
olyan nyugtalanító kérdésekkel, mint az európai vadgazdál-
kodás fenntarthatóságának kérdésessé válása vagy a földeket 
műtrágyázó és gyümölcsöket permetező gigantikus géprend-
szerek hasznos vagy káros mivolta. Mindeközben Molnár Zsolt 
az analóg mezőgazdasági eszközök formatanával és a kezelési 
szimulációk futurisztikus esztétikájával igyekszik terelni és elte-
relni a figyelmünk. 

MOLNÁR ZSOLT
Agro scenario [Agrár forgatókönyv]

 Molnár Zsolt a hazai grafikus nemzedék legifjabb gene-
rációjának alkotója. A Magyar Képzőművészeti Egyetem gra-
fika szakának befejezését követően, 2012 után, a sokszorosított 
grafika klasszikus képalkotási eljárásaitól eltávolodva a grafikai 
képalkotásban rejlő konceptuális lehetőségeket kezdte el kutatni. 
Lemondott a technikai sokszorosítás lassú kémiai folyamatai-
ról, majd rendkívül letisztult kollázs-architektúrák építésébe 
fogott, amelyek kezdetben síkban rétegzett képfelületekké, 
majd idővel háromdimenziós, térben egyensúlyozó installatív 
szerkezetekké nőtték ki magukat. Az objektekké terebélyesedő 
képmezők köré épített fa és fém konstrukciók minden esetben 
pontosan követik, mintegy térben szimulálják az ábrázolt tárgyak, 
munkaeszközök, mezőgazdasági haszongépek valós funkcióit. 
Az első pillantásra nehezen beazonosítható tárgyak dekódolását 
pedig olyan asszociatív címadások segítik, mint a Szarkacsapda 
(2014), Helyzetszabályozó (2015) vagy a Többsoros permetező 
(2016). A változó formájú és méretű, redukált színvilágú kollá-
zsok elé és köré Molnár rendszerint egy formára vágott, hófehér 

„papírkulisszát” helyez, amely minuciózus pontossággal követi a 
kollázson szereplő tárgy kontúrjait. Az ábrázolt tárgyak ekként 
lebegni látszanak egy steril, horizont nélküli térben.  
A különböző képsíkokból és papírrétegekből felépülő kollázsok 
installációk részeivé válnak, és ezáltal kilépnek a valós térbe. 
A műcsoportok, sorozatok tematikusan csoportosíthatók. A 
képfelületeken megjelenített formák előképei többnyire az 
agrárkultúrából ismert eszközök és munkagépek, amelyeknek 
működési elvét, szerkezeti felépítéseit Molnár Zsolt felkutatta, 
tanulmányozta, majd geometrikus struktúrákká absztrahálta. 

A Paksi Képtárban bemutatott Agro scenario [Agrár forgató-
könyv] című kiállítás Molnár Zsolt tematikus sorozatait egy 
virtuális öko-szinopszis kötetlen sorrendben összeolvasható 
fejezeteiként mutatja be. A kiállítótérben szigetekként meg-
jelenő fejezetek olvasási sorrendjével való szabad játék során 
akár egy vészjósló sci-fi-hez hasonlatos, világméretű ökodráma 
is kirajzolódhat. A kollázsok között haladva számot kell vetnünk 

elemekből építkező egysége. A műcsoport előképei közé tarto-
zik Carl Maria von Weber Bűvös vadász című operája, illetve az 
egzotikumokkal telezsúfolt wunderkammerek (csodák kamrája) 
esztétikája. A 27 darab 3x3-as egységbe rendezett kollázs-blokk 
installálási elve megidézi a természettudományi gyűjtemények 
látványvilágát, precíz, rendszerező és rendteremtő tevékeny-
séget. A hármas tagolás ugyanakkor a szakrális triptichonok 
alapsémáját is megidézi. 
Az installáció elemei horizontális és vertikális irányban is összeol-
vashatók. A horizontálisan elrendezett három kollázs-blokkban 
olyan európai (tenyésztett) vadállományokban honos kis- és 
nagyvadak sziluettjei tűnnek fel, valamint olyan különböző fegy-
vernemek részletei, mint a nyílvessző, a csúzli, a kés, a puska, és 
a vadászat rituális tárgykultúráját idéző serleg, illetve az elejtett 
vadak köré helyezett fenyőágak. 
A vízszintes irányú elrendezést a középső blokk tengelyének 
legmagasabb pontjára helyezett preparált őzbak trófea és az 
alá akasztott trófea nélküli alátét mozdítja ki vertikális irányban. 
Ez a vertikális irányú hármasság a trófeaesztétika gyakorlatának 
megtartása mellett ironikusan kifordított alá és fölérendeltségi 
viszonyban mutatja be a „vadászat” szereplőit. 
A függőleges tengely legmagasabb pontján a már leölt vad 
preparált trófeája, középső pontját a jövőben elejtendő vad 
trófeájára váró üres fa alátét, alatta pedig egy emberfejű tró-
fea kollázsa kapott helyet. A függőleges rendezési elv a vadá-
szat hierarchikus rendjét visszájára fordítva magát a vadászt is 
trófeaként, mintegy a leölt vad preparátumának alárendelve 
mutatja be. Ez a megfordított alá és fölrendelési viszony egyben 
ironikus utalás is az állatok méltóságát gyakran figyelmen kívül 
hagyó hozamszintű vadgazdálkodás etikailag kifogásolható 
gyakorlatára. 
A kollázs sorozat képmezőit Molnár a korábbiakban légpus-
kalövészek által papírcéltáblaként használt lőlapok sértetlen 
részeinek újrahasznosításával hozta létre. Az elhasznált lőla-
pok lövésmentes részeiből kivágott esetleges formájú papír-
darabok eltolásával, ragasztásával megalkotott figurákat pedig 
minden esetben formára vágott, hófehér „papírkulissza” kere-
tezi. Ezek a kollázsokat el és befedő papír felületek azon túl, 
hogy neutrális környezetet teremtenek a képmezőknek, mint-
egy kulisszahomlokzatok módjára el és befedik az egymásra 

A virtuális öko-szinapszis kötetlen sorrendben olvasható, szi-
getcsoportokként installált fejezetei közül a legkorábbi, a 
Vadászfohász (2012) című kollázs-sorozat, a tér legtávolabbi 
pontján kapott helyet: a sorozat darabjain kiteljesedő vadá-
szat tematika egy elképzelt történet vészjósló kezdeteként és/
vagy befejezéseként is értelmezhető. A vadászat kultúrtörténeti 
toposzát feldolgozó képsorozat a kiállítás egyetlen figuratív 

helyezett és egymáson elcsúsztatott papírdarabokból épített 
kollázsfelületeket.  
A Vadászfohász (2012) sorozat kollázsaihoz felhasznált lőla-
pok koncentrikus köríveinek rajzolatát Molnár két következő 
sorozatán is viszont láthatjuk. A Számokba fojtva (2014) és az 
Alaktan (2014) című sorozatok képfelületein azonban már nem 
elsődlegesen a felhasznált lőlapok céltábla minősége a hang-
súlyos. A sorozatokat ihlető előkép Peter Greenaway Drowning 
by numbers (Számokba fojtva) című filmklasszikusa, melynek 

hatására Molnár olyan mezőgazdasági eszközök felkutatására és 
absztrahált leképezéseire vállalkozott, amelyek a haszonállatok 
szükségleteit és fizikai valóságát számszerű adatokká redukálják. 
Greenaway filmjének számokhoz kötött jeleneteire reflektálva 
a két sorozat képfelületein megjelenített tárgyak minden eset-
ben számokhoz kapcsolódnak. Az egyes képterekben ábrázolt 
analóg mezőgazdasági eszközök úgy viszonyulnak a haszon-
állatokhoz, mint statisztikai számokká redukált metaforák. 
Az állatok tápanyagszükségletét űrmértékben meghatározó 
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Önetető-önitató (2014), Köretető (2014), a vágó marha testsúlyát 
mérő Szarvasmarhamérleg (2014) kivétel nélkül a tömegtermelés 
áldozatává lett haszonállat- tenyésztés számadatokkal operáló 
eszköztárának darabjait képezi. 
A kollázs-sorozat egyetlen, több szempontból is átmenetet 
képező darabja a gurulós szerkezettel összekapcsolódó ló 
képe. A fekete papír kivágatókból szerkesztett állatalak felüle-
tén egyrészt még hangsúlyos maradt a lőlapok korábbiakban 

hangsúlyos céltábla minősége, másrészt a ló ábrázolása Molnár 
Zsolt sorozatainak legutolsó figuratív ábrázolása, s egyben az 
első és egyetlen olyan képfelület is, amelyen egyszerre jele-
nik meg és kapcsolódik össze a figuratív és a geometrikus 
formakészlet. 
A hét darabos Alaktan (2014) sorozat kollázsain pedig már kivétel 
nélkül a megtalált mezőgazdasági eszközök geometrikus struk-
túrákká redukált leképezéseit követhetjük nyomon. 

rétegek

A legtisztább absztrakciót a sorozat utolsó darabjaként készült 
Szarkacsapda (2014) képi szerkesztése mutatja. Sőt a tárgy leké-
pezése mintegy előre is vetíti Molnár mindeddig síkban rétegzett 
kollázs felületeinek harmadik dimenzió felé történő elindulását. 
A Szarkacsapda szerkesztési elve egyben tovább is vezeti a 
befogadói tekintetet a kiállítás következő fejezetéhez, a Mobil 
struktúrák (2015-2016) szigetéhez, amely már nagyobb léptékű 
installációkból áll. 
A térben elhelyezett objektek az építőiparban használatos 
munkagépek körvonalait idézik meg. Az objektek felületén 
megjelenő kollázsokon különböző funkciójú mezőgazdasági 
eszközök (szintezők, távolságmérők, munkadobogók) látha-
tók. Az üres papírfelületekből kimetszett sziluettek fekete-fehér 
geometrikus alapformákat alkotnak. A gyakran ötnél is több 
rétegben egymás fölé illesztett milliméteres papír kivágatokból 
létrehozott kollázsok felfoghatók a nagyléptékű munkagép-
objektek moduláris tükörképeiként. A kollázsfelületeket Molnár 
kiterjeszti a térbe, a törékeny és kisméretű grafikai kompozíciók 
nagyléptékű objektekké, installációkká tágulnak. A mikro és a 
makro minőségek dialektikája ennek megfelelően egyre hang-
súlyosabbá válik Molnár Zsolt művészetében. 
A kiállítótér bejáratához legközelebb lévő, installációkból fel-
épülő szigetcsoport monumentális léptékű „ketrec”-architek-
túrái pedig a végletekig fokozzák Molnár kollázs-struktúráinak 
léptékváltásait. A ketrec szerkezetek által hordozott kollázsok 
nemcsak léptéküket, hanem tematikájukat tekintve is elmoz-
dulást jeleznek a korábbiaktól. A már-már galaktikus rendszerű 
ketrec és pajzs struktúrákat a borgazdaságok szőlőültetvénye-
inek betonpóznái és a permetezőgépek sci-fibe illő kezelési 
szimulációi inspirálták. 
Molnár a papírkollázsokat hordozó alumíniumszerkezeteken 
nemcsak a szerves és a szervetlen minőségeket ütközteti, hanem 
a sajátosan tematizálja a léptékváltások képi problémáját is. A 
pajzsszerű szerkezetek nem engedik közel a befogadót a papír-
felületek csakis közelről szemlélhető, nüansznyi különbségekre 
épülő finom grafikai minőségeihez. Az installáció monumentális 
léptéke felülírja a kollázs grafikák intim karakterét. 
Az Agro scenario [Agrár forgatókönyv] című kiállítás terébe belé-
pőnek elsőként ezeken a „mega-struktúrákká” nőtt kollázs-instal-
lációkon kell átküzdenie magát ahhoz, hogy eljusson a virtuális 
öko-szinapszis tetszőleges sorrendben olvasható fejezeteihez. 
A nyitó installáció galaktikus léptéke és a kezelési szimulációkat 

absztraháló kollázsfelületek futurisztikus esztétikája azonban 
nemcsak egy vészjósló világkatasztrófa, hanem egy utópisztikus 
jövő képét is előre vetítheti.

Zsikla Mónika

Inverz, 2016
installációs nézet Zalavári Andrással
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