
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Van egy megdöbbentő élményem: nem mindenki ismeri fel Roger Moore-t. Nem azért, 

mintha rosszul lenne megfestve, egyszerűen eljárt fölötte az idő. Úgy is mondhatnám, hogy 

öregszem, de ez így nem olyan költői. Az öregség persze finomabban is mérhető, Molnár 

Ferencnek és Rácmolnár Sándornak például Roger Moore először Ivanhoe volt, nekem meg 

csak Angyal, de tulajdonképpen és igazából Lord Brett Sinclair. Itt a képen az Angyal vezet, 

látszik a nézésén, hogy ő az Angyal, az a két gyerek meg a háttérben a két testvér, nézik 

Roger Moore-t, ahogy épp elhajt a csodaautóján, ilyen autó még a Gellért Szálló előtt is ritkán 

állt. Vagy inkább soha, csak odaképzeltük. Ez a kép itt egy igazi időtengely, középen van a 

halhatatlan Roger Moore, távolodik a két bámész gyerektől, bár mintha állna, a kép előtt meg 

ott állunk most mi – illetve ők –, öregedve. Egyébként meg dehogy. Hiszen hogy 

öregedhetnénk meg, ha kívülről fütyüljük a Varázsceruza zenéjét? Az öregszik meg, aki nem 

érti a Varázsceruzát. Bármit meg lehet rajzolni, érted, bármit! És működik. Benne lesz rögtön 

az idő is, fogaskerekestül. Az órák járják szüntelen az útjukat – még ezt is tudjuk. Valahogy 

ez a mintázat maradt több generáció agyában, erősebben, mint a köpeny színe vagy a 

Wartburg szaga. Ott maradt a feliratos filmek számozása, mint a Négyszáz csapás végén, és 

ott maradt Lee van Cleef, ahogy Cseh Tamás megénekelte: 

 

„Hátat a falnak és megdögleni! 

Lee Van Cleef tudta ezt remekül.” 

 

Bereményi tudta a generációs vágymintákat, és most itt vannak képen is, megfestve, fotóból, 

rajzból, filmből, képregényből. Kitöltik a felületet, mint a filmvásznat a kép. Molnár Ferenc 

képeiben nincs semmilyen különös trükk, mindenütt megpróbálja egy-egy montázsba zárni az 

időt. Nosztalgiázik. Ráír mindent mindenre, ahogy történt. Ahogy utólag belevetíti. Ahogy 

elképzeli. Naivan rácsodálkozik, mint amikor először láttuk meg, hogyan festi a mozi 

hirdetését a moziképfestő. Nem nyomtatva van, nem fotó, a kezével fogja az ecsetet, azzal 

festi. Életemben egyszer gondoltam arra, hogy akár festő is lehetnék: nyolcéves lehettem, a 

Bartók mozi előtt néztem a festett plakátot. A festett plakát mindig látványosság volt, 

hatalmas, olyan, mint külföldön lehet, csak ott nyomtatják. Mint egy igazi mitológiai kép, ami 

nekünk így adatott meg. Ahogy emlékszem. Vagy ahogy elképzelem. 

 

Arra már nem emlékszem, mikor hallottam először a Guinness-rekordokról. Talán az Ország-

Világ hátulján volt vagy valamelyik másik magazinban egy kép, valakinek hosszú volt a haja 

vagy a körme, esetleg motorral ugrott át valami fölött, nem tudom már. Mindenesetre 

lenyűgöző volt a dolog értelmetlensége, mint egy meseillusztráció a nagyon messzire látó 

emberről vagy arról, aki kiszippantja a tengert. Rácmolnár Sándor képein most igazi rekordok 

jelennek meg, például arról az emberről, aki vízbe ugrott egy zeppelinről, vagy egy másikról, 

aki oroszlánnal ugratott. És a többiekről. Kicsit indiai az egész, mint Bollywood, kicsit a 

színes vallásos füzetek csodaképeire emlékeztetnek az ábrák, mindenesetre olyanok, mint egy 

nagy és tulajdonképpen értelmetlen mesefolyam részei, és közben mintha az életből lennének 

ellesve. A képen meg van írva a történetük is, mint a cigányprímásnak és az ő hercegnőjének 

a hegedűn. Rácmolnár olyan, mint egy atavisztikus történetmondó, mint a régi képmutogatók. 

Mint az orosz forradalom után a történelmet a felszabadított muzsikoknak képregényekben 

elmesélő filmes vagy vándorfestők. Megmondom őszintén, kicsit olyan az egész, mint a 

Ragyogj, ragyogj csillagom. A festővel, a mindig más szöveget mondó vándormozissal meg 

Mokiszinnel. Persze ki emlékszik már a Ragyogj, ragyogj csillagomra, vagy hogy hogyan 

ültetődött el az agyunkban a közösségi színház és a fehérterror? 



Mintázatok lettek az agyunkban, amelyek aztán egymáson ülnek. Rétegenként ott van benne a 

világszép nádszál kisasszony és Bors Máté, Pif és Herkules, Roger Moore és Tony Curtis, az 

erőművész és a fakír, elválaszthatatlanul. Aztán Molnárnál és Rácmolnárnál képpé válnak, új 

képek lesznek. Tényleg, ez a legmeglepőbb, hogy az ismerős formák és színek, mintázatok és 

alakok, akiket és amiket egyenként és külön-külön nagyon ununk és már meg sem néznénk, 

most önálló képpé alakulnak, olyanokká, mint amilyenek még nem voltak, és ezekre meg 

rácsodálkozunk. Olyan ez, mint Bereményinél és Cseh Tamásnál, ahol ugyanazok a tömör 

szavak és kifejezések, amelyeket nap mint nap használunk, vagy használtunk a hetvenes 

években, most egyszer csak valami mást adnak ki, egy új mintázatot; itt van például a 

Fűszálszobám. 

 

„Fénye betűz, 

zölden ragyog, zölden ragyog, furcsa ábrák 

mozgolódnak 

a kárpiton.” 

 

Ebben most talán az a lényeg, hogy furcsa ábrák mozgolódnak. És ebből is inkább a 

mozgolódnak. Megmozdulnak, mint a költemények vagy a regényfigurák. Az a szó, hogy 

képregénykép, egyébként pont olyan, mint a MolnárRácmolnár. Nincs sohase vége, nem 

múlik vele az idő, mert körbeér. A körbeforgásról, Bereményiről meg a rekordokról azonnal 

az osztrák költő, Ernst Jandl jutott eszembe, ő írt a regényről egy szép verset. 

 

„A regény olyan történet 

Amelyben 

Minden túl hosszú 

Ez a regény.” 

 

Röviden ennyi lett volna. 

A kiállítást megnyitom. 


