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CÍMLAP: KISVÁROS A HEGYEN, VEGYES TECHNIKA, 60 X 43 CM, 2010.

SAN GIMIGNANO-I RÉSZLET

VEGYES TECHNIKA, 100 X 70 CM, 1999.

HÁTLAP: KISVÁROS A VÖLGYBEN, VEGYES TECHNIKA, 60 X 43 CM, 2010.



UTAZÁS, REFLEXEK, FÉNY, ALKOTÁS
„Ha a természet bennünket körülvevő tárgyait megfigyeljük, 
akár tájról akár interieur-ről van szó, akkor a tárgyak között 
bizonyos kapcsolatot veszünk észre, mely az őket körülfolyó 
levegőből és mindenféle reflexekből alakul ki és mindent 
bizonyos harmóniába fog össze. Erről a varázsról a festészet 
nem mondhat le.”
Delacroix naplójának egyik utolsó fejezetében szól a termé-
szet és alkotás szoros kapcsolatáról. Amit a nagy francia 
művész a levegőről, reflexről ír, azt a mai alkotó talán expresz-
szív hatásnak, vagy szimbolikus jelentésnek, Napútnak, plain 
air-nek nevezné. Ezt a festők számára oly fontos kiáramló flu-
idumot, a környezet, a táj változásaiban oly tökéletesen egy-

séges hatását kortársaink nem csak ecsettel és ceruzával, de 
más eszközökkel, fényképezőgéppel, videokamerával is rög-
zíthetik. S teszik is, mivel az utazás, a tapasztalatszerzés, a 
világ befogadásának országútjain minél gyorsabb és minél 
teljesebb rögzítéseket keresnek. A rögzített élmény azután 
képpé, rajzzá, festménnyé, grafikává válik, mint jelen esetben 
is Kádár Katalin itt kiállított, tovább írt úti jegyzeteinél. Kádár 
Katalin azok közé a szenzitív alkotók közé tartozik akik, amint 
Delacroix írja „a dolgokat teljes elevenséggel maguk elé tud-
ják varázsolni, sőt a mögöttük rejlő okokat is fel tudják fedni.” 
Ilyen okfejtő törekvést érzékelni Kádár Katalin korábbi 
tektónikákat, földrétegeket, kérgeket leképező grafikáin, vagy 
újabban a vizek mozgását rögzítő lapjain. Esetleg a mostani 
városképekbe struktúrákat, ritmusokat belehelyező „tovább-
rajzolásain”, mert ezeket a kis munkákat, későbbi nagyobb 
grafikai lapok előképeit továbbrajzolásnak, képláncnak 
nevezném. Olyan eljárásnak, mint mikor a gyermek egy adott 
szóhoz újabb értelmes szavakat fűz, s mégis így a lánc vége 
már átalakítja a kezdő szavak értelmét. Varázsének, bővülő 
is lehetne ez a munkamódszer, ha nem látnánk tisztán Kádár 
Katalin szándékát. Saját képére, hasonlatosságára alakítja úti 
élményeit. Wilhelm Meisternek Goethe magáról mintázott 
hősének vándorévei (Wanderjahre) a tanulás új fejezetét hoz-
ták. Kádár Katalin vándorévei, utazásai az alkotás új forduló-
pontjához vezetik az alkotót. Sok szerencsét hozzá.

Sinkó István megnyitóbeszéde, Tető Galéria, 1999.
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A GÉP-KÉP CSAK A KEZDET
… Mi most például mit látunk? Európai városok festői házait és 
utcáit, erdőbe vesző templomhajót. Fotókon. Pontosabban, 
a képben benne látjuk a fotót, de nem útinaplóként, hanem gra-
fikai fehér lapként. Vonaléhes felületeket, amelyre a művész 
ráfest, kollázsol és montázsol, visszakapar és vegyes technikáz: 
mindezzel átszellemít. Belerajzolja saját magát. Alkotó magá-
nyában inkább ezzel kommunikál, mintsem szavakkal. Elkerüli 
az útirajz közhelyeit, a térről, annak lehetséges új vetületeiről, 
belső falakról és homlokzatokról szól, ezeket pedig kevesen 
„ábrázolják” hűséggel.
Magyarázatul C.G. Jung pszichológiáját ajánlom. A kérdés 
kézenfekvő: lehet, hogy „persona”, a társas érintkezés maszkja 
irányítaná a belső kép gombolyodását? A kép csak a közlés-
vágy maszkja lenne? Aligha. Jung rendszerében az „egót” 
a személyes tudattalan veszi körül. De ezt nem közvetlenül jele-
nítjük meg, hanem a görög színházból kölcsönzött szóval: 
a persona közvetítésével. Kádár Katalin képein a persona a 
város. Abba bújik, annak felszíni szerepei, konvenciói, cselek-
vésmintái sűrítik azt a maszkot, amit az intim helyzetek kivételé-
vel mindig mindenki egóján visel. A maszk azután részben 
elrejt, részben a társas közlekedés, a közlés funkcióinak megfe-
lelő elemekre redukálja az egót. Jung szerint az ego a tudatos 
élet szerve, a tapasztaló, cselekvő apparátus, a személyes 
tudattalan burkában van. Még mélyebben a kollektív tudatta-
lan rejti az őstípusokat. Az ős-ideáknak a mitológiából vett jungi 
terminusa az archetípus. Az archetípusok archetípusa pedig az 
isteni ideában megfogalmazott őskép-sűrítmény, a selbst.
Csakhogy Kádár Katalin formabontó, mégis par excellence 
grafikai lapjain ez a sűrüsödő világ tágulni látszik: a felszín van 
legbelül, utána jön a ráció, körülötte a maszk, azon túl a kollek-

tív elfelejtett, még is sejtett tudás, és legkívűl az isteni lényeg, 
a selbst. Kádár sorozatai láttán is értem Ferenczi Sándor, a 
budapesti pszichológiai iskola mesterének fúgamagyarázatát. 
Bachot hallgatva kis dobozt látott lelki szemei előtt, amelynek 
nyitott fedelén át paradox módon egyre nagyobb dobozok 
nyílnak tovább a városok, a világ, sőt a világmindenség irányá-
ba. A fúga futást, menekülést jelent. Az identitas partium, a szó-
lamok azonossága egyre szélesebb képre nyit. Az azonos kez-
detekben minden benne van, de a folytatás módszeresen fel-
dolgozza az összes lehetséges, kibontakozásra hivatott témát. 
Pedig már ezer évekkel korábban Hermesz Triszmegisztosz és 
körei, vagy a reneszánsz neoplatonisták bírták e titok magyará-
zatát: „Ami fent, az lent, amint kint, úgy bent”. Ők a központo-
sító sűrítést és a sugárzó szétszórást nem ellentétnek látták. 
Effélék a teremtésmítoszok is: szinte mind a selbst egoképzésén 
keresztül történő önmegvalósító kibontakozást írnak le. Mint a 
művészi teremtés is. Az ego önmegvalósítása önmaga elveszté-
sét és saját lényegének a selbstben történő felismerését, a 
retrocreatio (visszacsinálás) fordított mítoszában fogalmazza 
meg. Így a visszaébredő buddhista megvilágosodik, talán a gra-
fikus is. Visszacsinálja az egész képet résszé, hogy a kép fogsá-
gából kiszabadított kreatív energiákkal közlekedjen a szellem 
vizuális dimenzióiban. A kommunikáció tehát nem (csak) a társas 
irányokba kívánja használni a képet, hanem a transzcendencia 
vektoraként is: „Az ember mint Isten képmása a világ kicsiben, 
annak harmóniáit testesíti meg. Mikrokozmosz, amelyben ott a 
makrokozmikus teljesség” — írta egykor Leonardo da Vinci, és 
fotózza-rajzolja-festi-kaparja ma Kádár Katalin.

Szegő György, Fotóművészet, 1999/3-4



CAMBRIDGE-I ANZIX/1.
VEGYES TECHNIKA, 70 X 50 CM, 1999.

CAMBRIDGE-I ANZIX/2.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.
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OXFORD/1.
VEGYES TECHNIKA, 29 X 39 CM, 1999.

SAN GIMIGNANO/13.
VEGYES TECHNIKA, 40 X 30 CM, 1999.

OXFORD/2.
VEGYES TECHNIKA, 33 X 79 CM, 1999.

SAN GIMIGNANO/4.
VEGYES TECHNIKA, 30 X 40 CM, 1999.
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TRINITY COLLEGE
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

OXFORD NEW COLLEGE
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

CAMBRIDGE
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

LA MEZQUITA/1.
TEMPERA, CERUZA, 20 X 20 CM, 1999.
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HELY-SZÍNEK
Több kiállítási anyagom, grafikai sorozatom, sőt: már művész-
könyvem is született utazási élmény alapján. Inspiráló az új kör-
nyezet, az ismeretlen világ. Ilyenkor nem csak az új helyszín vár 
felfedezésre, hanem az is, hogy milyen módon tudom ezt az 
élményt megörökíteni.
Az úton többnyire csak „jegyzetelek”, vázlatokat készítek fény-
képezőgéppel. Itthon utólag sokszor e fotók felhasználásával 
építem a képet, alapnak használva azokat. Továbbfejlesztem: 
ráfestek, belekaparok és még számtalan módon dolgozom 
meg manuálisan. (digitálisan csak egyetlen esetben) Előfordul 
az is, hogy nem bántom a fotót, mert jó úgy, ahogy van (pl. év 
elején Lisszabonban készült képeim). Ezeket a tiszta fotó mun-
kákat majd külön fogom bemutatni, illetve egy részükből tavaly 
készítettem hasonló füzetet. (Partok és kvázi partok)
Katalógusom anyaga, — és a Ráday Képesházban megrende-
zendő kiállításom is —, három egységből áll, három időpontban 
készültek a munkák.

1999.
Ebben az évben szerencsém volt néhány olaszországi és ang-
liai városban egy röpke időt eltölteni. Az utazások során látot-
tak igen nagy hatással voltak rám.
Megfogott az ódon házak hangulata, az ablakok, a vakablak-
ok, ajtók, boltívek ismétlődésének ritmusa, bájos szabálytalan-
sága, Siena színe, híres terének térélménye, szökőkútja és tég-
lapadlója, Montagnana várfalak közé zárt középkori hangula-
ta. Lenyűgöztek San Gimignano tornyai — a kivagyiság emlék-
művei —, Volterra homlokzatai, Angliában Canterbury katedrá-
lisának boltozatát égbe röpítő oszlopai, s a szigorú rend sze-
rint sorakozó udvarok a cambridge-i kollégiumokban.
De az igazi kaland itthon kezdődött, mivel festeni még az uta-
zásnál is izgalmasabb és nagyszerűbb dolog. Felnagyíttattam 
az útifotóimat, majd átdolgoztam őket, és festett-színes kartono-
kon, vagy dörzspapíron komponáltam belőlük képeket.
Így születtek e sorozat képei, melyekből „Városok” címmel 
nyolc helyen rendeztem kiállítást, pl. Budapesten a Ferencvárosi 
Pincegalériában, a Klebersberg Kulturkúriában, Stockholmban 
a City Art Galleryben, és a Marsta Templomban, stb. Ezeken a 
kiállításokon a Katedrális-sorozatom is részt vett.



SIRMIONE/1.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

SIRMIONE/2.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

MONTAGNANA
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.
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LA MEZQUITA/2.
TEMPERA, CERUZA, 20 X 20 CM, 1999.

 
fotóimat csak képalkotó elemként használom kompozícióimon. 
Ezeket a felülírt fotókat leginkább olyan zeneműhöz tudnám 
hasonlítani, amely egy népdalnak mai, modern átirata.

2010.
Nem utaztam sehova. Az itthoni, az asztal melletti, belső tája-
kon való kalandozást nagyon szeretem. Felhőkarcolós nagyvá-
rosokról, völgyekben fekvő kisvárosokról, hegyivárosokról szól 
a legfrissebb sorozatom, amelyen még ma is dolgoztam.
Kollázst készítettem, üres gyógyszeres dobozokból építettem 
nagyvárost. Szürke háztenger a szürke ég alatt. Néhány napja 
készült festményemen szelíd hullámvonalak a felhők és a dom-
bok. Ezek ölelésében bújik meg a kicsi város. Nem szorul 
magyarázatra, hogy mit akartam kifejezni a munkákkal; sem 
az, hogy hova húz a szívem.

Kádár Katalin
Budapest, 2010. május 6.

2003.
Csehországban, majd igen rövid időn belül Erdélyben jártam. 
Mivel mindkét út szervezett, csoportos kirándulás volt, nem volt 
időm, lehetőségem dolgozni útközben, csak kattogtattam a 
fényképezőgépet. Majd egyszerre hívattam elő a képeket, s a 
rám zúduló fotóhalmaz és a viszonylag friss élmények hatásá-
ra született ez a két sorozat. A nagytudású idegenvezető szü-
net nélkül ontotta a történelmi és művészettörténeti tudnivalókat 
a cseh várakról és Prágáról, és mi jó turistákként és éhes befo-
gadókként reggeltől késő estig caplattunk a nyomában. Utcák, 
utcák után; templom, templom hátán; torony mellett, -mögött, 
-alatt, -felett másik torony. Torony, torony, torony... S ahogy fel-
néz az ember a tornyokra, elkalandozik a tekintete, s meglátja 
az égboltot, a torony mellett vonuló felhőket, és az égen úszó 
angyalokat is.
Erdély varázslatos, elbűvölő; ha az ember meg tudja látni az 
értéket, a szépséget a mindent elborító portékáktól, árusok 
hadától, a bodega-erdőktől az út mentén. Vegyes technikájú 
lapjaimon igyekeztem visszaadni mindazt, amit a rövid út során 
láttam, de továbbfejlesztve azt, átírva; illetve magamat bele- és 
köré rajzolva. Az épületeket vagy népi emlékeket ábrázoló 



SIENA/1.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

SIENA/2.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.
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SAN GIMIGNANO DÉLBEN
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

EGY SIENAI HÁZ FALA
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.
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SAN GIMIGNANO/16.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 26 CM, 1999.
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SAN GIMIGNANO/2.
VEGYES TECHNIKA, 39 X 29 CM, 1999.

SAN GIMIGNANO/9.
VEGYES TECHNIKA, 39 X 29 CM, 1999.



SAN GIMIGNANO/8.
VEGYES TECHNIKA, 29 X 39 CM, 1999.

SIENA SZÍNEI/II.
VEGYES TECHNIKA, 70 X 50 CM, 1999.

SAN GIMIGNANO/7.
VEGYES TECHNIKA, 39 X 29 CM, 1999.
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SAN GIMIGNANO/19.
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.

ST. JAMES PALACE
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 1999.
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SAN GIMIGNANO/6.
VEGYES TECHNIKA, 29 X 39 CM, 1999.

VOLTERRA ABLAKAI
VEGYES TECHNIKA, 30 X 40 CM, 1999.
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CSEH CSECSEBECSÉK/X.
FRÍZ, VEGYES TECHNIKA, A HÁROM EGYBEN 30.5 X 484.5 CM, 2003.
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ARANY PRÁGA/4.
VEGYES TECHNIKA, 28 X 20 CM, 2003.

CSEH CSECSEBECSÉK/6/A
VEGYES TECHNIKA, 20 X 28 CM, 2003.
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CSEH CSECSEBECSÉK/1/A
VEGYES TECHNIKA, 28 X 20 CM, 2003.

ARANY PRÁGA/2.
VEGYES TECHNIKA, 20 X 28 CM, 2003.
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ARANY PRÁGA/1.
VEGYES TECHNIKA, 20.5 X 14.5 CM, 2003.

ARANY PRÁGA/3.
VEGYES TECHNIKA, 15 X 20.5 CM, 2003.
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VOLTERRA ABLAKAI
VEGYES TECHNIKA, 25 X 70 CM, 1999.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/6.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/7.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/2.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.
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ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/8.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.



ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/10.
VEGYES TECHNIKA, 25.5 X 18 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/5.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/1.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.
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ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/4.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/3.
VEGYES TECHNIKA, 18 X 25.5 CM, 2003.

ERDÉLYI ENCSEMBENCSEMEK/9.
VEGYES TECHNIKA, 25.5 X 18 CM, 2003.
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NAGYVÁROS
SZITANYOMAT, 20 X 20 CM, 2009.

NAGYVÁROS SZAKADÓ ESŐBEN
SZITANYOMAT, 20 X 20 CM, 2009.

HEGYIVÁROS
VEGYES TECHNIKA, 70 X 50 CM, 2010.
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KISVÁROS, TAVASZI ZÁPOR
SZITANYOMAT, 20 X 19 CM, 2009.

KISVÁROS A DOMBOK KÖZÖTT
VEGYES TECHNIKA, 50 X 70 CM, 2010.

21



KISVÁROS/1.
TUS, 21 X 30 CM, 2009.

NAGYVÁROS HOLDFÉNYBEN
GRAFIT, KRÉTA, 37 X 52 CM, 2009.

NAGYVÁROS/1.
GRAFIT, TUS, 31 X 22 CM, 2009.
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NAGYVÁROS/3.
GRAFIT, GOLYÓSTOLL, 22 X 16 CM, 2009.

NAGYVÁROS ESTI FÉNYBEN
GRAFIT, KRÉTA, 37 X 52 CM, 2009.

NAGYVÁROS/2.
GRAFIT, GOLYÓSTOLL, 14 X 10 CM, 2009.
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NAGYVÁROS/4.
KOLLÁZS, VEGYES TECHNIKA, 100 X 70 CM, 2010.

NAGYVÁROS/V.
KOLLÁZS, VEGYES TECHNIKA, 100 X 70 CM, 2010.
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SAN GIMIGNANO EGÉSZEN KÖZELRŐL
VEGYES TECHNIKA, 100 X 70 CM, 1999.
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Tervezte, szerkesztette: Kádár Katalin      Fotó: Neumann Ildikó, dr. Schannen Miklós      Előkészítés: Oláh Gábor

Nyomda: Demax Művek     Készült: 300 példányban, 2010-ben.

A kiadvány megjelenését támogatta:


