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A Rózsakert elvarázsolt helyszínének nemcsak a szépségét csodáljuk, hanem foglalkoznunk kell azzal 

a feltámadt érzéssel, ami valami ősi hangulatból, mélyről fakadó emlékből táplálkozik. A kertek és a 

rózsa kultúrtörténetének közös töve elágazik. A perzsa, vagy a török irodalom szerelmeskertje, a 

keresztény világfelfogás hortus inclususa, a szemlélődés és a lelki megismerés helyszíne. A 

művészetekben mindenütt felbukkanó rózsa szimbóluma számos interpretációt rejt. Krisztus kiömlő 

vére, női szimbólum, gyönyörök kertjének virága. A rózsa gömbje a világmindenség közepe, égi és 

földi világra utalás, a teljesség, és misztikus egyesülés jelképe.  

A kertek szellemi séták helyszínei. Edinburgh közelében építette fel Hamilton és Sue Finlay költői 

kertjét. Little Sparta ösvényein kőobjektek, faragott mondatok gondolkodtatnak el, építenek 

kapcsolatot a befogadóval. A természeti környezet a kontempláció helyszíne. Itt a sétány mellé 

helyezve, vagy parterre-ben állnak a szobrok. Földből növő, bennünk kibontakozó gondolatokat 

tápláló művek. A hely szellemét, a galéria fehér falai helyett termő környezet kelti életre. Ez egy 

másik univerzum. Szellemi, hangulati, érzelmi és érzeti állapotváltozást kínál a forgalmas utcáról 

belépve.  

A kiállítás alkotóinak rendszeres megjelenése hozzátartozik Budafok és Tétény kulturális életéhez. 

Folyamatos alkotásban dolgozó, vagy tanító emberek műveit láthatjuk, akik, mint a környezet kövei, 

szerves részei a térségnek. A kemény anyag, vagy a térbe nyíló fém konstrukciók sajátos alakításával, 

ide tartozó szellemi szövetet hoznak létre.  Témaválasztásaik a szellemes humortól, a konstruktív 

feldolgozásokon át, álomszerű képekig ívelnek, drámai, vagy könnyed hangvétellel. Mint a 

gyűjtemény virágfajtái, számos kulturális vonatkozás változatait mutatják be. Világokat járhatunk be 

a művek között, akárcsak egy rózsafejben rejlő mikro- és makrokozmoszban. Sűrű anyagból, 

kavicsformából, tömegből növő formák bontakoznak ki a lábunk előtt. Kölcsönös tisztelet és 

harmónia révén szólal a kő, a művész, és a természet. A szobrok bemutatják az alkotó gondolatot, és 

az anyagok természetes karakterét. Nem csökönyös érzelmesség, hanem nagyvonalú tolerancia 

eredményez hasznos kooperációt. Érezni a kötött tömeg lehetőségében kezdődő formai mag 

kibontakozásának fázisait állatok, növényi hajtások, egyben ornamentikus szimbólumok virágzásán 

keresztül. Szobrászi gondolatot rejtenek Kutasi Tünde kőbogarai és Kaintz Regina rügy motívuma. 

Ősrobbanás energiájával, élet keletkezésének összes információja koncentrálódik. A harmonikusan 

egybecsomagolt formakezdeményekből, éledő változatok, a diverzitás elemei indulnak ki. Ezt a 

tömörséget lehet érezni Győri Judit Álom című munkáján. A kőbe zárt színes képek, gondolatok 

végtelen lehetőségét adja a mű, középkori faragványokat idéző összefogottsággal és lényeglátással. 



Az élet új változatainak nyújtózkodását követi Bányai Gábor Bertalan Ős csigája, mai mészköveinkbe 

zárt ősállatok első mozgásainak, létezésének emlékei.  

Nem az akadémiai stúdium akkurátusságát, hanem nagyvonalúbb és elméletibb összegzést kínálnak 

azok a munkák, amelyek humorosan, vagy formai kapcsolatok, párhuzamok lendületes erővonalaival 

alakítják a művek világát. Kaszás Réka szobra őrzi a forma eredeti tömbjét, egy kő éket, amelyben egy 

nyúlfigura kapott helyet. Ötletes plasztikai összegzés. Így lesz a nyúl-ékből egy gondolataink közé 

ékelődő szóját-ék. Sarkadi Petra Fülese egy nehéz, faragott vörösmárvány lap. A kő morzsolódását, a 

fű növését, idők lépéseit hallhatjuk vele. Olyan figyelmet indukál, amely a hétköznapitól eltérő ritmus 

hallgatására hívja fel a figyelmet. 

A nehezen alakítható anyagból a művészeti elképzelés előnyt szerez. Sztrakay Orsolya Békáján, egy 

formailag összehajtott mozdulat tartja meg a tömegességet, vagy másik munkáján, a népmesék 

madárkái mutatják a tömbök frontális oldalait, és indítanak el motívum-asszociációkat.  A madár 

oldala egy sípra emlékeztet, eszünkbe juttat kerámiasípokat, hangzó, megszólaló népművészetet. 

Népi díszítmények kimeríthetetlen formakincseit eleveníti fel Bányai Gábor Bertalan Szerelemjele is. 

Ahogy a szerelemben kezdődő élet reményének kitartása világlik Balatonudvari szív alakú sírkövein, 

úgy az egyik legmélyebb emberi érzés hirdetője a faragvány formavilága. Az egyik oldalán egy virágzó 

motívum, utalásokkal fűtött energiákkal. A rajzolatokban megszólal a népdalok virágnyelve, a 

harsányság, és udvarias szemérmesség párhuzama, a szerelem tulajdonságaként, a titkolózás, és a 

világgá kiáltás kettőssége. A kő tetején megjelenő kereszt a kötés, a transzcendens kapcsolat 

szimbóluma. A hátoldal szőlőfürtje szintén az égi és földi szerelem, valamint vallási motívum 

többszörössége mutatkozik. Így lesz egy szobor körbejárása tematikai megismerés. A téri mozgással 

gondolati körbejárást tehetünk. Az összetettség nem kuszaságot, hanem egy végtelenül bontható 

elmélkedést indít el. Ez az inspiráló mozgás érződik Sarkadi Petra munkáján. Egy fatörzsből alakított 

nőalak mozdulatai számos irányból mutatnak mindig újabb és újabb valóságot. Nem kimerevített 

kép, hanem organikus továbbélés, lélegzés. Ugyanez követhető nyomon egy másik anyag, Kutasi 

Tünde vasdrót konstrukciójában. Ahogy egy forma nem egy felülettel határolt korlát, úgy egy 

létezőről készített művészeti alkotás sem lehet csupán egyoldalú fagyott kép. Tömeggé álló részek, 

vagy tömeg irányainak változatossága vibrál minden rezdülésben. Másutt egy drótrajz vasvonala 

alakít emberi kontúrt, és kel életre új dimenzióban.  

A tér változatos bemutatása nem marad falak tömegeinek frontvonalánál. A látható világon 

túlmutató határtalanság inspiráló lehetőségeket alakít ki síkokból. Kaszás Réka áttört kövének 

tömegéből negatív és pozitív összhatások adnak többszörös értelmezéseket. Egy palack körvonala 

szentélyt idéz, utalva szőlő és bor jelképrendszerére. Átlátások születnek, kalauzolva bennünket 



értelmezéseken keresztül. Palik Eszter Barlanglakásainak ki- és benyíló terei ősi barlangokat elfoglaló 

emberi kultúrák továbbélését, egymásra épülő életek, települések ezer éveit elevenítik fel. A kőből 

kiálló szög, bővülő értelmezési pontot ad, vallási, érzelmi vonatkozásokkal.  Az áttörések rétegeit 

megmutató világot tárja elénk Bányai Gábor Bertalan kereszt alakú ablaka. A bonyolult faragású 

gótikus mérművek bravúrjával, két eltérő karakterű osztás illesztett össze. Misztikus átjárót nyitott, 

amelyen ki-be járhatunk. Gondolati falakon férhetünk át.  

A művészi alakítás legfontosabb tulajdonsága bukkan fel, amikor összejátszik az anyag, a kiinduló 

motívum, és a művészi alakítás. A rajz meghúzott vonala nem kerítés, hanem egy utazásra vivő, 

változó folyó. A kötelező formajegyek összeolvadnak újabb gondolati energiákkal. Kövér Annamária 

kórusa nekem nemcsak három éneklő fej, hanem karakterek, ütemek, változatok és vérmérsékeltek. 

A fejek szoros kapcsolódásai akkordokra, harmóniákra, zenei hullámban összefonódott 

különbözőségekre vonatkoznak. Kaintz Regina Légy-szobra formatervezett ötvösremek, kalligráfiai 

ívekkel gazdagított fibula, népvándorlás kori fémműves bölcsesség átörökítője. Filotás Viktória 

unikornisának szarva helyén egy faág van, amelynek természetes csavarodása éppúgy a 

kőkompozíció része, mint az Operaház fantomfejeinek, és odvas rönkjének félelmet keltő polaritása. 

Átalakulás, amelyet megkoronáz egy öreg, görcsös, lyukassá odvasodott talált tárgy, amely immáron 

rémségek, ismeretlenségek, félelmek labirintusává alakul. Megijedhetnénk Sztrakay Orsolya 

madarának szimbolikájától, de az itt egy befelé néző, inkább saját gondolataival foglalkozó kis bölccsé 

válik - Micimackó Bagoly uraságává. Elmélkedésre hív ő is, ne veszítsük el bátorságunkat. 

Határozottan, de kellő óvatossággal lépdeljünk a kerti ösvényeken, felfedezően és alázatosan 

tekintve szellemiségünk virágtöveire. 


