 1989

Papírhajó / Papership, akril, farost, 36×48 cm, 1988



5554

Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes

Ház körül / Around the House, akril, farost, 26×48 cm, 1988

Koporsótáncolók / Coffi  n Dancers, akril, farost, 52×40 cm, 1988
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Ebéd / Lunch, akril, farost, 74×60, 1988

Szárny a határon / Wing on the Border, akril, farost, 22×36 cm, 1989
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Akváriumot támadók / Aquarium Attackers, akril, farost, 22×38 cm, 1988

Sántaiskola II. / Limping School II., akril, farost, 48×32 cm, 1989
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Bohóc a tornateremben / Clown in Gym, akril, farost, 75×60 cm, 1989 

Zsoké / Jockey, akril, karton, 28×38 cm, 1988
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< Haldokló állat /  Dying Animal, akril, papír, farost, 38×50 cm, 1989 Gólyalábas / Stilt-walker, akril, farost, 75×60, 1989

Ima / Prayer, akril, papír, borotvapenge, farost, 30×46, 1989
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Vízi zongora / Water Piano, akril, farost, 75×60 cm, 1989

Vízbetörés / Water Break-in, akril, papír, farost, 42×58 cm, 1989 >
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Kenyér a vízen / Bread on Water, akril, farost, 75×60 cm, 1989

Üvegben / In a Bottle, akril, papír, farost, 40×56 cm, 1989
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Jégkockában korcsolyázó / Ice-cube Skater, akril, farost, 52×68 cm, 1990

Szódásüveg/Soda Bottle, akril, papír, farost, 75×60 cm, 1990
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Akváriumban / In the Aquarium, akril, papír, farost, 32×45 cm, 1989

Zuhanyozó-vizelő / Showering Piddler, akril, papír, farost, 60×75 cm, 1989



7574

Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes Fekete tájakban fehér emberek / White People in Black Landscapes

Örvény / Vortex, akril, papír, farost, 50×52 cm, 1989

Szabadúszók / Free Swimmers, akril, papír, farost, 45×70 cm, 1989
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Jéghegy / Iceberg, akril, farost, 75×60 cm, 1990

Medencében / In a Pool, akril, papír, farost, 56×70 cm, 1990
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Visszanéző / Looking Back, olaj, farost, 75×60 cm, 1991

Várakozás a pohárban / Waiting in the Glass, akril, papír, farost, 70×56 cm, 1990
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Amikor a hadi behívót megtagadó Máriás Béla 

1991 októberében Budapesten keres menedéket és 

új életlehetőséget, már van értékelhető művészeti 

produkciója. Az új közeg erről nem sokat tudhat, 

inkább zenészként tartja számon, hiszen a Tudó-

sok tagjaként már a 80-as években gyakran fellé-

pett az alternatív zene budapesti és szentendrei 

porondján. A kezdeti ismertséget tehát a nem rit-

kán performansz elemekkel fűszerezett zenei elő-

adások alapozzák meg a különféle klubok közön-

sége előtt. 1992-ben Bada is a magyar fővárosban 

veti meg a lábát, s együttműködésük még négy 

évig tart. Bada 1996-os kiválását követően Máriás 

immár kizárólag saját szerzeményeit adja elő a ze-

nekarral. Az 1991-es esztendő minden szempont-

ból vízválasztó: az új élettérben már nem kívánja 

folytatni a kivágatsorozatot, s művészeti program-

ját jelentősen megváltoztatva – az emigráció me-

mentójaként – használni kezdi a „dr” névtoldalé-

kot, amely ez esetben nem tudományos fokozatot 

jelöl, hanem annak az emberi és alkotói szándék-

nak a jelzése, mi szerint szellemi tevékenységének 

lélekgyógyító szerepet szán a közösségi létben. 

Társadalomgyógyító tevékenységét egyéni akti-

vizmusként kell értelmeznünk, melyet így kísérel 

meg leírni: „...az orvos, az önképzett sámán oda-

megy a betegéhez és megpróbálja feltörlő rongy-

gyal, versikével, hegedűszóval vagy akár ütlegelés-

sel kigyógyítani, vagy egyszerűen megrajzolni azt 

a valóságot, amelyben a halandó ember itt hagy-

ja a nyomait, mielőtt átlényegül a Semmibe”.7 Az 

angazsált szerepvállalás művészetét tágabb hori-

zontba helyezi, és jelzi, hogy minden szempontból 

érett korszakába lépett, miután kijárta az élet első 

nagy iskoláját, melyet a nem várt történelmi ese-

mények helyeztek elébe.

A szálakat azonban nem lehet durván elszakítani, 

és ez Máriásnak nincs is szándékában. Bár első 

masszív festészeti korszaka lezárul, az otthonról 

hozott élmények makacsabbak annál, mintsem 

hogy az újak hirtelen feledésbe taszítsák őket. Bu-

dapesten gyorsan konszolidálódik, 1991 végén 

már újra alkot. A kivágat-embernek végérvényesen 

hátat fordít, ám a nyomasztó rémálmok és a valós 

élmények egymással átitatott hangulata a friss ké-

peken még ugyancsak kísért. A halott fotel (1991), 

az Égő cipő (1991), az Asztal (1991), a Lélegző kabát 

(1991) és a Haldokló kabát (1991) című festmények 

abból a szempontból hoznak fordulatot, hogy a 

művész egyértelmű kísérletet tesz bennük a feke-

te monokróm háttér felszakítására. A elmozdít-

hatatlannak és feltörhetetlennek vélt sötétségből 

már feldereng némi fény, és egyre felismerhetőbben 

E m b e r i  t u l a j d o n s á g ú  t á r g y a k

7 Szombathy Bálint: Interjú 

drMáriás Béla újvidéki 

származású költővel, képző- 

és zeneművésszel. In: Jövőkép, 

K Bazovsky Ház, Budapest, 

2002, 69. old.

< Térben / In Space, akril, papír, karton, 28×40 cm, 1990
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kirajzolódnak a tárgyi világ testei. Azért beszél-

hetünk a tárgyak esetében is testekről, mert azo-

kat a festő emberi tulajdonságokkal ruházza fel, 

mintha azt remélné, létezik belső világuk. Az ele-

mentáris erejű és zárt univerzumot megragadó új-

vidéki poétika átfogalmazódik. Új fejezet nyílik 

tehát, amelyben a főszerep az ember szabású tár-

gyaknak jut. Azoknak a tárgyaknak, amelyek min-

den helyzetben alapfeltételei egy újra kezdett élet-

nek, ezért úgy tekinthetünk rájuk, mint annak 

mindennapi kulisszáira, ám úgy is, mint kénysze-

rűen magunkkal vonszolt társakra az élet mene-

tében. S amelyeknek nem csak állandó alakjuk és 

fi zikai állaguk van, hanem lelkük is, melyekkel 

mi magunk ruházzuk őket fel az évek során.

Az 1991-ben nyílt budapesti korszak egyik ismér-

ve, hogy Máriás felfedezi magának a rajzművészet 

könnyedebb, oldottabb, némileg egyszerűbb és 

ideológiailag is kötetlenebb kifejezési lehetőségeit. 

Munkásságában megjelenik a keserédes emocioná-

lis töltet, a fanyar humor, a játékos abszurditás, az 

irónia és a szarkazmus, melyeknek alapérzése a to-

vábbiakban felismerhető jegyévé válik nemcsak 

képzőművészetének, hanem szépírói törekvései-

nek és dalszövegeinek is. Az 1991-es esztendő tehát 

mérföldkő a számára, mivel újratájolódása más 

szemléleti vonásokat visz alkotói világába. Ikoni 

nyelve – 1996-al bezárólag – java részt állandósul, 

csak alkalmanként kanyarodik fi nom kis stiliszti-

kai elmozdulásokba, megőrizve a természetes bel-

ső evolúciót. A már indulásakor festővé lett Mári-

ás számára a rajzművészet felé történő közelítés 

abban az értelemben bizonyul művészetszemléleti 

átértékelésnek, hogy a kifejezési formát hozzáiga-

zítja mozgékony habitusához, sokoldalú művészi 

jelleméhez. A rajzban a szellemi és érzelmi vissza-

hatások lecsapódásának a folyamata lényegesen rö-

videbb, mint a lassúbb érlelésű festészetben. A rajz 

naprakész eszköz, amellyel a gesztus szintjén is rög-

zíthetők a lelki és intellektuális reakciók, és lényeg-

re törően fogalmazhatók meg a tömör gondolatok. 

A rajz ostor és lőfegyver: a tökéletlen világ ostora és 

a másként gondolkodó gerillaművész tűzeszköze. 

Emlékeztetőül: a pálcikaember és a kivágatember 

kontextuális világában a tárgyi jelenvalóságot job-

bára szimbolikus betoldások, lebegő ábrák, véko-

nyan elnyúló vonalak idézik meg, mivel a hang-

súly az élő, emberközpontú összefüggéseken van. 

Kivétel nélkül az ember adja meg minden másnak 

az értelmezési kulcsát és mértékét. Máriás 1991 

utáni alkotásain viszont az élettelen, de emberi tu-

lajdonságokat mímelő tárgyak jelenléte célzottan Halott fotel / Dead Armchair, akril, farost, 120×80 cm, 1991
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kizárólagossá válik, mellőzve az emberi idom köz-

vetlen meglétét. Az új felvetés gyökeres poétikai 

fordulatot hoz. A képekre olyan magányos tár-

gyak kerülnek fel – túlnyomórészt ruha- és bútor-

darabok –, melyeknek több-kevesebb napi fi zikai 

kapcsolatuk van az emberi testtel, az emberi jelen-

léttel. A művész közvetetten próbál életet vinni az 

élettelenbe. A holt tárgyak – másodlagos jelentés-

beli tulajdonságuk révén – átutalnak az elsődle-

ges emberi jelenlétre. A képi szituációk vagylagos 

állapotot tükröznek, s az élettelent láttatva meg-

idézik az élőt (Élőholt szoba, 1993). A teremtés 

színpadán az élők élettelenként láttamozódnak, 

és ennek a hiánynak a vetületében még a leghol-

tabb tárgy is az elevenség hatását kelti, emberi 

pozitúrát vesz fel. Ebből láthatjuk meg, ők sem 

igazán boldogok, mint ahogyan az ember sem 

mindig az.

Az Élőholt szoba című kiadvány rajzai több szem-

pontból újdonságokkal megtűzdelt, immár ál-

landósuló műtípus alaplerakóinak bizonyulnak. 

A mappa rajzai közötti választólapokon egy párhu-

zamos műfaj, tudniillik a költészet téma-azonos 

átiratai olvashatók, előtérbe hozva azt a gyakorla-

tot, hogy a szerző az élményanyagot egyidejűleg 

görgeti maga előtt a rá jellemző hármas médium-

tagolásban, a képzőművészetben, a zenében és az 

irodalomban. Ezen a helyen jelenik meg első ízben 

továbbá a tömören magyarázó képaláírás, amely 

a későbbiekben rajzainak egyik állandó és elen-

gedhetetlen felvilágosító eleme lesz. Az egyetemes 

művészetben a képaláírások leginkább illusztratív 

metszeteken, didaktikus ábrákon és karikatúrák 

kísérőiként jelennek meg, szépművészeti alkotá-

sokon ritkán láthatók. Az abszurd helyzetek, kép-

zelet szülte belső látomások értelmezését segítő 

képaláírásokat a művész az ideológiai tartalom fe-

lé hegyezi ki, a jelentéstartományt erősíti velük. 

A rajzok ugyanis legtöbb esetben ideaművészeti 

illusztrációknak tekinthetők, illetve allegorikus 

tulajdonsággal felruházott szó- és képbeli nyelvi 

szerkezeteknek, melyekben a kép nem viszi végig 

a tartalmat, hanem csak egy adott mozzanatát rög-

zíti. Ha mondjuk a jelen síkján mozog, akkor a 

szöveges képmagyarázat időbeli hátteret biztosít 

számára, tovább futtatva a gondolatiságot. A raj-

zokban kétségkívül van valami tudatos színpadi-

ság, sőt, ebből fakadóan egy olyan összművészeti 

felvetés is körvonalazódik bennük, amely koncep-

cionálisan a komplexitás felé mutat, paradox mó-

don pont a minimalista rajzokat tekintve alapnak. 

Belőlük ugyanis elindulhatunk úgy az installáció 

és a művészi performansz, mint a fi lmes látvány- Gőzölgő cipő / Steaming Shoes, akril, ceruza, farost, 120×80 cm, 1991

Kaszás / Scythe-man, akril, farost, 70×100 cm, 1991
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terv irányába, hiszen meg van bennük a sok felé 

kiterjeszthető drámai mozzanat.

Az 1994-ben megjelent újabb mappa, a Munkahő 

is erre felé terjeszkedik. Lapjain a szerző meghatá-

rozása szerint képversek láthatók, ám nyilvánvaló, 

hogy ez esetben nem az ismert modernista műfaj-

ra kell asszociálni – nem a vonalírás szerkezeti fel-

szaggatása a cél –, hanem annak egy átvitt, sza-

badabb változatával állunk szemben, amelyben 

azonban ennek ellenére is találkozik a szöveg és a 

kép. Máriás képverse a vers és a rajz szimbiózisá-

nak a sajátos mintadarabja, melyről nehéz eldön-

teni, melyik melyiknek a kiindulópontja, vagyis 

melyikük volt előbb. Ha a rajz és a szöveg felületi–

optikai arányából indulunk ki, akkor arra követ-

keztethetünk, hogy elsősorban a többségében vi-

gnetta nagyságú rajzok épülnek a verssorok fölé 

kiegészítésként. Műfajelméleti vagy írásművészeti 

szempontból vizsgálva a kérdést az állapítható 

meg, hogy a néhány soros gondolatfutamok va-

lójában létkérdéseket boncolgató aforizmaszerű 

elmélkedések, avagy a művészet természetét für-

késző tautologikus futamok. Tömör gondolatfrics-

kák, találó gondolatetűdök és kritikus ujjgyakor-

latok, amelyekben az alkotói én folyamatos szelle-

mi forrongásának az elvont bölcseleti kiterjedései 

összevegyülnek az egyszerűbb prózai meglátások-

kal, az élet profánabb tartalmaival. Tevőleges el-

lentmondás másrészt, hogy ezek a leszűkített, kon-

centrált idea- és gesztusművészeti villanások, ezek 

az egyedülálló posztkonceptuális papírmunkák 

nem a modernista nyelvi eszközökhöz nyúlnak, 

hanem a leképzés posztmodern által újjáélesztett 

klasszikus kifejezéseit veszik igénybe. Akadnak 

azonban kivételek, mert mint említettem, Máriás 

rajzainak többsége lényegében konceptuális felve-

tés, ezért elméletileg tovább fejleszthető és tehető 

át más médiumba, nyelvformába.

Az emberi természetű tárgyak abszurd világának 

csapást taposva a 90-es évek közepén Máriás Béla 

festészetileg is megújhodik. A felfrissülés meghoz-

za a kellő stilisztikai változatosságot. Így egy adott 

pillanatban összeér egymással a 80-as évek kemé-

nyebb fi gurációja (Szódásüveg, 1989), a 90-es évek 

derekának nyers expresszionizmusa (Kormány-

sapka, 1994; Napkorcsolyázó, 1995; Meleg létra, 

1995) és a kilencvenes évek első felének metafi zi-

kai piktúrája (Gőzölgő cipő, 1991; Állatvíz, 1991; 

Repülő gondolat), 1992). Mindeközben jelképrend-

szere nem sokat változik, vissza-visszatérő hármas 

tárgymotívuma továbbra is a zakó, a kalap és a ci-

pő. A fej és arc nélküli ember jelképrendszerében Égő cipő / Burning Shoes, akril, farost, 120×80 cm, 1992

Puh’arc / Soft Face, akril, karton, farost, 42×58 cm, 1992
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különösen utóbbi kettő oly meghatározó, hiszen 

nyomatékkal utal a mobilitásra, az elvándorlásra, 

valamint az önkeresésre. Az égi szigillumként le-

begő fénylő kalap (Világító kalap, 1996) termé-

szetfeletti erőt vesz fel, de már a Zuhanó kalap cí-

mű 1994-es képen is megfi gyelhető, hogy a kalap 

a karimája körül mágneses erőteret gerjeszt, és a 

kozmikus jelenség olyan minőségébe megy át, 

amely óvó és gyógyító hatású. Az égi lebegés bi-

zonytalan állapota állandó helyzetet jelöl Máriás 

művészetében, amelyben az aláhullás, a zuhanás, 

a nekilendülés és a repülés – nevezetesen a korcso-

lyázás, az ejtőernyőzés és a síelés – a vagylagosság, 

a megfoghatatlanság és az előreláthatatlanság szi-

tuációját eredményezi. Minden mozgásban, át-

alakulásban van. Ezt a mozzanatot szimbolizálja a 

tűzláng és a gőzkitörés: „korcsolyázok végig láng-

patakon tűzfolyón parázsesőn”.8 Mindegyik moz-

gásfajtából erő fakad: a gőz nyomást fejt ki, a tűz-

nek emésztő képessége van és megfosztja az anyago-

kat eredeti halmazállapotuktól. Átalakít, átfordítja 

egyik minőséget a másikba, a fi zikait a légibe, a 

megfoghatót a megfoghatatlanba – átvisz a vala-

miből a semmibe. Amit pedig nem tudunk meg-

tapintani és amit nem látunk, arról azt hisszük, 

hogy nem is létezik. Holott Máriásnál még a fo-

telnak is van szellemi kisugárzása – ha úgy akar-

juk, arca –, erőkifejtése (Fejlődő fotel, 1995), és 

a cipőből is hőerő forma, melegség idom tör fel 

(Cipőmeleg, 1994). Ember-meleg, testpárás világ.

8 drMáriás: Égevő. Bahia, 

Budapest, 1995, 6. old.

< Inhaláló / Inhaler, akril, papír, farost, 120×80 cm, 1992

Alvó kalap / Sleeping Hat, akril, farost, 65×55 cm, 1993

Végtelenített asztal / Infi nity Table, akril, farost, 80×120 cm, 1992 >
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O b j e c t s  w i t h  H u m a n  Q u a l i t i e s

By the time Máriás, resisting the military draft 

during the Yugoslav war, sought refuge and the 

possibility of a new life in Budapest in October 

1991, he had produced an acknowledgeable body 

of artworks. His new environment, however, was 

hardly aware of his art practice; he was known fi rst 

of all as a musician. As a member of the Tudósok 

(Scientists) band, he had often performed at venues 

of alternative music in Hungary in the 1980s. So 

his initial reputation among the audiences of 

various clubs was based on the band’s performances, 

often mingled with elements of performance art. 

1991 was a watershed year in every respect: in the 

new environment, he did not wish to continue the 

paper-cut-out men series. Nevertheless, one cannot 

sever all ties abruptly, and Máriás did not intend to 

do so either. Although the fi rst intense period of 

his painting practice came to an end, the 

experiences brought along from his homeland 

proved to be more persistent, rather than sinking 

into instant oblivion.

Máriás’s Budapest period, starting in 1991, is 

marked by his discovery of the lighter, freer and 

somewhat simpler expressive potentials of drawing, 

which is also less bound in terms of ideology. 

A bitter-sweet emotional charge is manifest in his 

work, along with acerbic humour, playful absurdity, 

irony and sarcasm, to become the signature traits 

of his visual opus, as well as his prose and song 

lyrics. Owing to his reorientation, 1991 was a 

watershed year for him, as his art practice gained 

new attitudinal features. His iconic vocabulary 

took a settled form – up to 1996 – with only occa-

sional and nuanced stylistic shifts, maintaining 

the natural process of internal evolution. Máriás’s 

turn to drawing from his initial painterly practice 

proved to be a process of revision regarding his 

approach to art, in the sense that he adapted the 

form of expression to his restless disposition and 

versatile artistic character. Th e process through 

which intellectual and emotional responses are 

transposed takes a considerably shorter time in 

drawing than in painting. Drawing is a means of 

expression that lends itself to the instantaneous 

recording of mental and intellectual responses, 

even on the gestural level, as well as making possible 

the straightforward articulation of succinct ideas. 

Drawing is a scourge and a fi rearm: the scourge of 

an imperfect world and the weapon of a dissident 

guerrilla artist.

In the period after 1991, Máriás’s works were do-

minated by the presence of inanimate objects that 
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nevertheless imitate human qualities, eradicat-

ing the direct presence of the human form. His 

paintings show solitary objects – predominantly 

pieces of clothing and furniture – that are more or 

less in daily physical contact with the human 

body, with human presence. Th e artist strove to 

introduce life in an indirect way into the 

inanimate. Th e inanimate objects – through their 

secondary semantic characteristics – refer to 

primary human presence. Th e pictorial situations 

refl ect an alternative state and suggest living 

through the image of the inanimate. Making way 

for the absurd world of objects of a human nature, 

Máriás’s painting practice took on a new life in the 

mid-1990s, necessarily accompanied by stylistic 

diversity. In its wake and in the given moment, 

the harder fi guration of the 1980s and the meta-

physical painting and the brusque expressionism 

of the early 1990s coalesced.

Lélegző kabát / Breathing Coat, akril, farost, 120×80 cm, 1991
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Aktzakó / Nude Suit, szén, papír, 15×18 cm, 1993

Szopóimádkozó / Blowing Prayer, szén, papír, 18×18 cm, 1994

Szoptató zakó / Breastfeeding Jacket, szén, papír, 15×20 cm, 1994

Zselés kalap / Jelly Hat, akril, farost, 120×80 cm, 1992
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drMáriás grafi kái már túl vannak a játékosság sza-

bad ötlet-orgiáján. Letargiájuk, minden képi humor 

ellenére, a tragikum irányába tart. A karikatúrába 

forduló, egy-egy kisemberi szituációba helyezett 

antropomorfi zált ruhadarabok és tárgyak üresen tá-

tongnak, vad gesztusokkal jelzik az emberhiányt. 

Nem reménytelenség, sokkal több ez: személyiség-

vesztés, tartalom nélküli burkok, vagy ha tetszik, 

szerepek kisszerű világa. Ezek a rajzok, belső szerke-

zetük szerint tehát képpé transzformált metonímiák. 

Irodalmi, sőt költészeti eredetük olyan meghatározó, 

hogy a címek is primitív nyelvi trükkök.

Szegő György, 1994

Ébredő fotel / Waking Chair, szén, papír, 15×20 cm, 1994 

Futó nadrág / Running Pants, szén, papír, 20×15 cm, 1994

Haldokló kabát / Dying Coat, akril, ceruza, farost, 80×120 cm, 1992
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A legjobb osztály / The Best Class, fi lctoll, papír, 14×20 cm, 1992

Öntöző / Sprinkler, akril, ceruza, farost, 75×60 cm, 1993

Öngyilkos zakók kupéja /  

The Carriage of Suicidal Jackets, 

fi lctoll, papír, 20×20 cm, 1992
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Akasztó / Hanger, akril, farost, 54×36 cm, 1991

Zacsók / Jackiss, szén, papír, 20×15 cm, 1993 Repülő sapkák / Flying Caps, akril, farost, 68×52 cm, 1992 



107106

Emberi tulajdonságú tárgyak / Objects with Human Qualities Emberi tulajdonságú tárgyak / Objects with Human Qualities

Célbaokádó angyalok / Target-vomitting Angels, tus, papír, 29×20 cm, 1992

Öltözködő kabátok / Dressing Jackets, akril, farost, 46×60 cm, 1993
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Fűrésztáncoltató / Saw-Dancer, szén, papír, 20×15 cm, 1993

Fej négy füllel / Head with Four Ears, fi lctoll, papír, 15×15 cm, 1992

Szeretkező asztal / Table Making Love, akril, farost, 42×48 cm, 1993
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Hegyember hív / Mountain-man Calling, szén, papír, 29×20 cm, 1996

Önfelderítő asztaltiszt / Self-exploring Table-offi  cer, szén, papír, 19×20 cm, 1997 Pontos idő zuhanókkal / Exact Time with Divers, akril, farost, 75×60 cm, 1997 
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Kalapfűrészelő / Hat Sewer, akril, farost, 80×60 cm, 1994

Napkorcsolyázó / Sun-skater, akril, farost, 80×60 cm, 1994Mintás zuhanó / Patterned Diver, akril, farost, 120×80 cm, 1994
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A 90-es évek első felében készült, és javarészt az 

Égevő (1995) című albumban közzétett alkotások-

ban a metafi zikai tartományok elérésének a hatá-

rozott szándéka mutatkozik meg. Máriás az em-

beri tartalmakat a tárgyak fi zikai állagába sűríti, 

majd a tárgyakban gerjedt energiát légköri for-

mákba burkolja. Így jut el azokig a magaslatokig, 

amelyekben már nem igazán nyomasztja az anyagi 

világ terhe, és kicsúszik látóteréből a lét banali-

tása. Az égi kiterjedésekben mozogva megpillant-

ja a Semmi ábrázatát, az lelepleződik előtte, és 

esendőségében az emberi megismerés táplálékává 

morzsolódik, a mindenkori tudásszomj csillapító-

jává válik (Égevő, 1995). Ha visszatekintünk, lát-

hatjuk, a hiány, azon túl pedig a semmi fogalmi 

fürkészése Máriás emberi-alkotói szándékai kö-

zött kezdetektől jelen van, és vezérfonalát képezi 

művészetfi lozófi ájának. Gondoljunk csak az arc-

vonások nélküli kivágatemberekre, a testtelen és 

fej nélküli légzsák ruhakompozíciókra, a gőzfel-

hőkkel (Gőzölgő, 1995), fekete négyzetekkel kita-

kart öltönytorzókra (Nullafokú égési sebek, 1995). 

A semmi megragadásának a tendenciája 1999-ben 

megjelent Szép a puszta című költészeti-képzőmű-

vészeti kötetében jut el a csúcspontjára, már elne-

vezésében is jelezve, hogy a puszta fogalmi kiszö-

gelléseiben a semmi újszerű szinonimáját, rokon 

értelmű szavát lelte meg. Másrészt egy olyan me-

taforát látott meg benne, amelyik évszázadokra 

visszanyúló témája a magyar (képző)művészetnek, 

ugyanakkor hangulati kifejezője a természethez 

kötődő népi lelkületnek, sőt, a nemzeti emlékezet-

nek is egyik központi röge. Az egyetlen vízszintes 

vonalra levezethető puszta tehát önmagában is 

sarkalatos fogalom, a semmi szóképeként pedig 

többlet jelentéstartalmak rakódnak rá, miután a 

máriási nihil benne találja meg egyik központi 

szimbólumát. 

Az 1995-ös Égevő és a négy évre rá kiadott Szép a 

puszta című köteteiben – summázva 90-es évek 

második felére eső munkásságát – markánsan veti 

meg az alapját a másság értékrendszerének, amely-

nek minőségi jegyei az űr, az üresség megfoghatat-

lanságában manifesztálódnak, s a József Attila-i 

„száll a semmi”-t egy alapvetően más dimenzióba 

helyezik. A szerző nem egzisztencialista pozíció-

ból rugaszkodik neki a Semminek, hanem ő maga 

válik annak egyidejű teremtőjévé és megsemmisí-

tőjévé, miközben ezer arcát mutatja fel. A változó 

és a változatlan ellenpontozása a kilencvenes évek 

közepétől állandóként tételeződik Máriás művé-

szetében. S csak a változatlan, a tulajdonképpeni 

idea-semmi lehet igazán szép. Hiszen, amíg a semmi  

A  S e m m i  é s  a  s e m m i  n y a k o n  c s í p é s e

Futó gondolat / Running Thought, akril, karton, farost, 50×70 cm, 1993
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az idea, a tiszta eszmeiség szintjén egzisztál, csakis 

szép lehet, mert minden szép, ami légies, ami nem 

anyagias, ami csak a képzeletben él, ami még nem 

része a dologi, lepusztult világnak. A semmi tehát 

maga lehetne az üres papírlap, ha a hetvenes évek-

ben lennénk. Ám a Szép a puszta problematikájá-

ban a tárgyak és a növények emberi tulajdonságo-

kat vesznek fel – például a növény lát, a tükör lá-

zad és haldoklik, a szék álmodik –, egyszóval 

néznek, éreznek, gondolataik, indulataik és moz-

dulataik vannak, létezik emberi tudatuk. Egysze-

riben fejük, arcuk, tekintetük lesz. A fej legtöbb-

ször romboid alakú mértani formát idéz, olyan, 

mint egy szélfútta papírsárkány, hatalmas, kitá-

tott, panaszosan szomorú szájüreggel, ami gyakran 

ovális, de úgyszintén romboidszerű is lehet, mint 

a széttárt női vulva. Máriás alakjai redukált világ-

ban redukált életet élnek, s képileg is minimalizál-

tak, mintha csak egyetlen életfunkciójuk lenne: 

az, amelyet éppen látunk, amelyik éppen előttünk 

van. A megtapasztalt világ itt egyszeriben magába 

fullad, a lét csupán egyetlen egy szándékszerű 

funkcióra korlátozódik, de már annak az egynek 

sincs sok értelme. A művész nullpont közeli hely-

zetet teremt, amire azért van szüksége, hogy újra 

gondolhassa és újra építhesse a csupaszra hántott 

világot. 

Máriás a tétel és az ellentétel szintjén felelteti meg 

egymásnak az eldologiasult világ kellékeit a sem-

mivel. Úgy, olyképpen, hogy a tárgyakból embe-

rekre utaló és ugyanakkor embertagadó lényeket 

kreál, például vasalóarcot, három kalap képezte 

arcot, a szék új arcát (Új arcot rajzolok című soro-

zat). Az antropocentrikus világ nyomai már csak 

tárgyak – bútordarabok, ruházati kellékek – ké-

pében ütköznek ki, ám a látszólag szerves, bioló-

giai formák is végsőkig torzultak, illetve hibridi-

záltak (lásd: faszervű virág). Máriás világára álta-

lában is jellemző, hogy defunkcionalizált, vagyis 

mindenkinek és mindennek eredeti küldetésével 

ellentétes szerepe van (pl. fénykéregető tiszt, kato-

naharapó koff er, vakkalap). Ebben a helyzetben a 

tétlenség, a meditáció és a befelé fordulás szelle-

misége, valamint az elvágyódás utáni ragaszkodás 

a meghatározó. Előttünk tátong maga az űr, illet-

ve annak profánabb, úgymond kézzelfoghatóbb 

halmazállapota, az üres lyuk, amelynek ugyan 

még nem látszik a vége, de mindenképpen valami 

újnak a lehetőségét veti fel. Erre az újra nem is kell 

sokáig várni, mert Máriás erősen szubjektív mű-

vészetében hamarosan koncepcióbeli átrendeződés 

áll be. A szűkítés stratégiájának helyében megjele-

nik a nagy nyitás, a mindenséget magába fogadás 

szándéka, amelyben az elvont gondolatokat a min-

Égevő / Sky-eater, akril, szén, karton, 40×29 cm, 1994

Meleg ásó / Hot Spade, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995
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dennapi lét konkrétumai cserélik fel. A művész 

a transzcendencia szférájából átlép a társadalmi 

kritika harcmezejére, együtt érző rokonszenvvel 

állva a fogyasztói ideológia és az egzisztenciális 

küzdelem kárvallottjainak oldalára, mint tették 

azt az elmúlt század olyan kiemelkedő társada-

lombíráló művészei, amilyen George Grosz vagy 

Otto Dix volt.  

A máriási ars poetica párlatai patyolat tisztán tü-

remlenek fel a Szép a puszta következő soraiban:

kilyukasztom a jegyemet

s állok mereven

nehogy gyanús legyek

s az emberek bármit feltételezzenek

kilyukasztom a kezemet

nehogy azt higgyék

hogy túl könnyen

szerzett a pénz

kilyukasztom az arcomat

csak a vonalakat hagyom

az arcon fejjel lefelé

hogy egy hangtalan sikollyal

lyukasszam át magamat

vissza oda

ahonnan jöttem.

A művészeti krónika jegyzi azt az anekdotikus ese-

tet, amelynek tétje egy ökölvívó mérkőzés megnye-

rése volt. Arthur Cravan dadaista művész, amatőr 

bokszoló kihívta az akkori nehézsúlyú világbajno-

kot, Jack Johnsont. Veresége elkerülhetetlenségé-

nek a tudatában illuminált állapotban szállt a kö-

telek közé, hogy kevésbé legyen tudatában a gyá-

szos következményeknek, de maga a szándék, az 

elhatározás mégis naggyá tette, hiszen eljátszotta 

a művészettörténet egyik legbizarrabb önrom-

boló performanszát. Egyre inkább úgy tűnik, a 

lehetetlennel való cravani harc esetenként tovább 

folytatódik, s az egzisztenciális szintre vitt küzde-

lem szerencsés esetben költői magasságokat ostro-

molhat meg. Az Űrboksz madrigálok (2001) című 

kötet tematikai következetessége arra utal, hogy 

az ezredfordulón Máriás még mindig nem kívánja 

kiengedni a semmit a ringből, hanem bátran szem-

beszáll vele. A művésznek ebben a korszakában 

a semmi kihívása tartós létértelmezésként és mű-

vészeti hitvallásként fogalmazódik meg: 

a konyhában áll
meztelenül bokszkesztyűvel
s néz maga elé
nézi az űrt
az étert
a semmit

Égő kalap / Burning Hat, 

akril, ceruza, karton, 70×50 cm, 1995

Arcfűrész / Face-saw, 

akril, karton, 70×50 cm, 1995

Égési sebek/Burn Wounds, akril, karton, 70×50 cm, 1995
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ez itt a világ

látom már mi is a világ

vagy mi is a világ egy része

mert a világ egy része én vagyok

tulajdonképpen a világ is én vagyok

de itt előttem

most nincsen semmi

az ég világon semmi

ezért megütöm

megütöm és kiütöm

habár a semmi erős

erősebb mindennél.

(A konyhában)

Az ezredforduló tájékán Máriás semmivel vívott 

küzdelmének befejezése még csak nem is sejthető. 

Mert a semmi nem kizárólag kívül, hanem belül 

is ott van, de nem kizárólag a lélekben, hanem az 

agyban is, szellemi konstrukcióként. Az ember csak 

behunyja a szemét, és máris sötétség veszi körül, 

ebben a sötétségben azonban még egy ideig ott ci-

káznak-villódznak a külvilág imént még látott ké-

pi morzsái; eltelik jó néhány másodperc, mígnem 

valójában állíthatjuk, most már tényleg nem lá-

tunk semmit. Máriás a teljes besötétülés előtti köz-

tes állapotot regisztrálja Vak napló (2002) című 

képsorozatán, melyen fekete alapra festi a látható 

világ emlékfoszlányait. Tudatos vakságállapotot te-

remtve a semmi újabb fogalmi és fi zikai kiterje-

déseibe hatol be: „Vak naplót vezetek, a semmire 

írok, rajzolok. A sötétség szép. Körvonalak villan-

nak fel, emlékek, sosemvoltsemlesz-mégisigaz ese-

mények. A szem nem lát, hanem a lélek, a virágzó 

és az agyonkarambolozott. Látja, ahogy a semmi 

fölött földereng az ember, kitépi saját nyelvét, és 

röhögve adja tovább. Kifordítja recehártyáját, tolja 

ide, tolja oda, fényszórókat irányít rá, melyek kial-

szanak, megtörnek, átalakulnak, tiszta színek, me-

lyek a sötétbe zuhannak. A vak naplója a semmit 

írja, vázolja az idő homlokára a megérzés tantermé-

ben. Amit látunk: a választott vakság tanóráinak 

táblái”. 

Máriásnál a semmi két különböző szintjéről be-

szélhetünk. Egyik az egzisztencialista fi lozófi a tájé-

kán található nagy betűs Semmi, amiből a kier ke-

gaardi szabadság ered, a másik pedig a metafi zikai 

kis betűs semmi. Egyik a szellem, a másik pedig az 

anyag. Képzőművészetileg kieszközölt felvetései-

ben mindkettő jelen van ugyan, de az első inkább 

mint elvont lehetőség, nem pedig konkrét megva-

lósulás. Az egyik a megnevezhetetlen, a másik a 

megnevezhető. Ahhoz, hogy valaki ilyképpen dönt-

Ejtőernyős / Parachutist, 

akril, karton, 70×50 cm, 1995

Kiskorcsolyás / Small Skater, 

akril, karton, 70×50 cm, 1995

Kisfi am, ma hol vacsorázol? / Where will you have dinner tonight, my son? akril, ceruza, karton, karton, 70×50 cm, 1995
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sön az egyik irány mellett, egyértelműen kelet-

európainak kell lennie, át kell élnie és el kell fogad-

nia az irracionális világot, amelyben az önrombolás 

szenvedélye munkál, nem pedig a felemelkedés hi-

te. A vakság – a költői értelemben vett Semmi ké-

zenfekvő metaforája – tehát önként vállalt léthely-

zet, s az alkotói kaland szolgálatába állított kábítás 

egyik lehetséges magatartásmintája is. Halluciná-

ció, a lélek látása. A képek fekete felületén elnagy-

zolt emberi és állati formák, valamint szó- és mon-

dattöredékek kavarognak, mint egyensúlyukat vesz-

tett tárgyak az űrben. Semminek sincs rögzített 

halmazállapota, helyhez kötöttsége, viszonyhely-

zete, fogalmi érvényessége, anyagi minősége, az 

űr darálójában a kozmikus tornádó összezagyvál-

ja a valóságban nagyon is behatárolt, egzaktnak 

hitt dolgokat. A múlt század húszas éveiben az olasz 

futuristák a szétdobált szavak szellemében hajigál-

ták ennyire szét a racionális világ összefüggéseinek 

költészetté sűrített eresztékeit, hogy tisztábban 

lássanak a mozgás, a gyorsuló idő kulisszái mögé. 

A máriási tanulság mindebből az, hogy a káosz 

csakis a semmivel fékezhető le, kizárólag általa 

semlegesíthető, mert már csak a semminek van 

eredendő nyugalmi állapota. Sőt, a Vakember-

blues-ban a semmi a megtisztulás metaforájává és 

a lelki gyógyulás kulcsfogalmává magasztosul:

Mit látsz, vakember?

Mit hallasz, vakember?

Mit érzel, vakember?

Te nem látod a vébét, te nem látod a grundeszligát, 

nem látod

Schwarzenegger-t, nem látod a pornót, nem látod a 

minisztereket, nem

látod az üvegzsebeket.

Hát akkor mit látsz? Mit, vakember?

Látod a karambolokat, látod a gyűlöletet, látod a 

gyárakban haldokló

embereket, látod a depressziós prostituáltakat, látod 

a 13. fi zetésüket elivó postásokat, látod a végtelen 

emberi hülyeséget és tanácstalanságot.

S ekkor lesütöd a szemed

S befelé nézel

Nézel és zuhansz mélyen befelé

S látod az agyad villanó vakuit

Látod fejed cikázó emlékeit

Látod és fested

A befelé zuhanó színeket

A szétrobbanó reményeket

És éled a szépet

Éled vakon a jót

És érzed az életet

És érzed, hogy vaknak lenni jó

De jó neked vakember Árnyékokádó / Shadow Vomiter, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995
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Hogy kiszűröd a felesleget

S látod csak a fontosat

A piros eget

A sárga eget

A zöld eget

A kék eget

A fekete eget

A LEGET

A LEGET

A LEGET!!!

A vakság metaforája szükségszerű reakciója mind-

annak az idegenségnek és ellenszenvnek, amit a 

művész időnként külső környezete iránt érez. Ed-

dig az űr vakító fehérségében keresett csillapító 

menedéket, most pedig annak optikai ellentétében 

folyamodik oltalomhoz. S ami leginkább fi gyel-

met keltő, a vakság tematikai felvetésével – rá ko-

rábban nem jellemzően – erőteljesebbé válik pasz-

tellképeinek színgazdagsága, változatos benyomá-

sokat keltve, tarka eseménysorokat, látomásokat 

idézve meg, akár egy hallucinogén. A Vak napló cí-

mű sorozaton kívül vonatkozik ez még 2002-ben 

alkotott Jövőkép-festményeire. Tizenöt esztendő 

távlatából képeinek háttere ismét fekete bevona-

tot kap, és a sötét felületen a latinosan élénk színek 

– szövegtoldalékokkal elegyítve – fényreklámok-

ként villognak. Nem kevésbé jelentős fordulatként 

nyugtázhatjuk azt az újdonságot, hogy 2002-től 

– miután tematikai érdeklődése egyre inkább a 

megtapasztalható valóság felé irányul – megjele-

nik művein a gyűrött, roncsolt, szétmállott, „szét-

baszott” emberi arc (Arcvonás-rajzok, Szétbaszott 

fej sorozat). Az évtizeddel korábban felvetett puha 

arc ideájában még az emberi ábrázat képlékeny, 

kitapinthatatlan, szent jellege foglalkoztatja (Puha 

arc, 1992), utána nem sokkal már ennek az ideá-

nak a megsemmisítése a cél (Arcfűrész, 1995), hogy 

aztán dekonstrukciós módszerével lassacskán ki-

bontsa előttünk az eltorzult fogyasztói társadalom 

látványára rímelő arcvonásait (Az öngyilkos autó-

szerelő önarcképei, 2005). Ez idő tájt – az ezredfor-

duló utáni években – egyre többször keltik fel ér-

deklődését a külvilág konkrét eseményei és jelen-

ségei, úgymint a politikai választások (Én már csak 

a politikusok segítségében reménykedek! Éljenek a 

Politikotonok!, 2001) a fogyasztói mentalitás erő-

södése és kulturális modellé emelkedése (Tesco gaz-

daságos élet sorozat, 2005), illetve 2007-ben alko-

tott ciklusa a hivatalnoki kulisszák torz világáról 

(Jelenetek egy APEH-adminisztrátor kalandos életé-

ből, 2007).

Kristálylépés / Crystal Step, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995

Az asztal imája / The Table’s Prayer, akril, ceruza, papír, 29×20 cm, 1995
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‘ T h e  Vo i d ’  a n d  C a p t u r i n g  N o t h i n g n e s s

Máriás condenses human content in the physical 

consistency of objects, to envelop the energy that 

has been generated by the objects in atmospheric 

forms. Th is is how he reaches the heights where he 

is no longer oppressed by the burden of the 

material world and where the banality of existence 

shifts out of his fi eld of vision. Moving in such 

celestial realms, he glimpses the face of Th e Void. 

Looking back upon his works, one can see that 

loss, and beyond it, the notional exploration of 

the void, has been a part of Máriás’s personal and 

artistic endeavours from the beginning, as a 

guiding thread of his artistic philosophy. Let us 

think of his paper-cut-out men whose faces have 

no lineaments, or the composition of bodiless and 

headless airbag clothes and the suit-torsos 

obscured by steam clouds and black squares. Th is 

tendency of capturing the void culminated in his 

poetic-artistic volume, Th e Puszta is Beautiful, 

whose very title indicates that he found a novel 

synonym for ‘nothingness’ in the expanded con-

ceptual aspects of the Hungarian Puszta (the word 

meaning ‘plains’, a grassland region of Hungary, 

also meaning ‘bare’ or ‘wasteland’). Reducible to 

a single horizontal line, the ‘puszta’ itself is a 

cardinal notion, and as a fi gure of speech, it gains 

additional semantic layers, as the Máriásian void 

fi nds in it its central symbol. In his case, we can 

speak of two diff erent levels of nothing. One is to 

be found somewhere in existentialist philosophy: 

the Void with a capital “V”, from where Kier-

kegaardian freedom arises. Th e other is physical 

nothingness. While one is spirit, the other is 

matter.

In the problematics of Th e Puszta is Beautiful, 

objects and plants assume human characteristics; 

e.g., the plant can see, the mirror is rebellious or is 

dying, and the chair is dreaming. In short, objects 

see, feel, and have thoughts and emotions, or 

make movements; they have human consciousness. 

Instantly, they also acquire heads, faces and gazes. 

Heads most often resemble rhomboid forms; each 

head is like a wind-blown kite, with a sorrowful 

and moaning oral opening to show a huge cavity. 

Th e latter is most often oval, but can also resemble 

a rhomboid, like an exposed female vulva. Th e 

fi gures in Máriás’ works have reduced lives in a 

reduced world, and are also minimal in pictorial 

terms, as if they had a single life function: that 

which we can see, that which we are confronted 

with in the present moment. Deadlocked, the 

experienced world suddenly crashes in upon it-

self; existence is limited to a single intention-like < Fürdő kabát / Bathing Coat, akril, farost, 46×60 cm, 1994
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function, but even that single purpose lacks sense. 

Th e artist creates a situation converging on the 

zero point, in order for him to be able to revisit in 

mind and rebuild the desolated world.

On the level of thesis and antithesis, Máriás makes 

the requisites of the objectifi ed world analogous 

with nothingness. He does so by making creatures 

out of objects, which refer to and simultaneously 

deny the human, such as a smoothing-iron face, 

a face constructed of three hats, or a new face of a 

chair (I Am Drawing a New Face series). Traces of 

the anthropocentric world can only be found in 

the form of objects: pieces of furniture or clothing 

accessories. However, organic, biological forms 

are also made to be utterly distorted or hybridised 

(see the fl ower with wooden organs). Máriás’s 

world can be described as generally defunction-

alised; i.e., everybody and everything is given a 

transcendental role contradicting its original 

func tion (e.g., an offi  cer begging for light, a suit-

case biting a soldier, a blind hat). In such a 

situation, idleness, meditation and the spirituality 

of introversion are preponderant, along with a 

hunger for escape. Th e viewer is confronted with 

the gaping void itself and its more profane, or if 

you like, more palpable physical state: the dark 

and empty hole with no light at the end, which 

still suggests the possibility of something new. 

Th is new element emerged as soon as Máriás’s 

strongly subjective opus witnessed a conceptual 

reordering. Th e strategy of reduction was replaced 

by a grand opening, the intent to encompass the 

universe, in which abstract thoughts are replaced 

by the concrete facts of quotidian existence.  From 

the sphere of the transcendental, the artist moved 

over to the battlefi eld of social criticism, com-

passionately taking sides and sympathising with 

the victims of consumer ideology and existential 

struggle, just as outstanding socially-critical artists 

had done in the past century, such as Georg Grosz 

or Otto Dix.

Természetkoff er / Nature Suitcase, akril, papír, 40×29 cm, 1996
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Emlékszántás / Recollection Ploughing, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995

Imádkozó asztal / Table in Prayer, szén, papír, 29×20 cm, 1995

Sütőrepülő / Oven Flyer, szén, papír, 29×20 cm, 1995
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Felejtő kalap / Forgetting Hat, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995

Fényszopó kalap / Light-sucking Hat, szén, papír, 29×20 cm, 1996

Fejkereső otthon / Head-seeker at Home, szén, papír, 29×20 cm, 1997
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Meleg ház / Hot House, akril, karton, karton, 70×50 cm, 1995

Magányos tiszt kutyának integet / Lonely Offi  cer Waving to a Dog, szén, papír, 29×20 cm, 1997

Zuhanyozó rendőr / Showering Policeman, szén, papír, 29×20 cm, 1997
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A „meleg kalap” mutatvány /  The “Hot Hat” Show, 

akril, karton/karton, 70×50 cm, 1996

Szórakozó téridő / Relaxing Time’n’Space, 

akril, ceruza, karton, 70×50 cm, 1996 Fotelforrás / Armchair Spring, akril, ceruza / karton, 70×50 cm, 1996

Fotelszül / Armchair Giving Birth, akril, karton, 70×50 cm, 1996 

 Futó nadrág / Running Trousers, akril, karton, 70×50 cm, 1996
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Meleg létra / Hot Ladder, akril, karton, 70×50 cm, 1995

Jövés-menés / Coming-Going, akril, karton, 70×50 cm, 1996
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Égő kalap kávéházban / Burning Hat in a Café, 

akril, ceruza/papír, 40×29 cm, 1995

A tiszt meleg koff ere / The Offi  cer’s Warm Suitcase, 

akril, ceruza, papír, 40×29 cm, 1995

Cipőszökőkút / Shoe Fountain, akril, karton, 70×50 cm, 1996
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Apám, megmosnám az arcodat / Father, I’d Wash Your Face, akril, ceruza, karton, 70×50 cm, 1996

Világító kalap / Lighting Hat, akril, ceruza, karton, 40×29 cm, 1996

 >



149148

A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness

Házölő / Homekiller, akril, ceruza, papír, 29×20 cm, 1996

A semmi naplójának örülve / Glad about the Diary of Nothing, 

szén, papír, 30×24 cm, 1998

A Macskavágó lepényhalat keres / CutCat Looks for Plaice, szén, papír, 30×24 cm, 1998
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Mesélő / Storyteller, akril, tus, papír, 29×20 cm, 1997

Bloomállatok találkoznak / Bloom-animals Meet, 

szén, papír, 30×24 cm, 1998

Bloomgyerekbumm / Bloombabyboom, szén, papír, 30×24 cm, 1998
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Kerítésugró/Fence-jumper, akril, ceruza, tus, papír, 29×20 cm, 1987

DolgozzmeghalszBloom / Workoryou’lldieBloom, szén, papír, 30×24 cm, 1998

Bloom írófasztala / Bloom’s Prickdeck, szén, papír, 30×24 cm, 1998
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Festményei azok közé a munkák közé sorolhatók, 

amelyek a Kárpát-medencéből kiszakítva igen nehe-

zen lennének értelmezhetőek. Megértésükhöz szük-

séges mindazon apró jelek eredetének és jelentésének 

ismerete, amelyek a képeken sokszor periferikusan tűn-

nek fel. Ha a néző nem jártas a kelet-európai graffi  tik 

világában, nem értékeli a trágárságban rejlő nyelvi 

humort, akkor számára Dr. Máriás munkái primi-

tivizmust sugalló festmények maradnak csupán. Dr. 

Máriás alkotásai erősen kötődnek e kultúrkör teljes 

metszetéhez. Egyaránt merítenek az alternatív cso-

portok vagy a vidéki vizuális környezet forma- és 

színvilágából, de mindezen túl témaválasztásuk szel-

lemi reduk cionizmust sugall.

A hetvenes évek eleje óta a magyar festészetben a szent-

endrei iskola révén nyomon követhető a groteszk-szür-

reális stílus fejlődése, amely az akkor induló generáció 

mai munkáiban már megváltozott formában van 

jelen, más értelmet kapott. Dr. Máriás munkáinak 

ereje épp e stílus feltámasztásában és aktualizálásá-

ban rejlik. A magyarországi politikai helyzet és tár-

sadalmi háttér megváltozása ellenére megmutatja, 

hogy ma is létezik olyan képi nyelv, amely egyszerű-

sége miatt széles rétegek számára ismert, és a festészet 

műfajának témáitól sem idegen. Dr. Máriás munkái-

nak hitelét más művészeti ágakban végzett tevékeny-

sége is megalapozza. Ezek között említhetjük rockze-

nei, vagy hogy a képzőművészet területén maradjunk, 

grafi kai munkásságát. Rajzai különös érzékenységgel 

készült tárgyanalízisek, amelyek hétköznapi objek-

tumokat jelenítenek meg.

Petrányi Zsolt, 1997 Hazaugró / Home Jumper, akril, ceruza, tus, papír, 29×20 cm, 1997



157156

A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness

Fejetlenség / Headlessness, akril, farost, 54×70 cm, 2002

DJ Aids, akril, farost, 80×60 cm, 2003
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Világűr István / Stevie the Space, akril, farost, 70×100 cm, 2002

Fekete nap / Black Sun, akril, farost, 58×46 cm, 2002
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Jer velem a végtelenbe / Come With Me to Eternity, akril, farost, 70×100 cm, 2003

Tél / Winter, akril, farost, 120×80 cm, 2002
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Fejbetörő csók / Headbreaking Kiss, akril, farost, 70×100 cm, 2003

Vakember tükör / Blind-man Mirror, akril, farost, 120×80 cm, 2003A Csók (Polip + APEH-adminisztrátor) / The Kiss (Octopus + Tax Offi  cer),  akril, szén, papír, farost, 80×120 cm, 2007 >
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A korrumpált APEH-adminisztrátor / The Corrupt Tax Offi  cer), akril, szén, papír/farost, 80×120 cm, 2007

Szétbaszott fej 4 / Screwed Head 4, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003

Szétbaszott fej 14 / Screwed Head 14, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003
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Polipot kihordó APEH-adminisztrátor / Tax Offi  cer Pregnant with Octopus, akril, szén, papír, farost, 120×80, 2007

Zakófej / Jacket-head, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003

Szétbaszott fej 13 / Screwed Head 13, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003



171170

A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness A Semmi és a semmi nyakon csípése / ‘The Void’ and Capturing Nothingness

APEH-adminisztrátort lenyelő polip / Tax Offi  cer Swallowed by an Octopus, akril, szén, papír, farost, 120×80 cm, 2007

Szétbaszott fej 2 / Screwed Head 2, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003

Szétbaszott fej 8 / Screwed Head 8, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003
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Poliptükörbe néző APEH-adminisztrátor / Tax Offi  cer in an Octopus’ Looking Glass, akril, szén, papír, farost, 120×80 cm, 2007 Grimaszoló gyerek / Grimacing Child, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003

Szétbaszott fej 1 / Screwed Head 1, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003
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Művészete mindig távol volt a fölöslegesen esztétizá-

lók körétől, nyers, szatirikus látásmódja a felfordult 

világ tükörképe. Távol áll tőle a heroikus póz, a ka-

tasztrófák és világfájdalmak egy bohózat keretén be-

lül történnek, bár sokszor kiérezhető az aggódó em-

ber bánatos arca a szétbomló maszkok mögött. (…) 

DrMáriás munkáit csak felszíni meg felelések miatt 

hasonlíthatjuk a dadaista, szürrealista alkotómód-

szer folytatásának, mert az értelmen túllépő abszurd 

nem hasonlítható André Breton által hangoztatott 

’újfajta miszticizmus teremtésével’. Itt másról van szó, 

ez az abszurd a tisz tánlátáshoz szükséges, a ködös 

misz ticizmus helyett inkább ráébresztés a valóságra. 

Versei, énekszövegei összefüggő egészet alkotnak, így 

jobban kirajzolódik ennek a sajátos felforgató abszurd 

módszernek a karaktere, amely számomra szatirikus 

'bűvige' vagy provokatív nonszensz. A rajzok stílu-

sában is az expresszív indulat és a gyermeki naivitás 

együtt hatása érvényesül, de nincs benne úgynevezett 

'neoprimitív' mesterkéltség, ezért nem tudták és nem 

tudják egyik trendbe sem besulykolni.

Gaál József, 2004

Polipot átvilágító APEH-adminisztrátor / Tax Offi  cer Checking an Octopus, akril, szén, papír, farost, 80×120 cm, 2007

Önhányó zokni / Self-vomiting Socks, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003
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Imádkozó kérdőjel / Praying Question Mark, pasztell, papír, 29×20 cm, 2003

APEH-adminisztrátort lenyelő polip/A Tax Offi  cer Swallowed by an Octopus, akril, szén, papír, farost, 80×120, 2007

Háromfejű emlékmű ijesztgeti magát / 

Three-headed Monument Threatening Itself, 

pasztell, papír, 29×20 cm, 2003
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Polipon bicikliző APEH-adminisztrátor / Tax Offi  cer Riding an Octopus, akril, szén, papír, farost, 80×120 cm, 2007

 >

Fuldokló mentése és támogatása / 

How to Save and Support Someone Drowning, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

Ha egyetlen elmegy egyedül maradunk /

If One Leaves, We Stay Alone, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

Munkaerő felvétel / Labour Force Enrollment, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001
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APEH-adminisztrátort fojtogató polip /  Tax Offi  cer Being Strangled by an Octopus, akril, szén, papír/farost, 80×120 cm, 2007

 >

Felemelő beszéd / Elevating Speech, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

Csúcstalálkozó / Head Summit, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

A politikus nagyszerű zenész is /

The Politician Is Also a Great Musician, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001
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Polipevő APEH-adminisztrátor / Tax Offi  cer Eating an Octopus, akril, szén, papír, farost, 80×120 cm, 2007

 >

Gazdálkodj okosan / Learn How to Save Money, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

Szilveszteri jókívánság / New Year’s Best Wishes, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001

Érdekegyeztetés / Coordination of Interests, 

pasztell, szén, papír, 29×40 cm, 2001
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A főhőssé megtett adóhivatali adminisztrátor vi-

lágát a hétköznapi traumák különböző hangulatú 

szövődményei fonják át, meggyőző mértékkel je-

lenítve meg a nemiségnek és a szexnek a harmadik 

évezred máriási művészetében amúgy is hangsú-

lyos problematikáját. A szerző a rajz és a festmény 

sajátos egybevonásával építkezik, újra visszatérve 

kedvelt nyelvi leleményéhez, a képaláíráshoz. Az 

átütő, harsány színek extatikus hangulata, illetve 

a megidézett magatartásformák – például egy po-

lipnővel közösülő, polipokat nemző hivatalnoki 

fi gura emberi habitusa – mögött rávetül a fény 

a társadalmi bürokrácia élősködőinek, valamint 

mohó haszonszerzőinek gátlástalan alaptermésze-

tére, önnemző genetikájára. Ebben az értelemben 

az adóügykezelő fi gurája nem kevesebb, mint gyűj-

tőfogalom, mint a kisember látószögéből utálat-

nak kitett emberi archetípus. A politikoton- és az 

APEH-adminisztrátor tematikai lánca már meg-

előlegezi napjaink máriási piktúrájának ideológiai 

beágyazódását, vagyis megalapozza azokat a ké-

peit, melyeknek szereplői korunk ismert politiku-

sai és nyilvános szereplői. 

A külvilági témák iránti érdeklődés valahogy is-

mét az élet mámorát hozza be Máriás munkássá-

gába, bizonyítva, hogy a vidám és a komor mon-

danivaló párhuzamos futtatása egyáltalán nem le-

hetetlen. A mélyre ható gondolatok mögött vagy 

mellett rendre ott kuncog a humor szarkazmusa, 

a precíz lélekfürkészés párhuzamán pedig meg-

jelenik a görbe tükörbe állított emberi szexualitás. 

A 2000 utáni időszak termésének kifejezésileg a 

rajztechnika adja meg a jellegét. A máriási indi-

viduális kézírás a szertelenség és az egzaltáltság 

hatását keltő, kevés grafi kai elemmel megtűzdelt 

lírai expresszív vonalrendszerben, sajátos gubanc-

ikonográfi ában állapodik meg. Élcelődő termé-

sze téből – ha akarjuk, permanens ember- és társa-

dalomkritikájából – következően a művész erősen 

hajlik a karikírozásra. Cinizmusa olykor szenve-

délyes méreteket ölt. Gyors lefolyású alkotói folya-

matot modelláló rajzai – krokijai – mögött zsigeri 

idegrángások munkálnak, és kibomlik általuk 

senkiével össze nem hasonlítható, egyedi képző-

művészeti akcionizmusa, mintegy visszahatásként 

a kelet-európai létélmény átpolitizált, túlideolo-

gizált természetére. Ennek az akcionizmusnak az 

egyedülállóságát mindenek felett az adja meg, hogy 

a kifejezés hagyományos nyelvi-artikulációs med-

rében valósul meg, nem pedig valamely törzsökös 

modernista médiumhasználat révén. Az ideológi-

áját tekintve konceptuálisnak mondható máriási 

opus tudatos ellentmondásossága így hát abban 

C e l e b e k  é s  p o l i t i k u s o k

< Napbazuhanó szerelem / Love Falling into the Sun, akril, szén, papír, farost, 80×120 cm, 2007
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rejlik, hogy az ideaművészet gondolati mechaniz-

musát ütközteti a rajz- és a festőművészet ősi be-

szédmódjával. Új hősét egy sajátosan eredeti fogal-

mi összevonásból alkotja meg: a politikus és a koton 

ötvözéséből nyeri ki a politikoton szóösszetételt. 

A fogamzásgátló óvszer itt elsősorban mint vala-

mi alantas minőség jelenik meg, sőt, káromlásként 

is felfogható, az erkölcsöt mellőző emberi tulajdon-

ságnak, tulajdonképpen az egész politikai kasztnak 

válik szinonimájává, amely az 1989-es kelet-euró-

pai fordulat pillanatában csupán ruhát és zászlót 

vált, átmentve magát az újnak remélt szituációba. 

Az a fajta groteszk és abszurd, amelyik rajzain meg-

jelenik, Franz Kafkáéval, illetve Jerzy Grotowskié-

val hozható párhuzamba, ennél fogva része egy tá-

gabb művészettörténeti hagyománynak.  

A Műcsarnok Térerő című kiállításán új táblakép 

sorozattal jelentkezik. A festmények nemcsak úgy 

újak, hogy frissen lettek pingálva, hanem úgy is, 

hogy ikonográfi ájukban és tartalmukban is más-

milyenek, mint a korábbiak, tovább víve a társa-

dalmi archetípusok problematikáját. Máriás nem-

hogy nem váltotta be korábbi fenyegetését, hogy 

esetleg abbahagyja a festést, hanem még eltökél-

tebben lépett előre, ajtót nyitva egy széles körben 

ismert, ám bizonyára sokféleképpen értelmezett 

és értékelt világra. Amit jobb esetben nevezhetünk 

esztrád-művészetnek, szórakoztatóiparnak, rosz-

szabb esetben pedig giccsgyárnak, hamis sztárok 

keltetőjének, ál-érték iparnak, hazugságszolgálta-

tásnak. Társadalmi közhangulat-mérőnek is, ter-

mészetesen, a tömegpszichózis szőrös hónaljának, 

amelyből megállás nélkül csorog a savanyú izzadt-

ság. A pállott lé azonban nem megy veszendőbe, 

hanem lecsorog a bulvárlapok oldalaira, és mediá-

lis arculatot váltva nyomdafesték formájában tárul 

az olvasó elé. Máriás napi rendszerességgel átla-

pozza a bulvársajtót, hogy erőt és ihletet gyűjtsön 

az élethez és az alkotáshoz. Amit végez, az egy fajta 

szociográfi ai vizsgálódás a bulvár ingoványában, 

amely ugyanúgy tükörképe a társadalmi valóság-

nak, mint a foglalkoztatottság vagy a felsőoktatás 

területe.

Művészetéből a második évezred fordulója óta nem 

hiányozhat a konkrét társadalmi-politikai kritika; 

hol fi nomabban, hol erőteljesebben, de folyamato-

san kitapintható benne. Mindig is magas szinten 

fogalmazza meg véleményét az emberi elferdülé-

sekről, a társadalom rákfenéiről, egészen konkré-

tan és maróan például a parlamenti képviselők és 

a politikusok bohózatairól, köpönyegforgató em-

beri attitűdjéről, hazug világáról. Legfrissebb itt Zámbó Jimmy Kazimir Malevics műtermében / Jimmy Zámbó in Kazimir Malevich’s Studio, akril, szén, farost, 90×130 cm, 2010
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publikált képei egyenes ágon kötődnek 2001-es 

óbudai politikoton-kiállításának opusához, de csak 

ideológiájukban, mivel már nem karikírozó rajzok, 

hanem súlyos, megpecsételő ecsetcsapások, me-

lyek alatt tömören állapodik meg az élénk, egész 

színekkel felvitt, szándékosan nyers felület. A mű-

vész konkrét nevekkel operál, szigorúan behatá-

rolva személyre szabott élcelődéseit, nem hagyva 

ki a sorból sem a magyar miniszterelnököket, sem 

pedig az európai- és a világtörténelem ismert alak-

jait (Gyurcsány Ferenc mint Leonardo da Vinci; Or-

bán Viktor mint Jézus Krisztus; Brezsnyev 35 év vá-

rakozás után megkapja első Trabantját s kirándulni 

indul Szibériába; Mao Modigliani műtermében; 

A kis Che marionettjátékával stb.). Nem palástol 

többé árnyalatokban, nem sejtet vagy bújtat me-

taforikusan, itt már senki számára sincs kegyelem, 

mindenkinek vállalnia kell önmagát. A fétisbolt-

ban matató zenésznek is, a vágóhídra vitt tévés 

műsorvezetőnek is, a szamárnak muzsikáló párt-

vezetőnek is, a Hősök terén bepisilő pornósztár-

nak is, a szalámitolvaj újságírónak is, meg a többi, 

média által köpült vagy éppen önjelölt notabili-

tásnak. A sztárok és a politikusok személyükhöz 

stilisztikailag odarendelve, kéz a kézben hozzák 

magukkal a művészettörténet nagy alakjait, úgy-

mint Leonardo da Vincit, Van Goghot, Joan Mirót, 

Mondriant, Kazimir Malevicsot, Jackson Pollock-

ot, George Baselitz-et, Enzo Cucchit stb. Máriás 

ugyanis a magyar celeb- és politikusi világ alakja-

it egy-egy ismert nemzetközi művész stílusán át 

jeleníti meg, ami nyelvi értelemben egy zaklatott, 

tarka-barka kontextust eredményez, a beszédstílu-

son át idézve meg azt a kaotikus összevisszaságot, 

amely korunk értékrendszerét jellemzi. Ami mind-

ebben a máriási közös nevezőnek tekinthető, az 

maga a szemléletmód, valamint az egyéni érték-

rend, amely szembeáll a külvilág zagyva értékrend-

jével, azzal az értékrenddel, melyet a képeken meg-

festett ál-messiások kínálnak fel a fogyasztók tö-

megeinek, az éppen aktuális ideológia zászlaját 

lobogtatva. A festményeken lényegében nincs sem-

mi valótlan, még ha minden valótlannak is tűnik 

rajtuk, mert az emberi arcok már ikoni maszkok-

ká merevedtek rajtuk, felsorakozva a lokális vagy 

a tágabb történelem színpadára. A képek belső iz-

zása a kontextusok, vagyis a kulturális kódrend-

szerek nagyon is kitervelt ütköztetéséből, fura 

egymáshoz illesztéséből ered. A behelyettesítésnek 

ez a módja határtalan kombinatorikus lehetőséget 

kínál egy olyan dramatizáción belül, amelyben 

Máriás egyszerre két személyt szólít meg, két em-

ber világát vetíti ki a saját poétikájának a medré-

ben. „Azzal, hogy drMáriás képein két hangsúlyos 
Boros és Bochkor boldoggá avatják egymást a Lipót kápolnájában /Two shining stars canonising each other in the lunatic asylum, akril, szén, farost, 120×80 cm, 2008

Balázs Pali előadást tart az Aloe Veráról Battonyán, 

amikor megszólítja lelkét az ihlet fehér galambja /

Dumpy Bumpy giving a lecture on the use of Aloe Vera 

when his soul gets touched by the white dove of inspiration, 

akril, szén, karton, farost, 120×80 cm, 2008
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vizuális idézetet látunk egymás mellett, lehetősé-

get kapunk a választásra. Éppenséggel az ad lehe-

tőséget rá, hogy ezek egymásba gabalyodnak. 

Mert a groteszk, szürreális szimbiózisok elemen-

táris erővel mutatják fel az össze-nem-tartozást”, 

jegyzi meg Gulyás Gábor.9 Színtiszta eklektika, 

amelyben a naiv művészet, a szürrealizmus, a rea-

lizmus és az expresszionizmus esszenciája szűrődik 

át egymáson, ám ugyanakkor kritikai festészet is 

a javából a humor, a szarkazmus és az irónia torz 

prizmáján át. És hát a szocialista realizmusról se 

feledkezzünk meg: a képeket vizsgálva óhatatlanul 

eszünkbe jutnak a korabeli kommunista vezetők 

nyilvános helyeken kötelezően megjelenő fotográ-

fi ai arcképei, mint a személyi kultusz elmaradha-

tatlan díszletei. Romániában például képzőmű-

vészek tucatjai éltek abból, hogy a nagy vezér, 

Nicolae Ceauşescu hatalmas méretű portréit fes-

tették, melyekkel a lapok is dugig voltak. Máriás 

hasonló felfogásban pozicionálja alanyait, csak 

hát az övéi nem fekete-fehér fotóportrék, hanem 

rikító színezésű pop art replikák, melyeknek bája 

éppen bárgyúságukból, giccsre hajlásukból ered 

(Nagy Imre Andy Warhol műtermében, Kádár János 

Mondrian műtermében stb.). Megkapó és megejtő 

képek bizonyos korok, bizonyos világok és bizonyos 

emberek esszenciális összefüggéseiről, egymásba 

koccanásairól, közös magatartásmintáiról. Érzel-

mi és intellektuális reakciók a tömeggondolkodás 

teremtette mítoszokra, a politika és a populáris 

kultúra nemes anyagából összegyúrt jellemrajzok, 

mint új fajta nagyvárosi ikonok. Gulyás úgy som-

máz, hogy a művész lényegében szereti kipellen-

gérezett alakjait. Ebben kétségkívül sok az igazság, 

de Máriást ismerve azt is tudjuk, hogy a „szeretet 

világa” metafora párja lehetne akár a „bolondok 

hajója” is, vagy a megszüntetett budapesti elme-

gyógyintézet, Máriás Lipót című regényének hely-

színe. A különbségtétel csak nézőpont kérdése.

Máriás Béla minden előtanulmányt mellőzve, is-

kolai képzettség híján csap bele a  képteremtés ka-

landjába. Nemigen tapogat jobbra-balra, nem so-

káig keresgéli önmagát, hanem szinte azonnal, 

nagyon fi atalon hozza valódi énjét. Már a kezdet-

ben érett művészként indul, szinte első lépésétől 

önálló úton jár, saját nyelven szólal meg tulajdon 

világában, amely eredetiséget és erőt sugároz. Utó-

lag elmondható: hatalmas szerencséje, hogy nem 

képzőművészeti iskolába iratkozott. Mert akkor 

bizonyára nem az itt látható képekkel szembesí-

tene bennünket. És ez, most már tudjuk, hatalmas 

veszteség lenne számára, számunkra is. Munkássá-

ga megkülönböztetett szegmensévé válik az ezred-

9 Gulyás Gábor: Szép képek a 

szeretet világából. Megnyitó 

szöveg drMáriás Szép képek a 

szeretet világából című 

kiállításán, A38 Kiállítóhely, 

Budapest, 2012

Geronazzo Mária Van Gogh műtermében / Mária Geronazzo in Van Gogh’s Studio, akril, szén, farost, 80×120 cm, 2010
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forduló előtti és utáni magyar művészetnek – az 

úgynevezett átalakulási időszaknak –, hiszen ön-

törvényű keretek között mozog, saját belső érték-

rendszerei vannak, amelyek gyakran egymással is 

ellentétesek (gondoljunk hol kötöttebb formájú, 

hol pedig indulatosabb munkaciklusaira). Több-

értelmű külön utas, aki a társadalmi angazsáltság 

útjára lépett, s aki ennél fogva nehezen kapcsolható 

bármelyik hazai művészetfelfogáshoz vagy jelen-

séghez. Nem jellemző rá a létező világ szépítése, 

púderozása, zománcozása vagy nikkelezése, füg-

getlenül attól, nyelvi kifejezése szabadabb vagy visz-

szafogottabb. Költészeti fogalmakkal élve: nem ki-

esztergályozott szonetteket ír, hanem zabolátlan, 

szalonképtelen szabad-verseket, kánonokat áthágó 

kakafonikus balladákat, parabola-példázatokat, 

amelyek esetenként úgy működnek, mint a legha-

tásosabb lövedékek, mély, örök nyomokat hagyva 

bennünk. Magatartásában és temperamentumá-

ban mintha két egymástól merőben különböző 

személy lakozna. Az egyik fi gyelmesen, kimérten 

átgondolt, és inkább az értelmet juttatja érvényre, 

a másik viszont indulatokkal, ösztönös kitörések-

kel hagyja magát vezettetni, áthágva mindenféle 

mesterséges vagy létező korlátot. Hol míves kivá-

gatokkal alkot, hol pedig olyannyira zabolátlan 

gesztusokat ereszt ki magából, amelyek leginkább 

elnyújtott trombita szólóira emlékeztetnek. Fegyel-

mezettség és túlfűtöttség, visszafogottság és rakon-

cátlanság, kiterveltség és rögtönzés kéz a kézben 

működik nála, olyan helyzeteket teremtve, amely 

ideális feltételeket adnak a normalitás és az ab nor-

malitás örök és monumentális párharcához, a ket-

tős látás már idézett kelet-európai prizmáján át.

A művész jellemzésének záradékából nem marad-

hat említetlen az a meghatározó tény, hogy soha 

sem alkotott olyan külső körülmény hatására, 

amely negatív értelemben befolyásolta volna mun-

kálkodásának irányát. Akkor sem tett engedményt 

a kereskedelmi szempontoknak, amikor kiélezett 

egzisztenciális gondjai voltak, nem érdekelték kü-

lönösebben az éppen időszerű trendek. Evolúciója 

nyelvi és ideológiai szempontból is végig töretlen 

volt, soha sem lépett ki a saját maga lefektette ön-

törvényű keretek közül. Magyarán: kitartóan hű 

mindenkori alkotói világához. Ahhoz a világhoz, 

amely a kezdetekben az európai fi guráció legszebb 

hagyományából kiindulva – paradox módon – át-

értékeli a helyi tájfelfogást és emberábrázolást, a ké-

sőbbiekben pedig – ugyancsak magas ideákhoz 

mérve magát – előbb egy fi lozofi kusabb és szemlé-

lődőbb, később pedig egy gesztusközpontúbb po-

étikát érvényesít, amely a legutóbbi időszakban már Kiszel Tünde Damien Hirst műtermében / Tünde Kiszel in Damien Hirst’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012
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inkább csak színhsználatát tekintve nevezhető fel-

fűtöttnek. A kilencvenes években ápolt gesztus-

művészete inkább a német Heftige Malerei emberi 

hányattatásokra épülő indulatos művészetéhez 

helyezi közelebb, mintsem a történeti idézetekkel 

operáló olasz transzavantgárd felé taszítja. Motí-

vumai nem kölcsön vettek, s ez érvényes egészen a 

2000-es évek végéig, amikor tudatosan, program-

szerűen folyamodik világhírű művészek stílusának 

átértelmezéséhez, ahol az ismert nyelvi minták 

a koncepció részeként jelennek meg. A jelenkor is-

mert személyiségeinek portréit felsorakoztató ké-

pek egyszerre művészeti- és dokumentum jellegűek, 

melyekbe a pop kultúra ikonjain át beépül a helyi 

és a nemzetközi társadalomtörténeti szellem adott 

állapota. Historikus arcképcsarnok a „világfaluból”, 

amelyben a szaporodó felhőkarcolók és a még sza-

porább vályogházak oly gyengéd egyetértésben ér-

nek össze, mint a művészeti stílusok az ő tábla-

képein.  

Szent Bakács, a szalámi-tolvajok védelmezője / Saint Bakács, the Safeguard of the Salami-thiefs, akril, szén/farost, 130×90 cm, 2012

Kovi, mint gumibaba és néhány koviuborba / 

Kovi as a pump-up girl with some nice cucumbers, 

akril, szén, farost, 120×80 cm, 2008
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Joshi Bharat Edgar Degas műtermében / Bharat Joshi in Edgar Degas’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2010

Gyors fogyás / Quick diet, pasztell, papír, 29×20 cm, 2010 
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Fogyásversenyben ideges Győzike és néhány megfáradt őzike / Due to the diet-race, Victor being very nervous, while the deers are very tired, 

akril, szén, farost, 80×120 cm, 2008

Donatellácska beszavazza anyuciját a parlamentbe / Donatella gets her mummy into the parliament by sms-votes

akril, szén, farost, 80×120 cm, 2008

Fásy Ádám Picasso műtermében / Ádám Fásy in Picasso’ Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2010
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Elsőre zavarba ejtő szituáció a legnagyobb modern 

festők stílusában látni a többnyire ellentmondásos meg-

ítélésű, a magas kultúra piedesztáljáról jórészt lesaj-

nált történelmi, politikai, közéleti fi gurákat. Persze 

a képek némelyike éppenséggel nevetségesnek vagy szá-

nalmasnak mutatja az ábrázolt alakot, de a téma és 

a stílus meghökkentő különbözősége így is zavarba 

ejtő. Jellemzően kelet-európai megközelítés ez – nem 

annyira földrajzi, mint inkább a politikai identitás 

értelmében. drMáriás prizmáján át a nyugati művé-

szet nagyszerű, könnyed stílje történelmi traumákkal 

terhelt, érzékeny térségünkben szükségképpen új kon-

textusba kerül.

Gulyás Gábor, 2012

Karel Gott Jonathan Borofsky műtermében / Karel Gott in Jonathan Borofsky’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2010 

Edvin Marton a magyar kultúra nagyköveteként szórakoztatja rajongóit /

Eddy Teddy entertaining his fans as the ambassador of Hungarian culture,

akril, szén, farost, 120×80 cm, 2008

Havas Henrik napot lop / Snowy Henry Stealing the Sun, 

akril, szén/farost, 120×80 cm, 2008
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Puskás Ferenc sír / Ferenc Puskás Crying, akril, papír, 70×100 cm, 2010

Fekete Pákó legyőzi a gazdasági válságot / Blacky Beats the Economic Crysis, akril, szén, farost, 90×130 cm, 2010
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Liptai Claudia Modigliani műtermében / Claudia Liptai in Modigliani’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2010  

Anettkának az űrrepülő lekésése miatt megszakad a szíve /

Anny the witch is heartbroken, for she missed Gagarin, 

akril, szén, farost, 120×80 cm, 2008

Fekete Pákó elveszik a Fertő-Hansági Nemzeti Parkban / 

Pickey Mickey gets lost in the natural park, 

akril, szén, farost, 120×80 cm, 2008
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Fábry Sándor Willem de Kooning műtermében / Alex the Funmaker in Willem de Kooning’s Studio, akril, szén/farost, 130×90 cm, 2010

Balázs Pali Arnulf Rainer műtermében / Pali Balázs in Arnulf Rainer’s Studio, 

akril, szén, vászon, 100×80 cm, 2013

Combino Brothers, akril, szén, farost, 90×130 cm, 2011 >
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Horthy Miklós Mark Rothko műtermében / Miklós Horthy in Mark Rothko’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2011

Horthy Miklós Sandro Chia műtermében / Miklós Horthy in Sandro Chia’s Studio, 

akril, szén, farost, 80×120 cm, 2008

Gróf Széchenyi István Csontváry műtermében / Count Széchenyi in Csontváry’s Studio, 

akril, szén, farost, 140×180 cm, 2011



215214

Celebek és politikusok / Celebrities and PoliticiansCelebek és politikusok / Celebrities and Politicians

Gömbös Gyula Paul Gauguin műtermében / Gyula Gömbös in Paul Gauguin’s Studio, akril, szén, ceruza, farost, 90×130 cm, 2010

Nagy Imre Andy Warhol műtermében / Imre Nagy in Andy Warhol’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012 
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Rákosi Mátyás Nadia Comăneci testében / Mátyás Rákosi in the Body of Nadia Comăneci, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2010

Rákosi Mátyás Modigliani műtermében / Mátyás Rákosi in Modigliani’s Studio, 

akril, szén, vászon, 80×100 cm, 2013

Rákosi Mátyás Jackson Pollock konyhájában énekel / 

Mátyás Rákosi Singing in Jackson Pollock’s Kitchen, 

akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012
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Kádár János Kazimir Malevics műtermében / János Kádár in Kazimir Malevich’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012

Kádár János a rendszerváltás éjszakáján imádkozik /

János Kádár Praying on the Night of the System’s Change, 

akril, szén, farost, 120×80 cm, 2010

Kádár János Piet Mondrian műtermében / János Kádár in Piet Mondrian’s Studio, 

akril, szén/farost, 130×90 cm, 2010
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Biszku Béla Van Gogh műtermében / Béla Biszku in Van Gogh’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2011

Kádár János Picasso műtermében / János Kádár in Picasso’s Studio, 

akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012
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Horn Gyula Mimmo Paladino műtermében / Gyula Horn in Mimmo Paladino’s Studio, akril, szén, farost, 95×135 cm, 2009

Lendvai Ildikó napozik és sír / 

Ildikó Lendvai Sunbathing and Crying, 

pasztell, papír, 20×29 cm, 2009

Kiss Péter a megszorítások jegyében megadja magát egy pulykának / 

Due to the economic crisis, Péter Kiss bows in front of a turkey, 

pasztell, papír, 20×29 cm, 2009

Répási Róbert a Zagyván szörföl / 

Róbert Répási surfi ng on Muddy Waters, 

pasztell, papír, 20×29 cm, 2009
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Tőkés László René Magritte műtermében / László Tőkés in René Magritte’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2011

Boross Péter Andy Warhol műtermében / Péter Boross in Andy Warhol’s Studio, 

akril, szén, faros, 130×90 cm, 2011
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Erős János Kandiszkij műtermében / János Erős in Kandinsky’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2011

Demszky Gábor a csata szünetében hímes tojást fest / 

Gábor Demszky painting eggs in the break of the battle, 

pasztell, papír, 29×20 cm, 2009

Semjén Zsolt, mint Szent Lángos / Zsolt Semjén as a Saint Scone, 

pasztell/papír, 29×20 cm, 2009
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Fekete György Leonardo da Vinci műtermében / György Fekete in Leonardo da Vinci’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2012

Sólyom László nem tud leszállni Erdélyben / 

László Sólyom Can’t Land in Transylvania, 

pasztell, papír, 29×20 cm, 2009

Kövér László, mint Dávid Ibolya / László Kövér as Ibolya Dávid, 

pasztell, 29×20 cm, 2009
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Schmitt Pál Dubuff et műtermében vív / Pál Schmitt Fencing in Dubuff et’s Studio, akril, szén, farost, 95×135 cm, 2011

Torgyán József Toulouse Lautrec műtermében / József Torgyán in Toulouse Lautrec’s Studio, akril, szén, farost, 120×85 cm, 2011 
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Kövér László és Csubakka / László Kövér and Chubaka, akril, szén, farost, 95×135 cm, 2007

Bokros Lajos mint Poszeidón / Lajos Bokros as Poseidon, 

akril, szén, farost, 130×90 cm, 2007

Dávid Ibolya mint Szűz Mária / Ibolya Dávid as Virgin Mary, 

akril, szén, farost, 130×90 cm, 2007
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Matolcsy György Jackson Pollock műtermében / György Matolcsy in the Studio of Jackson Pollock, akril, szén, farost, 90×130 cm, 2011 

Semjén Zsolt belovagol Basquiat műtermébe / Zsolt Semjén rides into the Studio of Basquiat , akril, szén, farost, 90×130 cm, 2013
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Csurka István Szandokán pólóban / Radical Rudy in a Sandokan T-shirt, 

pasztell, karton, 29×20 cm, 2009

Bajnai Gordon a hunok királyaként Dubuff et műtermében / Gordon Bajnai in the Studio of Dubuff et, pasztell, karton, 130×90 cm, 2013

Navracsics Tibor a tények szorításában / Tibor Navracsics Jammed 

with the Facts, pasztell, karton, 29×20 cm, 2009
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C e l e b r i t i e s  a n d  P o l i t i c i a n s

Máriás’s increasing interest in the outside world 

re-introduced the intoxication of life into his 

work, proving that it is possible to maintain a 

parallel focus on cheerful and sombre content. 

Behind or alongside profound thoughts, one 

seems to hear the chuckling sarcasm of humour, 

while in the parallel trait of psychological inquiry, 

human sexuality is seen in a distorting mirror. Th e 

output of the period following 2000 is defi ned by 

the technique of drawing in terms of expression. 

Máriás’s individual ‘handwriting’ becomes settled 

in a lyrical expressive system of lines, suggestive of 

extravagance and a sulphurous state of mind, 

interspersed with a few graphical elements, laying 

the foundations for his idiosyncratic iconography 

of tangles. As a consequence of his jestful nature 

– or if you like, of his permanent criticism of people 

and society – the artist is apt to caricature. At 

times, his cynicism grows to passionate dimensions. 

His – croquis – drawings, modelling fast working 

processes, are based on visceral convulsions, nerve 

tremors, revealing his unique, unparalleled artistic 

actionism: an after-eff ect, as it were, of the highly 

politicised, overly ideologised nature of East Euro-

pean existential experience. He created his new 

protagonist in the form of a particularly original 

conceptual portmanteau, blending the Hungarian 

words for politician and condom into politikoton 

(politicondom). Th e contraceptive device represents 

fi rst of all a vulgar quality, and can be understood 

even as a curse, as a metaphor for immoral human 

qualities, actually referring to a whole political 

caste that simply changed its clothes and fl ags at 

the moment of the East European changes of 1989, 

escaping forward to the coming era that people 

hoped would be entirely new. Th e type of the gro-

tesque and the absurd appearing in his drawings 

may be compared to that of Franz Kafka or Jerzy 

Grotowski; thus, it can be seen as part of a broader 

art historical tradition.

Since the turn of the second millennium, concrete 

social-political criticism has been part of Máriás’s 

art practice. He always articulates his views on 

human corruption and the pestilence at the high 

level of society. Referring to the farcical demea-

nour, time-serving human attitude and mendacity 

of politicians and members of the parliament, for 

example, his style becomes rather concrete and 

devastating. Instead of caricature-like gestures of 

drawing, he presents the topic through heavy, 

condemnatory brushstrokes on a rough, compact 

ground of pure, vivid colours, with its roughness 

suggesting the roughness of life. Th e artist overtly < Rákosi Mátyás Monet műtermében / Mátyás Rákosi in Monet’s Studio, akril, szén, farost, 90×130 cm, 2011
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names the targets of his personalised witticism, 

his list of names including Hungarian prime mi-

nisters, as well as fi gures familiar from European 

or universal history (Ferenc Gyurcsány as Leonardo 

da Vinci; Viktor Orbán as Jesus Christ; Having 

waited 35 years for it, Brezhnev receives his fi rst 

Trabant car, and leaves right away for a picnic in 

Siberia; Mao in Modigliani’s Studio; Che as a child 

with his marionette, etc.). Máriás no longer veils 

anything with shades, no longer conceals or sug-

gests things metaphorically. Th is time, there is no 

loophole for anybody; everyone is exposed: the 

musician, the television anchorman, the party 

leader, the porn star, the journalist, along with all 

the other self-appointed or media-construed not-

ables crowding his series of paintings. Going 

‘hand in hand’ with these stars and politicians, 

the great fi gures of art history are presented in 

stylistic juxt aposition with their personalities, 

such as Leonardo da Vinci, Van Gogh, Joan Miró, 

Mondrian, Kazimir Malevich, Jackson Pollock, 

George Baselitz and Enzo Cucchi. Máriás depicts 

each fi gure of the Hungarian and international 

world of celebrities and politicians through the 

style of a renowned international artist, creating a 

hectic, varicoloured linguistic context that evokes 

the chaotic mess marking the values of our era. 

Th e common, “Máriásian”, denominator of these 

works is the attitude itself, as well as an individual 

set of values that is in opposition to the confused 

values of the outside world; the set of values that 

the pseudo-Messiahs, depicted in the paintings, 

off er to the crowds of consumers, fl ourishing the 

banner of the momentarily prevailing ideology. 

Th e paintings essentially do not contain anything 

that could be seen as untrue, even if everything 

seems to be unreal, because the human faces that 

have aligned on the stage of local or wider history 

have stiff ened into iconic masks. Th e internal 

passion of the paintings is engendered by the 

actually calculated confrontation, and strange 

juxtaposition, of contexts or systems of cultural 

codes. It is pure eclecticism, in which the essential 

elements of naïve art, surrealism, realism and 

expressionism are fi ltered through one another; at 

the same time, it is critical painting in its own 

right, through the distorting optics of humour, 

sarcasm and irony. Mention must be made of 

Socialist Realism, as well: observing the paintings, 

one cannot help thinking of the photographic 

images of the Communist leaders of the time, 

brandished widely in public space, as the obli-

gatory décors of personality cult. In Romania, for 

instance, dozens of artists made a living on painting 

Orbán Viktor Mártélyon 14. / Viktor Orbán in Mártély 14, pasztell fotón, 30×40 cm, 2011

Orbán Viktor Matisse Ikaruszaként / Viktor Orbán as Matisse’s Icarus, akril, szén, vászon, 100×80 cm, 2013
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oversized portraits of the great leader, Nicolae 

Ceauşescu, which were also reproduced in great 

numbers in newspapers. Máriás positions his mo-

dels with a similar approach, but instead of black-

and-white portrait photographs, his works are 

lurid-coloured replications of Pop Art, whose 

charm is generated precisely by their stupid and 

kitschy character (Imre Nagy in Andy Warhol’s 

Studio, János Kádár in Mondrian’s Studio, etc.). 

Intentional naïveté is part of Máriás’s critical 

painting. He paints touching and charming 

pictures about meaningful interconnections, 

parallelisms and patterns of behaviour shared by 

certain epochs, certain worlds and certain people. 

Aesthete Gábor Gulyás, one of those engaged in 

interpreting Máriás’s art practice, has proposed 

that the artist fundamentally likes his incriminated 

fi gures. No doubt, there is an element of truth in 

this, but knowing Máriás, we also know that “the 

world of love” could also be understood as pair to 

the metaphor of “the ship of fools”, or the closed 

down mental hospital in Budapest, which is the 

scene of Máriás’s novel, entitled Lipót. It is only 

the viewpoint that makes a diff erence.

Béla Máriás’s work has become a distinctive part 

of Hungarian art at the turn of the millennia 

– the so-called transition period –, as it functions 

in its own autonomous framework, with its own, 

even if often contradictory, sets of values (see his 

various cycles of work, which are either more 

fi xed in terms of form, or are more hot-tempered, 

or consider the sometimes abstract and at other 

times concrete issues that he has addressed). He is 

a dissident artist in more than one sense of the 

word, who has chosen the path of social-political 

engagement, owing to which he cannot easily be 

connected to any Hungarian phenomenon of, 

or approach to, art. He does not seek to aesthe-

ticize, embroider, embellish or paint the real world 

in glowing colours, no matter whether he uses a 

freer or a more restrained vocabulary. To put it in 

poetic terms: instead of polished sonnets, he writes 

unrestrained, licentious free verses, cacophonic 

ballads and parabolic allegories, which sometimes 

function as the most eff ective missiles, leaving 

deep, everlasting marks in us. His attitude and 

temperament seem to belong to two entirely dif-

ferent personalities. While one is attentive, thought-

ful, restrained, asserting reason above all, the 

other lets his passions and instinctive outbreaks 

lead him, transgressing all types of artifi cial or real 

boundary. He either works with elaborate cut-outs 

or gives way to unrestrained gestures that, more 

Orbán Viktor mint Jézus Krisztus / Viktor Orbán as Jesus Christ, 

akril, szén, farost, 135×95, 2007

Gyurcsány Ferenc mint Leonardo da Vinci / Ferenc Gyurcsány as Leonardo da Vinci, akril, szén, farost, 135×95 cm, 2007
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than anything, resemble his drawling trumpet 

solos. Discipline and overwrought feelings, reserve 

and unruliness, premeditation and improvisation, 

function hand in hand in his work, creating 

situations that provide ideal conditions for the 

eternal and monumental duel between normality 

and abnormality, through the above-quoted East-

ern European optics of double perspective.

Th e evolution of his oeuvre has been a consistent 

process, with one stage built on the next, both in 

terms of vocabulary and ideology. Máriás never 

quits the autonomous framework that he has set 

for himself. In short, he has remained persistently 

faithful to his prevalent artistic world. Initially, he 

took the fi nest tradition of European fi guration as 

his point of departure, to revisit and re-evaluate 

the local approach to landscape and human rep re-

sentation. Subsequently, he fi rst turned to a more 

philosophical and contemplative poetics – simi-

larly measuring himself according to lofty ideas – 

and later to a more gesture-centred poetics, which 

recently can only be termed heated on account of 

the use of colours. Considering his gestural work 

of the 1990s, his art practice can be positioned 

closer to the German Heftige Malerei, and its 

passionate art built on human tribulations, than 

to the Italian Transavantgarde, operating with art 

historical references. His motifs were not loans 

until the end of the 2000s, when he turned to a 

programmatic reinterpretation of the styles of 

internationally renowned artists, using familiar 

linguistic patterns as part of the concept. Th e 

portraits of renowned personalities of our present 

era are both artistic and documentary in character, 

incorporating the given state of local and inter-

national socio-historical mentality through icons 

of pop culture. It is a historical portrait gallery of 

the “global village,” in which mush rooming sky-

scrapers and even more mushrooming adobe 

houses live together in perfect harmony, just as 

the artistic styles do in his paintings.

Kövér László Piet Mondrian műtermében / 

László Kövér in Piet Mondrian’s Studio, 

akril, szén, vászon, 100×80 cm, 2013

Gyurcsány Ferenc Henry Rousseau műtermében / Ferenc Gyurcsány in Henry Rousseau’s Studio, akril, szén, farost, 130×90 cm, 2011
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Orbán Viktor a KDNP műtermében / 

Viktor Orbán in the Studio of the Christian Democrats, 

akril, farost, 130×90 cm, 2011

Orbán Viktor az LMP műtermében / Viktor Orbán in the Studio of the Liberals, 

akril, farost, 130×90 cm, 2011

Orbán Viktor a Jobbik műtermében / Viktor Orbán in the Studio of the Radicals, 

akril, farost, 130×90 cm, 2011

Orbán Viktor a FIDESZ műtermében / Viktor Orbán in the Studio of the Conservatives, akril/farost, 130×90 cm, 2011

Orbán Viktor az MSZP műtermében / Viktor Orbán in the Sudio of the Socialists,

 akril, farost, 130×90 cm, 2011



251250

Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians



253252

Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians

Első Károly / Charles the First, akril, farost, 130×90 cm, 2012

A hajléktalan Engels / Engels, the Bum, akril, farost, 90×130 cm, 2012

Mao Modigliani műtermében / Mao in Modigliani’s Studio, 

akril, farost, 90×130 cm, 2012 Mária és Károly / Mary and Charles, akril, szén, farost, 140×90 cm, 2012

<
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drMáriás képeinek formai megoldásai egyszerre idé-

zik az amerikai pop-art és az orosz szoc-art stílusje-

gyeit, de a rokonság mindkét esetben egészen távoli. 

A művész minden olyan stíluselemet magától értetődő 

természetességgel használ, amely beszorítható abba 

a perspektívába, ami groteszkként jelenik meg – már-

pedig oda szinte minden beszuszakolható. Mind-

eközben van valami személyes is ezeken a képeken: az 

ellesett, jellegzetes tekintetek, ahogy a művész – egy 

másik alkotó modorában, mégis a saját karakteréhez 

szorosan kötődő módon – látja, láttatja az alakokat. 

(…) Nyugati világ keleti arcokkal. Kicsit olyanok 

ezek az arcok, mint ha ők is nyugatiak lennének, sze-

rethetők is akár, mint minden esztétizálódott ember, 

hiszen drMáriás képein korántsem olyan félelmete-

sek, mint egyébként. De a nyugati világ is olyan kicsit, 

mintha keleti lenne: esetleges és sérülékeny. Nekünk, 

akik itt szocializálódtunk, akiknek a groteszk az anya-

nyelvünk, egész biztosan mindkettőt jobb így látni.

Gulyás Gábor, 2012

Lenin Monet kertjében / Lenin in Monet’s Garden, 130×90 cm, 2012
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A feminista Mussolini / Mussolini, the Feminist, akril, farost, 80×120 cm, 2011

Szlovák lányok Adolf-dildóval / Slovakian Girls with an Adolf-dildo, akril, farost, 120×80 cm, 2010 
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A Bambi tette, nem én / Bambi Did It, Not Me, akril, farost, 90×130 cm, 2010

Trockij Munch műtermében / Trotsky in Munch’s Studio, 130×90 cm, 2012 
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Mao Csontváry műtermében / Mao in Csontváry’s Studio, 80×120 cm, 2010

Che Guevara Rousseau műtermében / Che Guevara in Rousseau’s Studio, 130×90 cm, 2012 
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Mihály és János Pál a két jó barát / Michail and John Paul, the Two Buddies, akril, farost, 130×90 cm, 2012

Brezsnyev 35 év várakozás után megkapja első Trabantját és rögvest Szibériába 

kirándul / Having waited 35 years for it, Brezhnev receives his fi rst Trabant car, 

and leaves right away for a picnic in Siberia, akril, farost, 130×90 cm, 2010

Nicolae Ceaușescu Georg Baselitz műtermében/ 

Nicolae Ceaușescu in Georg Baselitz’s Studio, 

akril/farost, 130×90 cm, 2010
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Tito elvtárs okosan cigarettázik / Comrade Tito Smoking Wisely, akril, vászon, 100×80 cm, 2013

Tito Turner műtermében / Tito in Turner’s Studio, 90×130 cm, 2011



267266

Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians Celebek és politikusok / Celebrities and Politicians

Beneš, mint Michelangelo Dávidja /  Beneš as Michelangelo’s David, akril, farost, 130×90 cm, 2011 Milošević focitársra vár Enzo Cucchi poklában / Milošević Waiting for Football Partners in Enzo Cucchi’s Hell, akril, farost, 90×130 cm, 2011
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Robert Fico Joan Miró műtermében / Robert Fico in Joan Miró’s Studio, akril, farost, 130×90 cm, 2010

Barack Obama Maleviccsel Hollywoodban / Barack Obama with Malevich in Hollywood, akril, farost, 120×80 cm, 2011Nyomj rám egy lájkot! – Sztálin, az év menedzsere / Like me! – Stalin, the Manager of the Year, akril, farost, 90×130 cm, 2011 >
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Lemezek a Tudósokkal / Records with the Tudósok band Kötetek / Books 

K ö t e t e k  /  B o o k s L e m e z e k  a  Tu d ó s o k k a l  /  R e c o r d s  w i t h  t h e  Tu d ó s o k  b a n d

Élőholt szoba – grafi kai-költészeti album [graphics 

and poetry], Laza Lapok, Budapest, 1992

Égevő – képzőművészeti-irodalmi album [art and 

literature] (Bada Dadával), Bahia, Budapest, 1995

Halántékkocogó – grafi kai-költészeti album [graphics 

and poetry], Leopold Bloom, Szombathely, 1998

szép a puszta – versek, prózák, rajzok [poems, prose 

texts and drawings], Kalligram, Pozsony, 1998

Űrboksz Madrigálok – grafi kák, szövegek [graphics 

and texts], Kalligram, Pozsony, 2001

Molotov-koktél jéggel – esszék [essays], Élet és Iro-

dalom, Budapest, 2004

Lomtalanítás – prózakötet [a volume of prose], 

Konkrét Könyvek, Budapest, 2004

Egy halott naplója – prózakötet [a volume of prose], 

Noran, Budapest, 2005

lipót – prózakötet [a volume of prose], Noran, Buda-

pest, 2007

Szombathy Bálint: drMáriás képzőművészete – kép-

zőművészeti album [illustrated monograph], A38, 

Budapest, 2007

Szabadkőműves szex – prózakötet [a volume of 

prose], Noran Kiadó, Budapest, 2010

Nem élhetek Milosevic nélkül – prózakötet [a volume 

of prose], Noran Kiadó, Budapest, 2011

A balkáni tahó – prózakötet [a volume of prose], 

Noran Kiadó, Budapest, 2012

Atom, atom, az a harcom – MK, Black Hole/Fekete Lyuk, 

Budapest, 1991 

Ne aggyad az agyad! – MK, Bahia, Budapest, 1993

Repülő tudomány – CD, Bahia, Budapest, 1995

tisztAtiszt – CD-ROM, Bahia, Budapest, 1997

Dobolok a gerincemen – CD-ROM, iNteRNeTTo, 

Budapest, 1998

Öntudomány – CD, HMK Music, Budapest, 1998

Nice Plain – CD és könyv, HMK Music, Recommended 

Records, 1999

Samonauka – MK, MKC Koper, Szlovénia, 2000  

Szupergyár – CD Bahia, Budapest, 2001

Mentés másként – CD , K. Petrys Ház, Budapest, 2003

I Live Science – CD, Bad Taste Records, Moszkva, 2005 

Th e Best of Disco by Tudósok – CD, A38, Budapest, 2006

Jedikém, gyere haza! – CD, A38, Budapest, 2008

Dávid Ibolya titkos élete  – CD, Playground Records, 

Budapest, 2009

Bocs, megölhetlek? CD, Playground Records, 2011

A legszebb szerelmes dalok – CD, Playground Records, 2013
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Életrajz / Biography

É l e t r a j z  /  B i o g r a p h y

1966-ban született Újvidéken / Born in Novi Sad, 

Yugoslavia

1986–1991 között tanulmányokat végzett a Belg-

rádi Művészeti Egyetemen / Studied at the Uni-

versity of Art in Belgrade

1991 óta Budapesten él / Moved to Budapest, 

Hungary

2011 Mediawave – Párhuzamos kultúráért díj / 

Mediawave Award for Parallel Culture

MAOE-tag, FKSE tiszteletbeli tag, MAMÜ tag

Kiállított vagy performerként fellépett / Exhibited 

or performed: Magyarország/HUN, Anglia/UK, 

Németország/D, Franciaország/FRA, Olaszor-

szág/ITA, Hollandia/NL, Belgium/B, Svájc/CH, 

Ausztria/A, Csehország/CZ, Szlovákia/SK, Szlo-

vénia/SLO, Horvátország/CRO, Szerbia/SRB, 

Macedónia/MD, Románia/RO, Amerikai Egye-

sült Államok/USA, Oroszország/RUS.

Ö n á l l ó  k i á l l í tá sok  –  vá l o g atá s 

/  S e l e c t e d  S o l o  e x h i b i t i o n s

Az Új Symposion c. folyóirat Új Művészeti Feszti-

válja, Újvidéki Színház Kisterme, Újvidék/Novi 

Sad (SRB), 1987

Ruše Galéria, Maribor (SLO), 1988

Művelődési Központ Nagyterme, Újvidék/Novi 

Sad (SRB), 1990

Képek, Egyetemista Város Művelődési Otthona, 

Belgrád/Belgrade (SRB), 1990

Élőholt szoba, Hangár, Budapest, 1992                      

Ablakok, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 

1994

Az égevő naplójából, Ifj úsági Ház, Szeged, 1995

tisztAtiszt, Tölgyfa Galéria, Budapest, 1997

Kockamentő, Bohémia Galéria, Szentendre, 1997

Puha fejsze, MAMŰ Galéria, Budapest, 1997

Új arcot rajzolok (táskányi menekülés), Bartók 32 

Galéria, Budapest, 1997

Crtam novo lice, Cinema Rex, Belgrád/Belgrade 

(SRB), 1998

Hungarians at the Anthology, Courthouse Gallery, 

New York (USA), 1998

Hétköznapi tudomány, Francia Intézet/Institut 

Français, Budapest, 1999
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Szép a puszta, Műcsarnok – tetőtér, Budapest, 

1999

Charcoal, Donauraum Galerie, Bécs/Vienna (A), 

1999

szÉn – új ablakok a semmire, K Bazovsky Ház, Bu-

dapest, 2000

Űrbox madrigálok, Műcsarnok – tetőtér, Buda-

pest, 2001

Én már csak a politikusok segítségében reménykedek! 

Éljenek a Politikotonok!, Óbudai Társaskör Galé-

ria, Budapest, 2001

Egymásúszók, Erlin Galéria, Budapest, 2002

Vak napló, K Bazovsky Ház, Budapest, 2002

My only hope are the politicians, MKC, Koper 

(SLO), 2003 

Rántott arcvonások, Erlin Galéria, Budapest, 2003

Mehko lice, Metelkova Galerija, Ljubljana (SLO)

Arconarc, K Petrys Ház, Budapest, 2004

A Man from the Bush, MKC, Koper (SLO), 2004

Wellness-Terror, MU Színház Galéria, Budapest, 2005

I Live Science, Gogol Klub, Moszkva/Moscow 

(RU), 2005

Self-portraits of a Suicide Car-mechanic, Klinker 

Gallery, London (UK), 2005

Az öngyilkos autószerelő önarcképei, Galéria IX, 

Budapest, 2006

Jelenetek egy APEH-adminisztrátor kalandos életé-

ből – K. Petrys Ház, Budapest, 2007

„Korai képek 1986–1991” – Magyar Műhely Galé-

ria, Budapest, 2007

Come to Haag – MKC, Koper (SLO), 2007

Kelemen Anna farkából négyméteres Torgyán József-

szerű aranyhalat operált ki a közadakozásból felfüg-

gesztett ombudszman, Erlin Galéria, Budapest, 2008

Válassz! – K. Petrys Ház, Budapest, 2009

Bukowski in Split – Galleria Ghetto, Split (CRO), 

2009 

Zámbó Jimmy Kazimir Malevics műtermében – 

K. Petrys Ház, Budapest, 2010

Retroperspektiva – Koperground Festival, Koper 

(SLO), 2010

Bukowski in Split – Galleria Numero 2, Koper 

(SLO), 2011 

Th e East-European Beatles, Th e Old Police Station, 

London (UK), 2011

Szörnyű kedvenceim, A38 Hajó Galéria, Buda-

pest, 2011

A Rock and Roll Hall of Fame magyar jelöltjei, 

Erlin + Galéria IX, Budapest, 2012

Gyerekszobám az Atom, Közlekedési Múzeum, 

Budapest, 2012

Papírmunkák 1994-2003, Topolyai Városi Múze-

um, Bačka Topola (SRB), 2012

Szép képek a szeretet világából, A38, Budapest, 2013

Addig rajzolj, amíg minden ujjad vérezni nem 

kezd, Kis Zsinagóga, Eger, 2013

Szemüvegcsere, Raiff eisen Galéria, Budapest, 2013

Vá l o g a t o t t  c s o p o r t o s 

k i á l l í t á s o k  / 

S e l e c t e d  G r o u p 

E x h i b i t i o n s

19 9 2

A válsággal dacolva – 21. Újvidéki Szalon, 

Művelődési Központ Nagyterme, Újvidék/Novi 

Sad (SRB), 1992

19 9 3

Kortárs Művészet Jugoszláviából, Budapest Galéria 

Lajos utcai Kiállítóháza, Budapest

Polifónia, Hely-specifi kus művek és installációk, 

Budapest

Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest

19 9 4

V=A·Ώ, A Soros Alapítvány Kortárs Művészeti 

Központjának kiállítása, Csók István Képtár, 

Székesfehérvár

19 9 5

Helyzetkép, Műcsarnok, Budapest

19 9 7

Olaj/vászon, Műcsarnok, Budapest

Trafi k, Szombathelyi Képtár, Szombathely

19 9 9

Erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben, 

Budapest Galéria, Budapest 

Élet és Irodalom tárlat, Magyar Ház/Haus Ungarn, 

Berlin (D)

Ost-West, Frauenfeld (CH)

2 0 0 0

Műtárgy maraton, K. Bazovszky Ház, Budapest

ÉS-tárlat, Vízivárosi Galéria, Budapest

Juliettes Galerie, Berlin (D)

2 0 01

Közös jel – Első magyarországi művész-oplogó kiál-

lítás, K. Bazovszky Ház, Budapest

Blaksheep, Worm, Rotterdam (NL)

2 0 0 2

Jövőkép, Ernst Múzeum, Budapest

Csárdáskirály, Miskolci Galéria, Miskolc

Science, Supamolly, Berlin (D)

2 0 0 3

Jövőkép, Miskolci Galéria, Miskolc

Jövőkép, Szombathelyi Képtár, Szombathely

ÉS-tárlat, Collegium Hungaricum, Bécs/Vienna 

(A)

2 0 0 4

Jövőkép, Magyar Intézet, Berlin (D)

Wired Banks, Las Palmas, Rotterdam (NL)

2 0 0 5

Jövőkép, Magyar Intézet, Moszkva/Moscow (RU)

Jövőkép, Római Magyar Akadémia, Róma/Rome 

(ITA)

Jövőkép, Magyar Nagykövetség, Athén/Athens 

(GR)

2 0 0 6

Tavaszi debil, Galéria IX, Budapest

Jövőkép, Magyar Intézet, Brüsszel/Brussels (BG) 
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Wired Banks – Folyóparti Kapcsolatok, Kiscelli 

Múzeum, Budapest

2 0 0 7

Jövőkép – Fabryka Trzciny, Varsó/Warsaw (PL)

Ufók – Szentendrei Képtár, Szentendre

Zene és festészet – Millenáris Fogadó, Budapest

2 0 0 8

TérErő – Műcsarnok, Budapest

Tavaszi debil – Galéria IX, Budapest

TérErő – Millenáris, Budapest

DadaBloomsDay – Ivy House, London (UK)

2 0 0 9

Kerékbilincs, Godot-ra várva – Godot Galéria, Bu-

dapest

Play 2 – Vízivárosi Galéria, Budapest

Humor – Városi Múzeum, Szeged

10. szülinap – K. Petrys Ház, Budapest

2 010

JövőKép – Kulturni Centar Rex, Belgrád/Belgrade 

(SRB)

Válogatott – Missionart galéria, Budapest

Budapest – Ost Klub, Bécs/Vienna (A)

Önéletrajz – Mezőszemerei művésztelep, Mező-

szemere

Hajózzunk! – A38, Budapest 

Roncs – Symposion Galéria, Szabadka/Subotica 

(SRB)

A halál, amelyet élni szeretünk – Roham Galéria, 

Budapest, 2010

2 011

Húsz éves az újvidéki emigráció – A38 Kiállítóhely, 

Budapest

Portré – MAMÜ, Budapest 

2 01 2

Gyűjtők válogatásai – a Gerendai-gyűjtemény – 

Godot Galéria Budapest 

Vajda Lajos Stúdió – Marosvásárhelyi Kutúrpalota, 

Marosvásárhely/Târgu Mureș (RO)

Mi a magyar? – Műcsarnok, Budapest

A kaszát a fejében viselő, magát földgömbnek képzelő paraszt / A Scythe-carryer Peasant Thinking He is the Globe, pasztell, papír, 2006
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