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BECSEY ZSUZSA

1990 – 2013

Becsey Zsuzsa (born in 1969) is a graphic and media artist, designer
of visual communication, writer , editor and teacher .

She is interested in interdisciplinary creation (artistic/literary/screen/the-
atre/music/dance), playing with the multilateral relationship of form and 
content. As an emerging artist of the Hungarian scene she took part in 
several individual and collective exhibition, produced animation films, 
illustrations and books.

1969, képgrafikus, médiamûvész, vizuális kommunikációs tervezõ, író,
kiadványszerkesztõ, tanár. 
Útja különbözõ mûfajok összefonódásából rajzolódik ki, legyen az hang, kép,
szöveg, tánc, színház, film, játék a formával és tartalommal, valahol minden
mindennel összefügg úgy gondolati-, mint hétköznapi cselekvés szinteken.
Képzõmûvészi pályája kezdetén egyéni és csoportos kiállításokon szerepelt,
animációkat készít, írással, illusztrációval és könyvszerkesztéssel foglalkozik.
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Aki úgy próbál élni, mint a
mesében

Aki úgy próbál élni, mint a mesében,
annak nem lehet könnyû. Mert nem 
könnyû szembesülni a hétköznapi való-
sággal. Aki a mesében él, meglehetõsen
kiszolgáltatott. Mert amikor kilép a mesé-
bõl, és szétnéz a világban, nyilván, hogy
magával ragadja egy mély, mesebeli
szomorúság.

Aki a mesében találja meg az õ világát,
az nagyon szerencsés ember. Mert van
hova mennie. Mert egy boldog ország
várja nap, mint nap. 

Becsey Zsuzsa fájdalmasan boldog
ember lehet, hiszen nap, mint nap övé a
világ mindkét arca: a nevetõ, és a
szomorú.

Kétarcúság amúgy is jellemzõ rá. Õ nem
csak író, képzõmûvész is. Jobban mond-
va egyszerre lakik benne egy grafikus és
egy költõ. És költõként is mesevilágot
alkotó, és rajzolóként is meseköltõ.

A Janus-arcúság fogalmát nyilván õ is
ismeri, tudja, sõt vállalja. A mitológia
szerint Janus (Biedermann, 1996) a
kétarcú isten, akit az antik Rómában a
kapuk és küszöbök õrzõjeként tisztelnek.
Janus a bejárat, a kapu szimbóluma, a
kezdet és a vég kettõs arcát mutatja, aki
egyszerre néz elõre és hátra. Jelentheti
egy dolognak a pozitív és negatív olda-
lát, de ha tovább megyünk, jelentheti a
bennünk lakó bal és jobb oldalt 
egyszerre.

Ez a Janus-arcúság és polaritás-váltás
pillanatról pillanatra feltûnik a nézõnek,
olvasónak. Hisz könyvei párhuzamos
oldalain, hol a képet nézzük, hol a hoz-
zátartozó szöveget olvassuk. Összetar-
toznak, de önálló életet élnek az oldalak.
Úgy is tekinthetnénk a rajzokra, mint
projekciós felületekre, amelyek
Becseynek lehetõséget adtak arra, hogy
a szóban ki, vagy el nem mondható két

The one who tries to live in a fairy t ale

It isn't easy for someone who tries to live life
like a fairy tale, because it's difficult to come
face-to-face with everyday realities. They are
more or less defenceless, and upon leaving
the fairy tale behind and looking around at
the world they are seized by sorrow.
Someone who discovers their world in fairy
tales is lucky and has a place of refuge, and
a beautiful world awaits them each day.

Zsuzsa Becsey is a woman who must be
familiar with both joy and pain, and possess-
es a laughing and a sad face. She encom-
passes this dual persona especially because
she is not only a writer but an artist. Her writ-
ing is as vibrant as a painting, and her art
flows like poetry. She is also familiar with the
notion of a two-faced Janus, and readily
accepts this role. According to mythology,
Janus was a two-faced god in ancient Rome
who could look simultaneously forwards and
backwards. He was appointed guardian of
gates, though he also represented a begin-
ning and an end, positive and negatives, and
left and right. 

As a writer and an artist, Zsuzsa continues
these dualities in her books as we read writ-
ing on one side of a page and look at her
drawings on the other. The two sides of the
page complete each other yet still live sepa-
rate lives. These pictures are projections of
her inner self, showing things she cannot
always express in words, such as humour
and fear. Her sketches are lead by her intu-
ition, which Michel de Grave named as
being "the same attitude as thinking – it
makes a fact, a thought or a feeling to be
realised. It moves towards the essence of
things, capturing the semantic deepness
behind perception, understanding the possi-
bilities through unconscious associations
and unintended work." Thus poetry, fairy
tales and journals are born. Zsuzsa Becsey
experiences not only the verbal and visual
opposition but their unity. 

I am not analysing her drawing, simply men-
tioning that her sketches remind of us 
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ségeit vagy feszültségeit, s nem utolsó 
sorban a humorát megmutathassa.

A rajzok vonalvezetését az intuíció
jellemzi. Amit Michel de Grave így jelle-
mez: “ugyanolyan attitûd, mint a gondol-
kodás. Lehetõvé teszi, hogy egy tény,
egy gondolat, egy érzés hirtelen és tel-
jességében tudatosodjon. Mindig a
lényeges felé halad, megragadja az
észlelésen túli jelentésmélységet, megér-
ti a kapcsolatokat, lehetõségeket
ösztönös módon, és mindezt egy tudat-
talan asszociációs, nem szándékolt
"munka" során…”

És így születik a vers, a napló, a mese
is. Becsey Zsuzsa egyszerre éli meg a
két dolog, a verbalitás és vizualitás ellen-
tétességét, valamint azt, hogy benne ez
a kettõ az egységet képviseli.

Most nem elemzem a rajzokat, csak
annyit jegyeznék meg, hogy a vonal-
vezetés intenzíven idézi a gyerekrajzok
spontaneitását, az intuíciót követõ kép-
szerkesztést. Meg kell említenem a
véletlen aktív használatát. 

Mindez a nyelvhasználatnál is jelen van.
A gyerekszáj nyelvi frissessége és
talánya, az elhallgatás, a feleselés, a
vagy kérdezõ rácsodálkozás mindenre,
elsõ pillantásra is látszik.

Ha kapcsolatokat keresnék a magyar iro-
dalomban, akkor Kosztolányi Szegény
kis gyermek panaszai, és Tandori
madaras, mackós versei könnyedén
eszembe jutna.
A gyermeki gondolkozás nem állhat
messze Becsey Zsuzsától sem. Õ is
megõrizte, és érzékenyen használja a
gyermekek hangját, gondolkozás módját,
monológjait, meséit. 

Mert meséket ír. Még verseiben is ott
van a gyermeki felnõtt és a koraérett
gyerek kettõsége.
Ez a kettõsség tehát ott van az
ösztönösségében, amit a felnõtt 

children's drawings, which are spontaneous
and therefore follow intuition. This is also
present in her language, like the freshness
and originality of children's remarks and
wonderment. Literature parallels that come
to mind include the early 20th century
Hungarian poet Dezsõ Kosztolanyi's The
Complaints of a Poor Child and Dezsõ
Tandori's poems about birds and bears.

The children's way of thinking is not too far
from Zsuzsa Becsey. She maintained and
uses well the voice, the way of thinking, the
monologues and the tales of a child. The
reason for this is that she writes tales. She
has the duality of a childish adult and a pre-
mature child even in her poems. Therefore
this duality is there in her instinctivity, which
is controlled and finalised by an adult's disci-
pline. It can be found in her honesty and her
cast of mind. In a nutshell, this duality is in 
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Barna Róbert
Budapest, 2010. 07. 10 
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fegyelmezõ kontrollja formál, véglegesít. 

De ott van õszinteségében és hangolt-
ságában is.

Egyszóval ez a kétarcúság mindenhol
tetten érhetõ nála. Jelen van a nyelvi
anyag kezelésénél is. Hiszen két
eszközrendszert is kitûnõen mozgat.

Az egyik, a sajátos szimbólumok tudatos
kimunkálása és használata.

Tudjuk, hogy jelképek használata a XIX.
század eleji romantikába nyúlik vissza. A
képzõmûvészet szimbolizmusa szoros
kapcsolatban áll a kortárs szimbolista
irodalommal, filozófiával és zenével.

A korabeli, de a mai mûvész is, "a
munkáját" a mûvészetek szintézisének
és egységének keretében értelmezi.

Valahogy úgy, hogy a mûvészre, a
"belsõ szemmel" megáldott látnokra vár
a feladat, hogy a valóság rejtett jelenté-
seit dekódolja, és mindenki számára
érthetõ, érzékletes formába öntse,
vagyis "tárgyiasítsa a szubjektumot".

"A szimbolista esztétika a legváratlanabb
formákban nyilvánul meg, kutatásai
révén addig kevéssé érintett területek
vizsgálatára törekszik: az ábránd és a
képzeletbeli, a fantasztikus és az irreális,
a mágia és az álom tartományait vizsgál-
ja" - írja Jean Cassou francia esztéta.

A szimbolizmus lényege az álom ereje,
ennek erõs jelenléte a mûvekben. A
versben a szimbólumrendszer központi
szervezõelemmé válik. A költõ által
teremtett szimbólumokat egységükben
kell nézni, de még így is többértelmû
marad a jelkép. Tehát a szimbolista mû
nem állít vagy megnevez, hanem sugal-
maz, sejtet.

Így tesz Becsey Zsuzsa is. Egyik leg-
fontosabb jelképe a nyúl. Õ maga azt
írja errõl, hogy

every part of her life and works. It is in the
way she uses the language, as she can
work with two systems of linguistic tools at
the same time. One of them is the conscious
composition and use of original symbols. As
we know, the usage of symbols is started at
the early 19th century romanticism. The
symbolism in fine arts is in close relationship
with the contemporary symbolist literature,
philosophy and music. The artists then and
now define their "works" in the frame of the
synthesis and the unity of the arts.
Somehow like they have the task as vision-
aries with "inner eye" to decode the hidden
sense of reality and transform it to some-
thing what is understandable and sensible
for everyone, namely "objectify the subject".
"The symbolist aesthetics appears in the
most unexpected forms, it endeavours to
examine topics just slightly connected to her
fields still undiscovered: the ranges of illu-
sion and imagination, fantastic and unreal,
magic and dream." - wrote the French aes-
thete, Jean Casseau. The essence of sym-
bolism is the power of dream, and the
intense presence of it in the works. In the
poetry, the system of symbols became the
central organiser {element}. The symbols
created by the poet must be viewed as a
whole, but the symbol still stays ambiguous.
Therefore, the symbolist work doesn't claim
or identify, but suggests and foreshadows.
Zsuzsa Becsey does the same. One of her
most important symbols is the rabbit. She
wrote about it herself: "The Rabbit Stories
are diary-like autobiographies told with tales
to adults, for adults and about adults…"
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"A Nyúl történetek mesékkel mondott 
naplószerû életrajz a felnõttekhez, a fel-
nõttekért, felnõttekrõl…"

Majd késõbb ezt olvashatjuk:

"Aki úgy próbál élni, mint a
mesében, azok erkölcsi példáitól
vezetve, tudomást sem véve a
kívül esõkre, eleve hátrányos
helyzetben halad. Eszét jobbról-
balról elõl hátulról túljárják…"

A nyuszi álma bevetõjében pedig így
fogalmazza meg ugyanezt: "Az olvasó a
Rózsaszín Nyúl testvérkötetét tartja
kezében. Nyuszival együtt lehetünk, egy
sötét hajnal csendjében, álom és ébren-
lét között…"

A másik eszközrendszert az ismerheti
fel, aki idõrendben végig kíséri a Becsey
munkáit.
Az írónõ, az egymást követõ könyvek-
ben, a nyelvi szintek más és más
területét fedezi fel. Kezdetben a hang és
a szóelem kísérletek dominálnak. Az
ismétlések és variánsok jól rímelnek a
rajzvariációkra. Késõbb megjelenik nála
a mondat csonkolása.
Ez a tompán elvágott, némán tovább-
rezgõ nyelvhasználat egészen újszerû.
Néha egészen mellbevágó az, ahogy
elharapott, félbehagyott fordulatok
szorongatóan tovább élik az olvasó
fejében az életüket, vagyis folytatódnak,
növekednek, elkanyarodnak, variánsokká
válnak. 
És végül, a legújabb munkáiban a
szövegszintû formák, a nagy elemek for-
málása a jellemzõ.

Becsey Zsuzsa anyagkezelése
képzõmûvészre vall. Az egyik oldalon a
képzõmûvész anyagkezelése, a másikon
a költõé. Könyveiben a baloldal az írásé,
míg jobb a képzõmûvész területe.
Meseszerû a kettõ kapcsolata. Kettõsség
és egység.
Ha összefoglalhatnám, azt mondanám:
szerencsés találkozás.

Further it says:
"Whoever attempts to live a life of fairy tales
led by their morals and neglects the out-
siders, well, that person is already in a dis-
advantaged position and will be overrun by
all from all directions, left or rigth,
front or back."

Rabbit speaks about the same thing in the
foreword of the dreams: "The Reader holds
the twin volume of the Pink Rabbit in his
hands. One can be together with Rabbit in
the silence of a dark dawn in between
dreams and awakening…"

The other set of tools can be recognized if
one follows Becsey's works in a chronologi-
cal order. The author explores different lin-
guistic layers in each  of her respective
books.  Experiments on voices and word-
elements dominate first.  Repetitions and
variations rhyme well with the drawings.  At
a later phase the  mutilation of the sen-
tences appears in her works. The smooth
way she cuts the linguistic utterance creating
a further resonance is remarkably  innova-
tive.  Sometimes it is rather shocking to
experience how the expressions left unfini-
shed by the author continue to live their life
in reader's mind, how they develop, grow,
make turns, and create their own variations.
Finally, the formulation of  large components
characterize  her latest works.

Zsuzsa Becsey handles the material artisti-
cally in two ways, first as a painter, second
as a poet. In her books the texts are taking
the pages on the left hand side while the
pages on the right hand side are designed
for the artworks. The relation between the
two is fabulous. Plurality and unity. As a
summary it can be called a fortunate
encounter.  
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Pink Rabbit

No age limit

13 fairy tale

The Rabbit,
Of Transparent Ears, Slim Ears, Silly
Ears has been present in tales
reminding of self-portraits ever since
the 1990's. Rabbit has also appeared
not only in poems, in graphic illustra-
tions but in the Bunny-Bear clay-
thread-textile combinations and in ani-
mation as well. 
With our human features in its charac-
ter assimilated to be the rabbit, this
creature takes on human nature.

Why just a Rabbit?
The answer is not evident.
Can even be called a secret.
The secret that reveals itself
just to the extend that we are
capable of receiving.



írta, rajzolta, szerkesztette és
nyomdára elõkészítette: 
Becsey Zsuzsa   

Aki lát és látni tanít: Rózsaszín Nyúl

Könyv szinopszis:    mesék korhatár nélkül
13 mesét tartalmaz a könyv, melyek
1996-tól születtek, folyamatosan,
2009-ig. A nyúlbõrbe bújt életrajzszerû
mesék szinte kínálják a lehetõséget,
hogy a szerzõ rejtõzködjék.
Azt mondják a nyúlról: 
"homályban és sötétségben
látóképességük igen nagy", még vita is
járja körbe, erõs nappali fényben 
ugyanis nemigen látnak. "A rágcsálók
közt határozottan legjobban hallanak,
szaglásuk is igen jó...", a probléma
csupán látásuk. 
Mégsem állíthatunk mást, minthogy a
lélek, az láthatatlan. Noha az arc, az
arcok mögött ott a lélek is, maradjunk
a Nyúlnál, aki lélekben látó, bár fizikai
látása csekély. S hiába a homály, a
sötétség, a fénynek sem áll ellent, sõt,
kifejezetten magába engedi a sugara-
kat.

A Rózsaszín Nyúl mégis inkább kiszol-
gáltatott helyzetben állt elõttünk,
mintsem aki megmondója nagy dol-
goknak. Nincs kizárólagosan pozitív
vagy negatív hõs, a jutalom sem
közérthetõ, a szerzõ nem adja
egyértelmûen az olvasó kezébe a kul-
csot, akinek meg kell küzdenie a szin-
teken beljebb jutásért. A kérdõjel
marad. Egy biztos, a tanulság elérhetõ,
s ha a kusza ösvényen megállva pilla-
natra, magunkba nézünk, rájövünk
arra is, Nyuszi a megbékélés útján
vezet. Nem vádol, nem bíráskodik.
A szereplõk saját kudarcaikból
rávezetve nyerik el végsõ megbéké-
lésüket, cselekedeteiket hibáikkal
viselve, beletörõdve, hogy a világ nem
tökéletes.

Written, illustrated, edited and prepared for
printing by: Zsuzsa Becsey

Capable of seeing and teaching seeing: The
Pink Rabbit

Book synopsis: tales without age limit

The book contains 13 tales written in the
period between 1996-2009. The self-portrait
type tales masked in rabbit fur offer the
chance for the author to stay hidden.

Rabbit is told to be: "being able to see clear-
ly in gloom and in darkness" however it is
doubted as they can not see well in bright
daylight.
"They have definitely the best ears among
rodents and also their smelling is perfect",
the only problem is theirsights. As the
ancient Greek wise amn could have said:
the soul is invisable. The Rabbit however is
someone being able to see the soul. Gloom
and darkness are favourable yet Rabbit does
not resist daylight, and even lets sunshine
enter her.
Remember: "What is essential is invisible to
the eye". Keep paying attention, be patient,
the moral of the tale will turn out later.

The Pink Rabbit would rather stand vulnera-
ble in front of us than says great things.
There is no exclusively positive or negative
hero, the reward does not clear. The author
does not clearly give us any key, so the
reader must deal for getting deeper levels.
The question-work remains. One thing is
certain, the moral is available, and stopping
a moment on the tangled path, looking our-
selves, we realize that Bunny leads us
through the reconciliation way. He doesn't
charge and doesn't umpire anybody. The
players' with one's own defeats win their last
reconciliation, wearing their doing with faults,
resignedly that the world is not perfect.
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A mesék 1996-ban az MSZSZ Irka-Iroda
irodalmi alkotói ösztöndíjában részesül-
tek, 2003 novemberében a budapesti
Nemzeti Tankönyvkiadó Galériájában
megvalósult egy kiállítás a készülõ könyv
anyagából, melyet a kiadó képviseleté-
ben megnyitott D. Kovács Júlia fõszer-
kesztõ és Bozsik Rozália vezetõ
szerkesztõ, diák tanítványaim, valamint
Ágoston Béla zenész közremûködésével.

Elsõ mesébõl 1997-ben a Magyar
Mozgókép Alapítvány és a Varga Stúdió
Minores Alapítvány támogatásával
készült egy 7 perces animációs film,
Mese nyusziról, azaz Átlátszófülesrõl és
a jámbor Farkasoroszlánról. Bemutatói:
1997 febr. – Los Angeles-i animációs
filmfesztivál, 1997 márc. – Pannónia film-
stúdió, 1997 tavasz – Kongresszusi
Központ, 1997 Budapest, Õszi Fesztivál
– Hunnia mozi, 1998 márc., Filmszemle
– Mûvész mozi, 1998 jún. – Annecy
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál
(mesehang Szabó Gyõzõ)

Rózsaszínnyuszi és Feketefogú farkú s
kezû története, azaz: Nyuszi és farkas
mese 2002-ben az NKA Mozgókép
Kollégium forgatókönyvírói támogatá-
sában részesült, a film azonban már
nem készülhetett el.

Becsey Zsuzsa képzõ-
és médiamûvész, animációs tervezõ,
tanár, kiadványszerkesztõ maga írja, raj-
zolja, szerkeszti és nyomdára elõkészíti
könyveit.
A 2010 Karácsony, Újévre megjelenõ
Nyúl testvérkötet /Rózsaszín Nyúl és
Nyuszi álma/ 20 év termése, a szerzõ
elsõ könyvei. 

The tales partook in the MSZSZ Irka Office
literary creative creation of fellowship in
1996. In November 2003 was realised an
exhibition in the National Gallery of Textbook
Edition in Budapest, containing my book
theme been in preparation. In the exhibition
which was opened by Júlia D. Kovács main
publisher and Rozália Bozsik publisher took
part my students and Béla Ágoston 
musician.

A 7 minutes animated film was made from
the first tale in 1997 with the support of MMA
(Hungarian Moving Pictures Foundation) and
Varga Studio Minores Foundation: "Tale
about Bunny with Transparent ears and
the tame Wolf-lion". It was shown in 1997
in Los Angeles Animated Film Festival, in
1997 March – Pannónia Studio of film, in
1997 in Budapest Congress Center, in 1997
Budapest, Autumn Fest  – Hunnia Cinema,
in 1998 March – Film Survey in Budapest,
Artist Cinema, in 1998 in Annecy
International Animated Film Festival (story
sound-voice Gyõzõ Szabó)

Pink Bunny and Black-toothed-tailed-handed
story, namely Bunny and wolf tale, was par-
took in the NKA Moving Pictures Council
screenwriter subsidy but the film couldn't
realized because of lack of sources. 

Zsuzsa Becsey as a fine art and media
artist, animation designer, teacher, editor she
own writes, draws, edits and prepares for
printing her books. 
The Rabbit twin books (the Pink Rabbit and
the Dream of the Bunny) were the first books
of the author, containing tales of 20 years,
published in 2010 Christmas and New Year. 
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egyszerû kivitelben, olcsó kompjúterrel is 
elfogadható technikai színvonalon.

A forgatókönyv:

A mese szép és tiszta. Minden kis
történés tele van bizonytalansággal,
végtelen finomsággal és szeretettel.
Semmi sem biztos a történetben, csak
az, hogy két lény találkozik egymással.
Nagyon ügyelnek arra, hogy ne zavarják,
ne bántsák meg egymást, hogy tisztelet-
ben tartsák egymás vágyait, egymás
belsõ világát. Jól példázza ezt a film utol-
só mondata: "És fehérnyuszi búcsúzóul
még kezet fogott volna." Annyira szépre
sikeredett ez a lebegtetés, hogy méltó a
"kisherceg"-hez, amire az utalás el is
hangzik a filmben. Nem méltatlanul.

A film az egymás kölcsönös megbecsü-
lésére tanít, igazi költõi szinten.

Gratulálok Becsey Zsuzsának.

Pilisszentiván, 1997. március 15.

The scenario:

The tale is nice and clear. All events filled
with uncertainty with an infinite delicacy and
affection. Nothing is certain in the story
except that two souls meet. Very careful not
to interfere, not to hurt each other, to respect
each other's desires, each other's inner
world. A good example is the last sentence
of the film. "And the white bunny would have
waved goodbye" This is such beautiful flick,
worthy of the "Little Prince", which is a
reminder of the sound of the movie. Not
unfairly.

The film affirms the mutual appreciation for
each other at a poetic level.

Congratulations to Becsey Zsuzsa.

Pilisszentiván, March 15, 1997

"There are things that come across only
once in a lifetime, and there are traces of
eternal. Stories always begin with "once
upon a time there was…" If it was quite dif-
ferently, it was in the past and, almost invari-
ably, accompanied by drawings. The speci-
ficity of the language always changes with
us as we continue to form, while the lines
continuously winding in the same way
around our body and form our body. Even if
this body is changing as our faces change
too, the time, the rope, twisting lines remain
the same." (Zsuzsa Becsey)

The line drawings (dolls climbing up stairs),
popped up on a napkin at a party during
University, in 1991, just as later in the sum-
mer of 1996, rising on a sunny (?shaded)
afternoon at the table, the rabbit tales. From
here, the dolls became rabbits. The lan-
guage of the tales, 10 years later, in the
same way it popped up, disappeared unex-
pectedly. Although the napkins most likely
landed in the trash, the drawings remained.
The language has, constantly, imperceptibly
transformed over time. 
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Varga Csaba: 

Becsey Zsuzsa 
"Mese nyusziról, azaz Átlátszófülesrõl
és a jámbor Farkasoroszlánról…"
címû forgatókönyvérõl. 
("Írta, rajzolta, varázsolta: 
Becsey Zsuzsa.")

Ez a film valóban varázslat. A történés, a
hangulata, a filozófiája, a grafika, a
kivitelezés technikája és az animáció
külön-külön is kimondottan eredeti. Nem
utánozza a sablonokat, ahogy az ma-
napság szokásos, fõleg a mesefilmek
esetében.

A képi világ és a megvalósítás techniká-
ja:

Már régóta várat magára az, hogy az
animációban felhasználja valaki a kom-
pjúter adta lehetõségeket. Ez megtörtént
ugyan, de csak a három dimenziós ani-
mációban. Azonban ez is csak az ostoba
naturalizmusra szorítkozik, így e techni-
ka legfõbb felhasználási területe a rek-
lám lett, vagy pedig újabban a giccs
mûfajába tartozó rajzfilmfigurákat
szerkesztik meg három dimenzióban. Ez
a "bûvészmutatvány" lett e "szuperani-
mációsfilmek" egyetlen értelme. A kom-
pjúteranimáció még nem tudott elsza-
kadni attól az egyszerû és átlátszó trükk-
tõl, amit a perspektivikus ábrázolási
mód, mint hatásvadász szisztéma nyújt.
Érdemes arra gondolni, hogy a
képzõmûvészet történetében a szigo-
rúan szerkesztett perspektíva csak egy
futó kaland volt. A videoart területén
egyes lehetõségeket felkutattak már, de
magában a tiszta animációban Becsey
Zsuzsának ez a filmterve az elsõ ilyen
irányú vállalkozás a világon. És annyira
érett és tiszta az elgondolása, mintha
számtalan sikeres kísérlet elõzte volna
meg ezt a filmjét. Becsey Zsuzsának
megadatott, hogy elsõ legyen az animá-
ciónak egy új /és szükségszerû/ útján.
Technikailag már minden megvalósult
ahhoz, hogy ez a film elkészülhessen, 

Csaba Varga wrote about:

"Bunny tale, i.e. tale about Transparent-
eared and the tame Wolf-lion " titled screen-
play.

(Written, drawn and conjured by: Zsuzsa
Becsey)

This movie is truly magic. The story, the
atmosphere, the philosophy, the graphics,
the techniques design and the animation are
very original severally. The film not mimics
the templates as nowadays use, particularly
in fairy tales.

The world on the imagination and the techni-
cal realization:

Possibility of the using computer technique
for the animation is being waited for a long
time. This has been done, but only on the
three-dimensional animation. However, this
is only limited to the silly naturalism, so the
main uses of this technique is the advertis-
ing or creating cartoon in three - dimension
in the genre of kitsch. 
This "sleight of hand" become the only
sense of the "super animation". The compu-
ter animation has not been able to break
away from the simple and transparent fetch
(special effects) that the perspective repre-
sentation like an attitudinize system offers.
It is worth thinking, that the stuck structured
perspective was just a flying adventure in
fine art history.
In the field of video art some possibility has
been discovered yet, but in the pure anima-
tion area this is the first invention on the
World, made by Zsuzsa Becsey. Her idea of
the film is so ripped and pure as if some
successful attempts had preceded it. Zsuzsa
Becsey is the first who picked up a new way
of the animation. Technically everything has
been completed in order to this film will be
reached in simple design, with low cost com-
puter in acceptable technical standard. 
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"Vannak dolgok, amik csak egyszer vannak az
életben, és vannak örök nyomok. Míg a mesékre
érvényes, egyszer volt, hol nem volt... még ha
egészen máshogy is volt, régen volt, a rajzok
szinte változatlanul kísérnek. A nyelv sajátossá-
ga, hogy örökké változik velünk, ahogy mi is
alakulunk, míg a vonalak folyamatosan ugyanúgy
tekerednek testünkön, testünkbõl. Akkor is, ha ez
a test változik, ahogy arcunk, az idõ, a kötél, a 
tekergõ vonalak változatlanok." 
(Becsey Zsuzsa)

A vonallal vezetett rajzok (lépcsõn felfelé menõ
babák) kipattantak 1991-ben az egyetemen egy
buliparti félhomályában a szalvétán, éppen
ahogy késõbb, 1996 nyarán egy napos ?árnyé-
kos délután az asztalnál, a nyúlmesék. Innen
aztán a babákból nyulak lettek. A mesék, a nyelv
10 évre rá, ugyanúgy váratlanul is tûnt el, ahogy
annak idején kipattant. Bár a szalvéták még azon
az éjszakán hirtelen felindulásból landoltak a
szemétkosárban, a rajzok maradtak. A nyelv
pedig folyamatosan, észrevétlenül átalakult, az
idõvel.  
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THE WORDS OF KRISZTINA TÓTH TO MY
POEMS

Impressionist
like a vision
another state of mind
dreaming-flying-contemplating
melancholic
composing only
everything is happening inside
there are few images to rely on
as if you were a camera
you do not select the pictures 
to construct
a modest aquarel

as if not all were from your
consciousness
tries to avoid security

the text is pleasant as
it is crawling forward
it is  following its own
trail
trying to find its mate-
rial
thinking 
what is about the
world
what ought to be
about the world?

WRITERS' ACADEMY
POETS' SEMINAR
2006-2007

“Dream of the Bunny” in poems 



2000, MAK / MURILLO MÛVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY / alkotói támogatás 

2001, NKA Nemzeti Kulturális Alap,
képzõmûvészeti alkotói támogatás 

2002, NKA Mozgókép Kollégium, forga-
tókönyvírói támogatás

2009, MASZRE Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók
Reprográfiai Egyesülete, Mesél a
szék/Arcaink zöld babák, naplóírások

Egyéni kiállítások: 
1992 december Sári Ifjúsági Otthon 
1995 november, ARCOK címmel a Fiatal

Mûvészek Klubjában 
2002 július "Visszatekintés", Erdélyi Ház –

Sopron 
2003 november – Budapest: Nemzeti

Tankönyvkiadó Galériája 
2004 április – Göd: Olajfa Mûvészház
2013 október – Budapest: MüSzi (Mûvelõdési

Szint)    

Társszerzõvel:
2009 "Láncszemek" Zalaegerszeg, 

Hevesi Sándor Színház
2009 "Láncszemek" Budapest,

Ferencvárosi Mûvelõdési Központ
2009 "Láncszemek" Budapest, Nyitott Mûhely

Csoportos kiállítások: 
1992 TÉR-KÉPZETEK III – Budapest

Galéria Lajos Utcai Kiállítóháza 
1993 TIZENHETEDIK ORSZÁGOS

GRAFIKAI BIENNÁLÉ – Miskolci
Galéria, Munka címe: [   ) végtelen X 
MÛVÉSZETI EGYETEMISTÁK
NEMZETKÖZI BIENNÁLÉJA, Scopje
– Macedónia (zágrábi kortárs múzeum
díj) Munka címe: Egész/Egy; ART–MA
MÛVÉSZETI ALAPíTVÁNY
DINAMIKUS KOMPOZíCIÓK, Munka
címe: Kompozíció 6, JÖVÕGYÛJTÉS
MKFõiskola Intermédia csoport,
Liget Galéria és Szegeden, FLUX
KONCERT – Budapest, Orosz
Kulturális Centrum, LAMPARNA 93
Nemzetközi Mûvésztelep, Labin –
Horvátország; Makói Zsinagóga –  
Képzõmûvészeti Fõiskolai Hallgatók
Kiállítása, Malmö – grafikai kiállítás; 

Skills:
brossure edition 
computer operation (ECDL)

Memberships:
Young Artists' Studio Union (FKSE)
National Union of Hungarian Creative Artists
(MAOE)

Audience:
several literary workshops and seminars,
Eötvös Loránd University, Budapest
several writers' schools, Hungarian Writers'
Academy (MÍA), JAK, DOKK, Budapest

Prizes and grants:
1993    Zagreb Contemporary Museum Prize
1993     work grant of the Croatian  

International Art Workshop
1994     Barcsay Prize
1995     Hungarian Orange Prize
1995     work grant in Frankfurt am Main
1996     grant of Young Artists' Studio Union
1996     writers' grant of Hungarian Creative

Writers' Union for tales titled A Tale
of the Pink Rabbit

1997     grant of the Hungarian Moving 
Pictures Foundation and the
Minores Foundation sponzoring  the
film titled A Tale of the Rabbit

1998     work grant of the National Cultural
Fund Art Collegium

2000     sponsorship for creative arts from
Murillo Art Foundation

2001     sponsorship for creative arts from
National Cultural Fund

2002     sponsorship for film scripts from
National Cultural Fund Moving
Pictures Collegium

2009     (MASZRE) Reprographic Union of
Hungarian Writers and Editors
(Tales from the Wind, Our Faces,
Green Dolls, diaries)

Individual exhibitions:

1992     Sári Youth Home
1995     Faces in the Young Artists' Club
2002     Looking Back in the Transylvanian

House in Sopron
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Becsey Zsuzsa 
képgrafikus és médiamûvész, vizuális
kommunikáció tervezõ, rajzfilmkészítõ,
író, könyvszerkesztõ, tanár

1969. március 24-én Sepsiszentgyörgyön
születtem, 1990-tõl élek Budapesten,
diplomáimat a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskolán 1995-ben a  képgrafika, intermé-
dia és rajz/mûvészettörténet tanár szakon, a
Magyar Iparmûvészeti Egyetemen 1997-ben
az animáció szakon, mint mesterfokozatú
vizuális kommunikációs tervezõ, az ELTE
Mozgókép és Médiakultúra tanár szakon
2006-ban, valamint szakirányú továbbkép-
zésen szakképzett végzettséget az ELTE
Pedagógiai és pszichológiai karon 2006-ban
szereztem. 2007-tõl hallgatója voltam külön-
bözõ irodalmi mûhelyeknek, szemináriumok-
nak, íróiskoláknak, úgy mint ELTE bölcsész-
kar magyar és esztétika szak, DOKK, JAK,
Magyar Író Akadémia és mások. OKJ-s tan-
folyamokon végzett tanulmányaim: kiad-
ványszerkesztõ, angol nyelv, ECDL. Voltam
Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesületi
(FKSE) és MAOE (Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesülete) tag, 2007-ig tanítás-
ból éltem, azóta munkanélküli vagyok. Saját
könyveimet írom, rajzolom, szerkesztem.
Számos csoportos és egyéni kiállításon
szerepeltem. 

Díjak, munkaösztöndíjak:
1993, Zágrebi Kortárs Múzeum díj
1993, Horvátország Nemzetközi

Mûvésztelep, munkaösztöndíj 
1994, Barcsay díj 
1995, Magyar Narancs díj 
1995, Frankfurt am Main, munkaösztöndíj  
1996, Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója

Egyesület – szakmai ösztöndíj 
1996, Magyar Írói Alkotószövetség –

MSZSZ Irka-Iroda, írói alkotói
ösztöndíj: Rózsaszín Nyúl, mesék 

1997, Magyar Mozgókép Alapítvány/
Minores Alapítvány "Mese nyusziról..."
film elkészítésének támogatása 

1998, Nemzeti Kulturális Alap 
Képzõmûvészeti Kollégium –
grafikai lapok, munkaösztöndíj 

CURRICULUM VITAE
becseyzsuzsa@gmail.com

I am Zsuzsa Becsey,
a graphic artist
a media artist
a visual communication designer
a cartoon designer
a book editor
a writer
a teacher.

I have exhibited my works of art in a lot of
exhibitions. Some of my animated cartoons
have been shown in Hungarian and internati-
nal festivals. My literary works have been
published in several books, anthologies,
printed  periodicals (e.g. in Pannon Tükör)
and on the internet (e.g. in Litera and
Irodalmi Centrifuga). I have written, edited,
typeset and prepaired my own books ready
for printing. I have designed several book
covers.
Previously I earned my living as a teacher.
Since 2007 I have been unemployed.

Name: Zsuzsa Becsey

Date of birth:  March 24th, 1969. 

Place of birth: Sepsiszentgyörgy (Sfantu
Gheorghe), Romania

Place of living:  Budapest, Hungary since
1990

Degrees:
1995    Hungarian College of Art, Budapest

BA degree as a graphic artist, inter-
media atrist and teacher of  art and
art history

1997    Hungarian University of Applied Art,
Budapest 
MA degree as a visual communica-
tion designer and animation

2006    Eötvös Loránd University , Facutly of
Pedagogy and Psychology, Budapest 
as a teacher of moving pictures and
media
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udvarhely, Haáz Rezsõ Múzeum
"Könyvek könyve"

Néhány rajzfilmemet (1997 – 2013)
bemutatták hazai és külföldi fesztivá-
lokon: ilyen pl. 

1997-ben készült 7 perces animációs
mesetörténet: Mese nyusziról, azaz átlát-
szófülesrõl és a jámbor farkasoroszlánról
saját mese forgatókönyv, Magyar Mozgókép
Alapítvány és a Varga Stúdió Minores
Alapítvány támogatásával/ Bemutató: 

1997 febr. – Los Angeles-i animációs film-
fesztivál,   1997 márc. – Pannónia filmstúdió,
1997 tavasza–Kongresszusi Központ,   1997
Budapest – Õszi fesztivál – Hunnia mozi,

1998 márc. – Fimszemle – Mûvész mozi,
1998 jún. –  Annecy Nemzetközi

Animációs Filmfesztivál

Legutóbbiak:   2012 nyarán a Délibábos (24
perc) és A repülõ babakocsi (2 perc) címû
filmek bemutatva MAFSZ /Magyar Független
Film Szövetség fesztiválon, valamint     2013
májusában a Könyvek könyve címû film 
(3 perc) "Mûvészet a lapok között"
Székelyudvarhely, Haáz Rezsõ Múzeum
2013 Farkasbárányoló (22 perc) bemutatva
MüSzi (Mûvelõdési Szint), Budapest

Egyéb rendezvényen, pályázaton, gyakorló
órakeretben vagy információs vetítésen
bemutatott kísérleti filmek:   1997 és    2008
Unicef – Bujj bujj zöld ág, 2 perc–2 változat
(eredeti készült a Varga Stúdióban);     2002
Coca Cola reklámfilm;   2006 MOMÉ Cipõ1
és Cipõ2 vizsgafilmek;  2004-2005 Én és az
iskola*, filmváltozatok gyerekekkel animáció 
szakkör keretében országos versenyen díj-
nyertes film; Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, 4 perc;   2007 – Nyusziportrék
etüd (1995, Bábanimáció és Mézeskalács
figurák);    1999 – 2000 A hangya és a tü-
csök** címû film , 3 perc;  Csoda XIV.
Faludy Nemzetközi Amatõrfilmszemle,            

2009 – Csoda címû film, 7 perc; Magyar
Alkotómûvészek Háza IV. Gyermek – Játék,

2009 – A repülõ babakocsi címû film, 2
perc; Láncszemek kiállításmegnyitó Nyitott
Mûhely,        2010 – Szeretnék... múlt-jövõ 

1995    The Balm  in Ernst Museum
Studio 95  in Vigadó Gallery in
Budapest
Gallery by Night  in Studio
Gallery

1996    Strange Prints in Vigadó Gallery
in Budapest

1999    Spring Graphic Exhibition  in
Salgótarján 

2000    Book  in Ráday Castle in Pécel

2001    In Black and White  graphic
exhibitin in Mûcsarnok in
Budapest

2004    Art Expo Fresh  in Art Mill in
Szentendre

2006    Art Expo Fresh  in Art Mill in
Szentendre

2009    Apocalypse Fifth Contemporary
Christian Iconographic Biennale
in Kecskemét
Fourth Children - Toy Exhibition
in Budapest

2011    Seventh Book and Object
Biennale  in Ráday Castle in
Pécel
Ex Libris Music  in Tatabánya

2013    Art Expo Fresh  in Art Mill in
Szentendre
Haaz Rezsõ Museum in
Székelyudvarhely

Experimental animations:

1997     A Tale of the Bunny with
Transparent Ears and of the
Tame Wolf-Lion

(see into the details: page nr. 9)

2012     Utopian    (24 minutes)

The Flying Pram    (2 minutes)
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1994 NEMZETKÖZI GRAFIKAI TRIENNÁLÉ
– Macedónia, Munka címe: X/n1;
SZARAJEVÓI MAIL – ART KIÁLLíTÁS,
BARCSAY EMLÉKKIÁLLíTÁS –
Képzõmûvészeti Fõiskola (Barcsay
díj), MOZSÁR MÛHELY lehetne 4
megával több, ÚJPEST GALÉRIA,
Eger– Irodalmi Antológia, Budapest –
Fõvárosi Mûvelõdési Ház Országos
Színesnyomat Grafikai Kiállítás,
Szekszárd Mûvészetek Háza; 

1995 ERNST MÚZEUM A BALZSAM,
Ember embernek balzsama, Munka 
címe: Játék vonalban; STÚDIÓ 95
éves kiállítás – Vigadó Galéria, Munka
címe: Érlelõdöm (Magyar Narancs díj);
GALLERY by Night – Stúdió Galéria,
Munka címe: Játék vonalban.  

1996 KÜLÖNÖS NYOMATOK – Vigadó
Galéria, Munka címe: Üzenet. 

1999 SALGOTARJÁNI TAVASZI TÁRLAT
– grafikai kiállítás 

2000 "KÖNYV" – Pécel, Ráday Kastély,
Munka címe: A könyv – Napló 

2001 "FEKETÉN – FEHÉREN" – grafikai
kiállítás, Mûcsarnok, Munka címe: 
A mûvészet filogenetikája 

2002,  "ART EXPO FRISS" – Szentendre,
Mûvészetmalom  "Árvalányhaj"
agyaghímzés

2004  "ART EXPO FRISS" – Szentendre,
Mûvészetmalom "A feje tetejére állított
virág" agyaghímzés

2009 "APOKALIPSZIS" V. Kortárs
Keresztény Ikonográfiai Biennálé, 
Kecskeméti Képtár – Cifrapalota
"Remény könyve"; "IV. GYERMEK – 
JÁTÉK" Budapest, MAOE Magyar
Alkotómûvészek Háza "A repülõ
babakocsi"

2011 "VII. KÖNYV – Tárgy Biennálé"
Pécel, Ráday kastély "A könyv"
(agyaghímzés 2011) + "Tánc"
(selyemvarrás 2002); "EX LIBRIS –
A zene/Liszt Ferenc" Tatabánya,
Kortárs Galéria "variációk"

2013 Szentendre ART EXPO FRISS
Mûvészetmalom "ismeretlen 
dosszié" címû munka; KASSA
billboardArt/óriásplakát

2013 "Mûvészet a lapok között" Székely-

udvarhely, Haáz Rezsõ Múzeum

"Mûvészet a lapok között" Székely-

2003    Gallery of the National Textbook
Publisher in Budapest

2004    Clay Embroideries  in the Oil Tree
Art House in Göd

2013   Golden key, an old story interpreta-
tion, shooting and translating back;
book premiére in MüSzi (Community
& Art Level), Budapest

Exibitions with a partner:

2009     Chain Loops  in Hevesi Sándor
Theater in Zalaegerszeg

2009     Chain Loops  in Ferencváros
Cultural Center, Budapest

2009     Chain Loops  in Open Workshop,
Budapest

Group Exhibitions:

1992    Space images 3  in the Exhibition
Hall of Budapest Gallery in Lajos
Street, Budapest

1993    Seventeenth National Graphic Art 
Biennale in Miskolc, Hungary
International Biennale of Art Students
in Skopje, Macedonia
Dinamical Compositions, Art-Ma Art
Foundation
Future Collecting in Szeged,
Hungary
Flux Concert in Budapest
Lamparna 93 International Art 
Workshop in Labin, Croatia
Art Students' Exhibition in Makó,
Hungary
Graphic Exhibition in Malmö,
Sweeden

1994    International Graphic Triennale in
Macedonia 
Mail-Art Exhibition in Sarajevo, Bosnia
Exhibition in Honour of Barcsay in
the Hungarian College of Art in
Budapest
Mortar Workshop
Újpest Gallery in Budapest
Literary Antology in Eger
National Colour Print Graphic
Exhibition in Budapest
Art House in Szekszárd
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*elérhetõ: http://becseyzsuzsanyulacska.blogspot.hu/2008/08/n-s-az-iskola.html
** kísérleti kompjúterrajzfilm, elérhetõ: http://becseyzsuzsanyulacska.blogspot.hu/2008/08/hangya-s-
tcsk-2000.html



men és az utóbbi 7 év munkásságát 
összegzõ önálló kiállításon dolgozom.

Könyvborítók:
Deák-Sárosi László: Teremtés, versek,
Budapest, 1992
Mátyás Gyõzõ: Bilincstörõk, Budapest,
1992
Simon Györgyi – Zala Rózsa: Magyar
nyelvtan és helyesírás, Budapest, 1997
Balázs Ildikó: Utazások a katedra körül,
Miskolc, 2010
Barna Róbert: fosztóképzõ, Budapest,
2010
Balázs Ildikó: Magyar sajtókarrier,
Budapest, 2013

Irodalom:
1998, Filmévkönyv, Budapest:

Animációs rendezõk bemutatása
1998, Annecy, Évkönyv animációs

filmfesztivál;      2002, Cyber Press,
Sopron, "Kultúrváros";      2009, Lánc-
szemek, Pannon Tükör, Zalai Hírlap és
internetes honlap

Publikációk:
Dokk, ICA, Litera, Pannon Tükör,
Tollinga, Magyar Elektronikus Könyvtár

Blogcímek:
http://becseyzsuzsa.blogspot.hu/
http://becseyzsuzsanyulacska.blogspot.hu/
http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/

Kapcsolat: becseyzsuzsa@gmail.com

Aranykulcs, egy régi történet fordítása
(visszaforgatása) / Golden key, an old
story interpretation, shooting and
translating back published by
Hungarian Electronic Library OSZK
MEK in the edition of author

Books with a Co-Author:
2008    Láncszemek 

(Chain Loops, published in Pannon
Tükör Art Book Series)

2009    Egy kis erotika (A Little Erotics  –  39
illustrations)

Book cover designs:
Teremtés (Creation, poems)
Bilincstörõk (Handcuff Breakers)
Magyar nyelvtan és helyesírás (Hungarian
Grammar and Spelling)
Utazások a katedra körül (Travels Around the
Teacher's Desk)
Magyar sajtókarrier (Hungarian Press
Carreer)

Bibliography:
1998    film annual, Budapest: animation’s

director presentation
Annecy, Annual animation filmfestival

2002   Cyber Press, Sopron “Kultúrváros”
2009   Láncszemek (Chain Loops) – Pannon

Tükör (Pannon’s Mirror), Zalai Journal
and internet home page 

Publications: DoKK, ICA, Litera, Pannon Tükör,
Tollinga, Hungarian Electronic Library OSZK MEK
Blogs:http://becseyzsuzsa.blogspot.hu/
http://becseyzsuzsanyulacska.blogspot.hu/
http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/BecseyZsuzsaArtist
http://www.youtube.com/channel/UC2RUenSxDH
MFWIlzPCeE8ng

Through the research of the characteristics
of the various artistic genres, seemingly dif-
ferent layers interact with each other, relate
with each other, and also cross each other -
sound, image, text, dance, theatre, film,
game, everything somehow is linked some-
where. I am preparing my artwork largely on
my own efforts and I am trying to communi-
cate it to the viewer and reader.
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közt címû film, 6 perc; 2011 – Remény XV. 
Faludi Nemzetközi Amatõrfilmszemle, 

próbarepülés címû film (2009), 1
perc; Pécel Ráday kastély,    2011 – A
könyv címû film (23 perc).

2007-tõl írásaim jelentek meg inter-
netes (pl. Litera, Irodalmi Centrifuga) és
nyomtatott lapokban (pl. Pannon Tükör),
könyvekben, antológiákban. 

2007 óta írom, rajzolom, szerkesztem,
tipografálom teljes nyomdai elõkészítés-
sel kiadásra szánt könyveimet. Elsõ
könyvem egy testvérpár kötet
Rózsaszín Nyúl/Nyuszi álma megjelent
nyomtatásban        2010 Karácsonyán a
Napkút kiadó közremûködésével.
Második önálló munkám "tenyérnyi
magocskák – Mesél a szék/Arcaink
zöld babák… 7 kötetes napló    (2012-
es kiadás) elérhetõ az OSZK MEK
Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán:
http://mek.oszk.hu/10700/10788/
http://mek.oszk.hu/10700/10789/
http://mek.oszk.hu/10700/10790/
http://mek.oszk.hu/10700/10791/
http://mek.oszk.hu/10700/10792/
http://mek.oszk.hu/10700/10793/
http://mek.oszk.hu/10700/10794/

Ezt követõen testvérpár könyveim: Ló-
Láb/Az álomhajó korrmánya (2012)
http://mek.oszk.hu/11200/11206/
http://mek.oszk.hu/11200/11205/
Fotók a parton         (2013-as kiadás)
http://mek.oszk.hu/11400/11488/
Aranykulcs, egy régi történet
fordítása (visszaforgatása)        (2013)
http://mek.oszk.hu/11800/11870/

Társszerzõvel korábbi munka:     2008,
Láncszemek Gulyás Tamás – 
Becsey Zsuzsa (társalkotó, lektor,
szerkesztõ és nyomdai kivitelezõ) 
megjelent a Pannon Tükör mûvészeti
könyvek sorozatban. Továbbá Boltos
Gyula Egy kis erotika (2009) magán-
kiadású könyvét illusztráltam 39 rajzzal.

Jelenleg újabb könyveken, egy rajzfil-

shown in 2012 in the Hungarian
Independent Film Association
Festival.

2013      Book of Books (3 minutes)
shown in Haaz Rezsõ Museum in
Székelyudvarhely

Wolf-lamb gambling (22 minutes)
show in MüSzi (Community & Art
Level), Budapest

Other experimental films:

1997            Green Twig 1
2000            Green Twig 2
2002            Coca Cola commercial adver-

tising film
2006            Shoe 1 and Shoe 2 exam films
2004-2006    Me and the School
2007            Rabbit Portraits  etude
1998            The Ant and the Cricket (10

minutes)
2009            Miracle (7 minutes)
2009            The Flying Pram (2 minutes)
2010            I would like to… Between Past

and Future (6 minutes)
2011            Test Flying (1 minute)
2011            The Book (23 minutes)

Individual books:
2010    Rózsaszín Nyúl és Nyuszi álma 

(The Pink Rabbit and The Dream of 
the Bunny, twin volumes published
by Napkút Kiadó in the edition of
author)

2012    Mesél a szék/Arcaink zöld babák   
(The Tales of the Chair/Our Faces
are Green Dolls, a diary in 7 volumes
published by Hungarian Electronic 
Library OSZK MEK in the edition of 
author) "tenyérnyi magocskák" ("a
handle of seedlings) 

2012    Ló-Láb és Az álomhajó korrmánya  
(Horse-Leg and The Wheel of the
Dream Boat,  published by
Hungarian Electronic Library OSZK
MEK in the edition of author) 

2013    Fotók a parton 
(Photos on the Coast, published by
Hungarian Electronic Library OSZK
MEK in the edition of author) 
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Különbözõ mûvészeti mûfajok
jellemzõinek kutatásán, látszólag eltérõ
rétegek egymásra csúsztatásán,
egymáshoz kapcsolódásán, illetve
határaik egybemosásán, fellazításán,
összefonódásán munkálkodom. Hang,
kép, szöveg, tánc, színház, film, játék a
formával és tartalommal, valahol minden
mindennel összefügg. Munkáimat jórészt
saját erõbõl készítem és próbálom eljut-
tatni a nézõ- és olvasóközönségig.



http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id
=5659

bté
Visszatekintés – 
Becsey Zsuzsa kiállítása 

amelyet Sz. Nagy Sándor festõmûvész ajánlott a
soproniak figyelmébe, augusztus 15-ig látogatha-
tó a Fövényverem utcai Erdélyi Házban,
munkanapokon 10–15 óra között.

Becsey Zsuzsa sokoldalú alkotó:
képzõmûvész, meseíró, rajzfilmkészítõ. 
Középiskolába még Sepsiszentgyörgyön
járt; Magyarországra költözve 1995-ben
a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola kép-
grafika, intermédia és pedagógia szakán,
majd 1997-ben a Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola animáció – vizuális kommuniká-
ció szakán diplomázott. 1993-tól tagja a
Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója
Egyesületnek, 2000-tõl a Magyar
Alkotómûvészek Országos
Egyesületének; munkásságát 1993 óta
számos díjjal és elismeréssel jutal-
mazták.

Becsey Zsuzsa ezúttal Sopronban, az
Erdélyi Házban mutatkozik be. 
Saját világát fejlesztgetõ, építgetõ, maga
köré a megszemélyesített tárgyak külön-
leges társaságát összegyûjtõ mûvész a
tárlatnak a Visszatekintés címet adta,
azért mert a még sepsiszentgyörgyi évei
(nyolcvanas évek vége) alatt készült
munkái mellett, az egyetemi évek alkotá-
sait és szépen sorban a késõbb készül-
teket is mind bemutatja. Így az,
egyébként fiatal alkotó által eddig bejárt
pálya pontosan követhetõ és
feltérképezhetõ. 
Egyszerre mindez és minden – a
Fövényverem utcai Erdélyi Ház néhány
tíz négyzetméterén – sok, és nem elsõ-
sorban a helyhiány, mintsem a súlyos,
(néha nyomasztó, de mindenképpen
komoly) érzelmi-szellemi töltet miatt, de
ugyanakkor, a tárlat a megfontolt, 

Retrospection – Zsuzsa Becsey exhibition

which was recommended for the people in
Sopron by painter Sándor Sz. Nagy, it is
open to the public in the Erdélyi Ház in
Fövényverem str. on working days between
10:00–15:00, until August 15th.

Zsuzsa Becsey is a creator of various traits:
she is a visual artist, fabulist, cartoonist.
She still attended middle-school in
Sepsiszentgyörgy; moving to Hungary, she
graduated graphics, intermedia and peda-
gogy in the Hungarian College of Fine Arts in
1995, followed by animation - visual commu-
nication in the Hungarian College of Applied
Arts in 1997. She is a member of the Studio
of Young Artist's Association since 1993, as
well as the National Association of
Hungarian Creative Artists since 2000.

Zsuzsa Becsey makes her debut in the
Erdélyi Ház in Sopron. 
As an artist, who constantly improves and
builds her own world, surrounding herself
with the extraordinary company of personi-
fied objects gave the exhibition the name
Retrospection, because next to her
Sepsziszentgyörgy works from the late 80's,
it includes pieces from her college years, as
well as the subsequently created later works.
This way, the career of the otherwise young
creator can be precisely followed and dis-
covered. 
This much may be too much in ten square
meters in the Erdélyi Ház in Fövényverem
str., not primarily due to the lack of space,
but rather to the heavy (sometimes depress-
ing, but always ernest) emotional - intellectu-
al content, but at the same time the exhibi-
tion holds the element of moving forward,
worthy of the considered, recapitulative ret-
rospects as they are. 
Retrospection. Zsuzsa Becsey constantly
performs a balancing-act between the
stereotype of vulnerability displayed by
unowned children's toys laying around lonely
and the objects of play which personify the
child-like honesty of the individual, repre-
senting the (desired?) safety (or the period
promising the illusion of safety?).
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A mesék többi része remélhetõen valahol
napvilágot lát.

Hogy mi hozott bánatot, kudarcot rám, egyelõre
nem firtatom. Azt sem, hogy mi az, ami szeren-
csét.

De az különös, hogy a nyelv, a szó mennyire
másként mûködik, mint a vonalak. Ezek is a
nyelv és a rajz sajátosságai.
Meglehet, hogy a vonalak sem egészen úgy 
tekerednek, mint annak elõtte évekkel. Hogy a
lendület is változó.

Tény, hogy mostohán bántam a mesékkel, pedig
a sors már elsõ pillanattól melléjük szegõdött. De
aztán minden erõmmel pártfogásba vettem,
ugyanúgy, ahogy a reményt is vesztettem. Ha
idõnként összetörten is, mert azért voltak szép
pillanatok, mindig ösztönösen védtem. Hittem
bennük.

A képgrafikai mûhelyben annak idején is
a sokszorosítás helyett jobban izgatott a
folyamatos átalakulás, metamorfózis, így
minden nyomaton újabb és újabb variá-
ciókban fedte fel elõttem magát a kom-
pozíció a papíron. Ott és akkor csak az
a pillanat létezett, az alkotás pillanata,
nem elõre megtervezett (legalábbis 
szigorúan terv szerint véghezvitt) máso-
latok lenyomataként teljesítve be külde-
tést. Mindegyik egy kicsit más volt,
tovább jutva a forma és gondolati síkon,
hozzáadott az elõzõ variációhoz,
tökéletesítve, kikerekítve a folyamatot a
szinteken. Legtöbbször kilépve az adott
pályán, kereteket feszegetve, de inkább
egy szabad mozgástérben helyet
keresve a kiteljesedésnek.

The rest of the stories will hopefully see the
light of day sometime somewhere.

What brought sorrow, my failure, is not yet
inquisitive. Nor is what brought luck.     

But it is strange how the language of the
Word works so much differently from the
lines. These are also the drawing's and lan-
guage's features.
It may be that the lines are not quite so
wind and round as many years before. The
momentum is also shifting.

The fact is that I have mistreated the tales,
although the destiny sided with them from
the beginning. Then I embraced them with
all my strength, just as I lost all hope. Even
sometimes, because they were beautiful
moments, I always, instinctively, defended
them, also with one down-hearted. I believed
in them.

In the graphics work at that time, instead of
reproduction, I was rather focused on the
ongoing transformation, metamorphosis; I
was discovering newer variants covered in
the texture of the paper. Right then and
there, there was only a moment, the moment
of creation, not planned (at least carried out
strictly according to plan), completed prints.
They were all a little different, further
induced the same level of thought and
forms, added to the previous variants, round-
ing and perfecting the process through the
levels. In most cases, stepping out of the
given path, pushing the limits is rather a free
movement in space, in search of fulfillment.
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2002. július 16., kedd 23:13
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összegzõ visszatekintésekhez méltóan a
továbblépést is magában hordozza. 
Visszatekintés. A gazdátlanul-elhagyot-
tan heverõ, gyermekjátékok által megje-
lenített kiszolgáltatottság és védtelenség
sztereotípiája és az egyén gyermekien
õszinte érzésvilágát megszemélyesítõ –
a gyermekkor (vágyott?) biztonságát
(annak illúziójával kecsegtetõ idõsza-
kot?) idézõ – játék-tárgyai közötti folya-
matos egyensúlymutatványt hajt végre
Becsey Zsuzsa. A nézõ pedig – 
amennyiben a többszörös áttételeket
megérti – képtõk képig haladva, 
együttérzõen figyeli, hogy sikerül-e a
mutatvány és szurkol, hogy ne visszafelé
(avagy ne önmagukba vissza), hanem
idõben is elõre fussanak a vonalak.

The viewer, in turn – with the acknowledge-
ment of the multiple transmissions – sympa-
theticly observes the act from picture to pic-
ture, whether it succeeds in its intention and
cheers that the lines do not collapse in on
themselves, but move forward in time as
well.
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rajzok, mese
illusztrációk
a “tenyérnyi
magocskák”
címû napló
könyvbõl
(2008-2012)

Miklya Mónika: FOLTOS PAMACS ÁLMA meséjéhez, 2009

drawings,
story illustra-
tions from
the book-
journal titled
"tenyérnyi
magocskák"
("a handful
of seedlings)
(2008–2012)

illustrations for the Monika Miklya’s story titled
Foltos Pamacs Álma (Specled Tuft's dream), 2009

illusztrációk
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illustrations for the Monika Miklya’s story titled
Foltos Pamacs Álma (Specled Tuft's dream), 2009

illusztrációk Miklya Mónika: FOLTOS PAMACS ÁLMA címû meséjéhez, 2009
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4

4

A visszaút, AZ ÁLOMHAJÓ KORRMÁNYA címû
könyvbõl, részlet, 2012 december rajzok, mese

illusztrációk
a “tenyérnyi
magocskák”
címû napló
könyvbõl
(2008–2012)

Excerpt from the book titled A visszaút, Az
álomhajó kormánya (The Return, The Captain
of the dream-boat), 2012 

drawings,
story illustra-
tions from
the book-
journal titled
"tenyérnyi
magocskák"
("a handle of
seedlings),
(2008–2012) 
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Becsey Zsuzsa vonalai pedig elindulnak
és futnak, látszólag szabadon, legalább
is a két jól meghatározott pont között
mindenképpen. Alakok, tárgyak egyetlen
folyamatos vonallal megrajzoltan – de
nem ez utóbbi okból eredõ – esetlen-
ségükben idézik a már említett kiszolgál-
tatott riadtságot. A vonal folytonosságá-
ban egymást követõen megrajzolt
alakok, sokat mondó és üzenõ – nem túl
nehezen megfejthetõ és olvasható –
"titkosírásként", véget nem érõ
nyughatatlanságában, zaklatottan
kapaszkodnak egymásba. Egyetlen vo-
nallal, vagy "gondosan" megrajzoltan,
nyitottan – átlátható-átjárható állapotban
"hagyott" - elhagyott, vagy esetleg
elõkapott? – amúgy meg befejezett figu-
rákkal-tárgyakkal, gyermek-vigasztaló
játékszerekkel körülbástyázott (?) külön-
leges hangulatú – egyértelmûen nem
gyermekkort idézõ – világ tárul fel a
szemlélõdõnek. Becsey Zsuzsánál a
"talált tárgyak" szándékosan "kereset-
tek", egymás mellé, mögé, elé, vagy
sorba illesztettek. 

Zsuzsa Becsey's lines thus commence and
run, apparently free, in any case between
two well-defined points at the very least.
Figures, objects drawn with one single con-
tinuous line – not out of this fact, but –
reflect the alarmed state in defenselessness
in their clumsiness. One drawn figure fol-
lowed by another in one continuous line
clinging to each other in an endless unease
of torment, as a form of an eloquent –
understandable and readable – "cipher".
Creating figures-objects using one single line
or "detail", openly draw them – "leave" -
abandon them, or perhaps draw them up
from somewhere? -  to a transparent - per-
meable state –, to completion an extraordi-
nary atmosphere of a world obviously not
representing childhood, fortified by a circle of
child-pacifying playthings. At Zsuzsa
Becsey's the "lost and found" objects are
purposely "looked for", placed next to,
behind, in front of each other, or in one line. 
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illusztrációk Lázár Ervin: “ A hétfejû
tündér” címû könyvéhez, 1991

“A kötögetõ” agyagvarrás, “Nyuszi
szomorúsága macihoz” textilvarrás 
(részlet) 1998 és 1999-bõl

illustrations for Lázár Ervin's book titled A hétfejû
tündér (The seven-headed fairy), 1991

The knitter, clay-sewing, for the teddy-bear in
Nyuszi szomorúsága (Bunny's sorrow), textile-
sewing (excerpt),1998 and 1999
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szitanyomat részlet / screen-print, 
detail

1992
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A szita- és grafikai nyomatokon, rajzokon
megmozgatott figurák ugyanazon felület-
re kiterített, idõbeni vetületeiben meglelt
vizuális folytonosság élménye, a moz-
gásban való látás vezette a mûvészt az
animáció felé. (Becsey Zsuzsa animá-
ciós munkáiról ezúttal technikai feltételek
hiányában a kiállítás megnyitóban csak
szó esett, de azokat megtekinteni nem
volt lehetõség.) 
A kiállított mûvekben viszont egyértel-
mûen felfedezhetõ a textil-agyag installá-
ciókban folyamatos vonalként futó cérna-
fonal-drót és a grafikai alkotások vég
nélküli vonalai közötti szoros összefüg-
gés, gondolatbeli folytonosság. 

The artist gravitated towards animation due
to the experience of visual continuity discov-
ered on the sieve- and graphic prints, which
is reflected in the sequential nature of the
figures laid out on the same surface over
and over. (due to lack of technical condi-
tions, Zsuzsa Becsey's works in animation
were only mentioned in the opening of the
exhibition, they weren't displayed for the
public.) 
In the displayed pieces, however, one can
easily discover the tight inherency and the
continuity within thought between the end-
less lines of the continuous thread-yarn-wire-
created clay installations and graphic pieces.
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“Nyuszianyó” filmetüd, mézeskalács figurák,1996

“Játék-variációk”, 
szitanyomatok, 
1992 (Budapest –
Sári Ífjúsági 
Otthon); 2002 
Sopron – 
Erdélyi Ház
“Visszatekintés”

“Végtelen tér”, szitanyomat sorozat, 1995,
MKF, FMK kiállítások (Barcsay díj)

“A tánc” selyemvarrás 2002 (részlet),
Pécel Ráday kastély, 2011

Nyuszianyó (Bunny-mommy) filmetude, gin-
gerbread figures, 1996

Toy-variations,
screen-prints, 1992
(Budapest, Sári
Junior Home);2002
Sopron, Erdélyi
House
“Retrospection”

Végtelen tér (Endless space), screen-print-
series, 1995, MKF, FMK exhibitions
(Barcsay prize)

The dance, silk sewing (fragment), 2002,
Pécel, Ráday manor-house, 2011
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“Terítõ kancsóval bögrével” agyaghímzés 
és textilvarrás, részlet
2001–2002, Göd, Olajfa Mûvészház, 2004

“figurák” “babák” agyagvarrás: Budapest - Nemzeti 
Tankönyvkiadó (2003), Göd – Olajfa Mûvészház (2004)

vonalhímzés

vonalvarrás

vonalvarrás

“Tablecloth with jug and mug” clay-embroidery and 
textile-sewing, fragment
2001–2002, Göd, Olajfa Art-House, 2004

line-embroidery

line-sewing

line-sewing

Figures, Babies,
clay-sewing, 

National Gallery of
Textbook Edition
in Budapest
(2003) 

Göd (2004) 

Olajfa Art-House
(2004)
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Becsey Zsuzsa égetetlen agyagtárgya-
kat fonallal, dróttal összevarr, hímez:
agyaghímzés. Szokatlan anyaghasznála-
tában színes vásznak, fém, fa, üveg is
helyet kap, a mozgás- "életre-keltés"
különleges viszonyára pedig mindunta-
lan szokatlan technikai és szemléletbeli
megoldások utalnak. A kancsóról a figu-
rák a síkba menetelnek le, a forgástestet
díszítõ motívum a tárgy mellett a síkban
is megjelenik, a sík felületbe vert
szögekre tekeredõ fonal (vonal) rajzola-
tában visszaköszön a kép fõ – éppen
szétesésben összekötözött – motívuma,
a képbõl az alak (a játékmackó) éppen
kiszállni készül. A vonalak által meghatá-
rozott síkbeli figurák világa mellett, a
háromdimenziós szobrokra tekeredõ
cérnák-fonalak fojtó hínárként fonódnak,
ugyanazok, amelyek ugyanakkor az
agyag "dombormûvek" összetartó anya-
gaként a megrepedezett alkotások –
elõbbi vagy utóbbi – szétesését elõidézõ
– láthatóan fölényes – erõi ellen küzde-
nek. 
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Zsuzsa Becsey works with plasticine (modelling
clay) figures, which she joins together with
threads or wires and embroiders them. This pro-
cedure is called clay embroidery. Her unusual
materials also include colour canvas, metal,
wood, and glass. She achieves the special
image of motion and that of 'making alive'
through unusual technical solutions. The figures
from the jug are stepping down onto the plane;
the ornamental motif on the rotation body
appears beside the object in the plane; the main
motif of the picture – bound while falling apart –,
the figure (a teddy bear) just about leaving the
picture, is reflected in the threads fastened on
the nails which are hit into the plane surface.
Besides the world of plane figures defined by
lines, the threads and yarns are coiling like
reed-grass around the three-dimensional sculp-
tures.  At the same time these threads and
yarns appear as material for the clay 'reliefs' as
if they were fighting against the visibly superior
powers resulting in the falling into pieces of the
cracked structures.

2011 “VII. Book – Object Biennal” Pécel, Ráday
residence “The book” (clay-embroidery, 2011)2011 "VII. KÖNYV - Tárgy Biennálé" Pécel,

Ráday-kastély "A könyv" (agyaghímzés, 2011) 

vonalhímzés

vonalhímzés

kombinált
varrás

line-embroidery
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És mindezekkel még mindig nincs vége
a Becsey Zsuzsa mûvészi tárházában
fellelhetõ formai és technikai elemeknek,
amelyeknek példái a kávébab formája
ihlette – immár égetett agyag-kompozí-
ciói, vagy a mindennapi egyszerû, kom-
pozíciós egységbe emelt figurái, az
emberalakos kisplasztikák. 

The formal and technical elements included
in Zsuzsa Becsey's artistic  treasury is even
richer than this as it also presents burned
clay compositions inspired  by coffee beans,
as well as the common and simple figures
appearing in compositional units, or the stat-
uettes of human figures.
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“A kávé” Sopron Erdélyi Ház
“Visszatekintés” (2002)

Coffee, Sopron Erdélyi
House “Retrospection” 2002
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S hogy Becsei Zsuzsa biztos rajtudása
és -készsége, a karakterábrázolás tehet-
ségével is párosul, bizonyítják Kroki-
modellrajz lefûzött vagy leporello-
szerûen bemutatott – a technikát és
szemléletet illetõen "leghagyományo-
sabb megfogalmazású" – sorozatai. 

Zsuzsa Becsey's
drawing skills are
combined with
the talent of 
character 
depiction, which
is represented in
the leporello like series – the most 
conventional in its technics and 
attitude – of the Kroki 
modell drawing.

posterior reproduction of the installation,
2013
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az installáció utólagos reprodukciója, 2013

eredeti, átdolgozatlan krokirajzok 
1989–1993

original kroki drawings created
between 1989 and 1993



Becsey Zsuzsa vizuális világa mellett
létezik egy "írott" – versekben, tan-
mesékben, mesedrámákban
megteremtett – sajátságos világa is,
amely megszületésének annál szemé-
lyesebb vonatkozásai vannak, mintsem
ezekrõl külön szólni kellene, annál is
inkább, hogy a mûvész alkotásainak egy
része (majdnem) mindent egyértelmûvé
tesz és – fordítva. 
A személyes dolgok "kiírásának" több
évvel ezelõtti idõszaka alatt
képzõmûvészeti alkotások nem hagyták
el Becsey Zsuzsa mûhelyét (talán ezért
is egyenrangúnak számítanak a vizuális
nyelven megírt "történeteivel"). Bonyolult
emberi magatartások, jellemek, változa-
tos (bizonyos szempontból mindenkép-
pen válságos) élethelyzetekben született
megoldások döntések sorozatából állnak
Becsey Zsuzsa meséi, amelyek alapján
az elsõ mesetörténet animációs változa-
ta elkészült a Magyar Mozgókép
Alapítvány és a Varga Stúdió Minores
Alapítvány támogatásával: Mese
nyusziról, azaz Átlátszófülesrõl és a jám-
bor Farkasoroszlánról a címe. 

In addition to Zsuzsa Becsey's visual world,
another  characteristic 'written' world also
exists - represented in poems, tales, and tale
dramas -, which has a more personal aspect
than to be written about separately. The
more so, as part of the artist's works makes
it almost completely clear.
In the period of a few years ago, which was
devoted to writing about personal aspects,
no art works were created in Zsuzsa
Becsey's workshop (perhaps this is the 
reason why 

the written pieces are considered equal to
the 'stories' formed in the visual language).
Her tales are composed from complicated
human behaviour, characters, and decisions
made in various situations of life (mostly 
critical ones). Based on this, the animated
version of the first tale story titled: A tale of
the rabbit called transparent-eared and the
meek wolf lion has been made with the sup-
port of the Hungarian Moving Pictures
Foundation (MMA) and the Minores
Foundation of Varga Studio. 

Selection from the tale of the tranparent-
eared and the meek wolf lion:

The transparent-eared rabbit is only watch-
ing but not understanding. The air is sensi-
tive from there, the blackness; the farther,
the more sensitive, and the more deeply

cool. Now it can be clearly seen that it is
conscious.

Átlátszófüles (Transparent bunny) whitens at
every receding step, until it eventually turns
completely white, one way or another, every-
one disappears.
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Árnyékon 

visszajáró 

hajnalok

Álmon megrekedt 

toll.

Lábujjhegyen ereszkedik alá
szívekben sokszínû

szivárvány. Kis öregember álmodik feketét
szíve papírtekercs.

Minden amire írni lehet
bõr. Egy zöld arc

egy kéz.
Edény színültig tejjel.

Se kisfiú se kislány
vásárolni függönyöket.

Kötél csomót vet
szoknyák suhognak

gyertya leesik.
Szokják az álmot a testek

esõ ne érje.
El kellett volna engedd a kezeimet.

Kitörik szárny
lába szekrénynek.

Mindegyik lábujjból hiányzik egy darab
jobban vigyázni.

Csöppen a tej szájon
vasárnaptól

nem leszek beteg.

Álmon megrekedt

részlet az Átlátszófüles és 
jámbor Farkasoroszlán címû
mesébõl:

Átlátszófülesnyuszi csak néz, és nem ért. A le-
vegõ érzékeny onnan is, a feketeségbõl, minél
távolabb, annál inkább az, és annál mélyebben
hûvös. Most már innen jól látszik, hogy tudatos. 

Átlátszófüles minden távolodó lépcsõfoknál
egyet fehéredik, mígnem fokozatosan kife-
héredik,

ki így, ki amúgy, eltûnik.

számítógépes grafika 2009-bõl

számítógépes grafika 2013-ból

computer graphic, 2013

computer graphic, 2013

Árnyékon visszajáró hajnalok /Dawns creeping back on shadows/

Feather stranded on a dream.
A multicolored rainbow descends gently below in every heart. 
A tiny old man with a heart of rolled up paper has black dreams  
Skin is the only surface writing remains.
A green face is a hand. 
A pot full to the brim with milk.
Not one boy nor girl around to shop for curtains.
The rope works on a knot.
The skirts rustle.
A candle falls.
The bodies are getting used to the dream, keep it away from the rain.
You should have let my hands go.

Wings fracture, as well as the legs of a cupboard.
Every toe is missing a piece, take ample care.
Milk drips on the lips
I won't be sick starting Sunday.

detail from the book titled Photos on the Coast

részlet a Fotók a parton címû könyvbõl
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Rajzok, grafikák, sorozatok, zenei
koncerteken készített munkák:

Drawings, series, and pieces made at 
concerts:

"The dream bus"  (computer graphic, 2011)
tender for graphic art illustrations and books
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“Az álombusz” (számítógépes grafika)
grafikus illusztrátor és könyv pályázat, 2011



computer drawings from the book  "a handle
of seedlings", 2012
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drawing of a concert, 31 October 2012
Budapest, Mika Tivadar Mulató / Music hall
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koncertrõl készült rajz, 2012 október 31. 
Budapest, Mika Tivadar Mulató

koncertrõl készült rajz, 2012 október 31.
Budapest, Mika Tivadar Mulató

kompjúter rajzok a “tenyérnyi magocskák”
könyvbõl, 2012

12

drawing of a concert, 31 October 2012
Budapest, Mika Tivadar Mulató / Music hall



passing partial segments or the "whole" on
its way.

In the Egyptian and Far Eastern languages,
visual representation can be found which is
different from the linguistic composition
based on the system of the Western/Latin
alphabet. However, the symbols deducted
from real figures, concepts and forms are so
difficult and abstract that it would be hardly
possible to accept them as the part of a
standardized/universal language understood
by everyone. 

This project provides a pattern that shows
how it would be possible to create a univer-
sal language by taking apart the sentences
or lines to words and substituting them with
visual elements taken from the real life. The
book is beginning with an illustration of a
text (for the sake of transparency,
approached by poetry and not by prose) and
with constant reduction it creates a simplified
symbol system. 

It is interesting in this method that the visual
signs, created by assigning a symbol to a
word, can be considered as universal signs
not just for the Hungarian language. It is
because every word has a meaning on it s
own* and therefore it can mean the same
thing in communication system which is
affected by many languages – and if the
word means the same, it has the same visu-
al sign as well.

*it transmit s something which we see,
touch, feel or we are connected to it by
sense (on the contrary , letters do not
have a meaning by themselves, that is
why people cannot communicate with
those who use another language,
because they represent with 
different alphabet)
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A Ló-Láb és Az álomhajó korrmánya
testvérpár könyvek koncepciója, vezetõ
gondolati-formai motívum:

A munka tárgya (szándékosan nem írok
célt, inkább egy képzõmûvészet –
vizuális mûvészet, grafika – rajz és a
nyelv, irodalmi megfogalmazás közötti
összevonás, összefogó kísérlet, mód-
szer, mely lebontva majd felépítve fogal-
mazza meg önmagát, tárva fel lényegét,
test és szellem, mely külön-külön 
– részeiben –, és összefogva, egyesítve
is testet ölt, test, mely folyamatosan vál-
tozva járódik körbe, önmaga pályáján és
ettõl kívül esve, úgy szegmenseket, akár
az "egészet" érintve, az út folyamán):
nyelveink átfogó, összes szókincsére
vonatkozóan egy új, összevont képi
kommunikációs forma kialakítása, mely
nem átvenni hivatott a szavak, mondatok
betûkbõl összeálló nyelvi mintán ala-
puló olvasási, írási szokásunkat, csupán
bõvíteni azt a lehetõséget, hogy a partiu-
monként, régiónként, törzsenként, orszá-
gonként különbözõ nyelveket beszélõ
embereket egy új, közös rajzi jelekre
épült képi "nyelven" kommunikáló értés-
ben közelítse, egységesítse.

Az egyiptomi, keleti nyelvekben létezik a
szó nyugati (abc betûrendszer alapú)
nyelvi megfogalmazástól eltérõ képi
ábrázolás forma, de a rajzi jelek,
legalábbis a levezetés, redukció nyomán
a valóságos figurákból, formákból, fogal-
makból jelekké képzett motívumok
(szimbólumjegyek) már oly mértékben
bonyolultak, elvontak, hogy a világban
élõ összes ember számára mint
egyezményes jelrendszer nehezen lenne
érvényesíthetõ. A jelenlegi munka
(könyv) arra ad mintát, hogy a mondat,
verssor szavakra bontással, ezen
szavaknak az életbõl vett rajzi elemek
megfeleltetésével, helyettesítésével
hogyan lehetne mindenki számára
érthetõ kommunikációs "nyelvet" kialakí-
tani. A könyv egy szöveg illusztrációjából
indul ki (az egyszerûség, jobban
átláthatóság kedvéért a poétika, és nem

a próza felöl közelítve), és folyamatos
redukcióval levezetve alakítja ki egysze-
rûsített szimbólumrendszerét. 

Az érdekes ebben a módszerben az,
hogy a szavaknak megfeleltetett
(szavakhoz hozzárendelt) rajzi jelekbõl
kialakult minták nemcsak a magyar
nyelvre vonatkoztatva tekinthetõk
egyezményes jeleknek, hiszen bármely
szó, mivel önmagában értelmes*,
képes ugyanazt a dolgot jelenteni külön-
bözõ nyelvet érintõ kommunikációs rend-
szerben, és ha a szó ugyanazt jelenti,
ebbõl következõen a szavat ábrázoló
rajzi jel is megegyezik. 

*tehát valamit leképez, amit láttunk, ta-
pintottunk, érzékeltünk, vagy valamihez
ezek közül tudat szinten kapcsoltunk 
(ellentétben a betûkkel, mely általában
önmagában nem hordoz jelentést, ezért
nem is tudunk más nyelvezetet használó
emberekkel kommunikálni, mert külön-
bözõ betûrendszerben ábrázolunk)
The concept of the Ló-Láb (Horse-Foot) and
Az álomhajó korrmánya (The Rudder of the
Dreamboat) sister-books,  leading intellectu-
al and formal motif:

The object of the work: relating to all the
vocabulary of our languages to create and
transmit a new comprehensive visual form of
communication, which is not supposed to
take over our reading and writing traditions
based on linguistic models, but merely to
broaden the possibility so that the people
coming from different regions, tribes, coun-
tries and speaking different languages
should be united in a new common visual
"language" based on drawn/visual signs.
This is a comprehensive languages of the
fine arts – visual arts, graphics – drawing
and linguistics – literature, and experiment, a
method, which taken into parts and put
together again can give meaning to itself,
revealing its essence, material and spirit,
which manifest itself one by one in its con-
stituent parts, and together – in a united
form. A body, which constantly goes round
changing in its own track and fall beyond it,
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Ló - Láb /Horse - Leg/

The sky gazes outward
It melts out from heads
It soaks apart
Aquarell tint
The wind stands its ground 
on egglegs  
The spring lies snug 
on a chair

A sky-gazing 
fish skulks. 
Eyes close -
Open
Draught from a shirt
Let us close the windows 

The image shifts
A hat
A carriage backs
looks back
from every eye



billboardArt, Kosice (Kassa) 2013
billboard, detail, computer graphics
sources: from the book titled “Ló-Láb”
(Horse-Leg)
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bilboardART, Kassa 2013 
óriásplakát, részlet, számítógépes grafika
forrás: “Ló-Láb” címû könyv, 2013

koncertrõl készült rajz, 2012 december 14.
Budapest, Mika Tivadar Mulató

drawing of a concert, 14 December 2012
Budapest, Mika Tivadar Mulató / Music hall
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bilboardART, Kassa 2013 
óriásplakát, részlet
számítógépes grafika

billboardArt, Kosice (Kassa) 2013
billboard, detail, computer graphics

könyvjelzõk, 2012
számítógépes grafika

bookmarks, 2012
computer grafics
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DIVATszín
ház,
számítógé-
pes grafika,
2013 május
22.

agyaghímzés, Göd, Olajfa
Mûvészház, 2004

clay-embroider, Göd,
Olajfa Art-House, 2004

computer graphics

DIVATszínház
(FASHIONtheatre)

22 May 2013
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unofficial poster, 2013, computer graficsnem hivatalos plakát, 2013
számítógépes grafika



5958 leporello szórólap, névjegykártya, logo
spreading sheet form leporello, card, logo
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logo and it’s birth proced, as well as it’s vari-
ations and applications on letter’s heading,
envelope, stamp

62

logo és születésének folyamata,
valamint variációi és alkalmazásai
levél fejlécen, borítékon, bélyegzõn
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emlék, titok koncert
Orczy-kert 2009

emlék (memory), titok
koncert (secret concert),
Orczy-kert, 2009

Megjelent könyvekbõl rajzok:
Drawings from published books:
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béláék a Gödörben, koncert 2009

kompjúter rajzok a “tenyérnyi 
magocskák” könyvbõl, 2012

"Béláék a Gödörben" (Béla's group in Gödör), concert

computer drawings from the book  "a patch
of seedlings", 2012
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Élõk, halottak, ki-bejárunk egyik
másikából, mint idegen ismerõs, a meg nem
született birtokán. Közben lépten-nyomon
ott, elõttünk a fény. Csukódó ajtók,
kinyíló szirmok. Meg nem születettekért.
Mégis mintha minden megtörténne. A csukódó
ajtók, a kinyíló szirmok. Elfeledettekért.
Költészet? Nem tudom, melyik irányból te-
kintek. Gyermekkorból-e, vagy egészen-
egészen régebbrõl. Hogy összeáll-e a kép.
Haladva, elõre, visszatekintve. Torzulások
a ki nem mondottak mögött megtalálják-e
helyüket. Egy sötét tér, egy megcsillanó
harang képes-e élni együtt, külön,
önmagában. Hogy van-e remény. Hangnak, egy
arcnak, lábak ösvényén.

Emlékezések, villaná-
sok, töredékek -
idõrétegek sejlenek fel
a lepel alól, sötétek-
bõl színek-fényekkel
hol élesebben kiraj-
zolódva, hol simulva
halványodó rétegeken.
Valami, ami kimondat-
lan, valami, ami nem
volt vagy ezután lesz,
mosódik egybe letûnt
korokkal, emlékfosz-
lányokkal. Valóság,
képzelet, melyik
valóságosabb, ami
eljön, vagy ami eljött
már. Mulandóban, hol
áldozat, hol átfordul
valami másba, feltûnve-
áttûnve idõk, álmok
ösvényén. Valami
abszurd, ami nincs is,
van is. Honnan nézzük.
Melyik rétegrõl sejlik
fel, innen láthatóbb,
vagy kicsit távo-
labbról.
Belenyúlhatnánk, leve-
hetnénk néhány réteget,
és akkor jobban lát-
szanának. De nincs kéz,
nincsenek kezek, ame-
lyek mozdulnának. Ki
kellene lépni. 

részlet a “Fotók a parton” címû könyvbõl, 2013
illusztrációk Boltos Gyula “Egy kis erotika” címû
könyvéhez, 2009

illustrations for Gyula Boltos's book "Egy kis
erotika" (A bit of erotica)

detail from the book titled “Photos on the Coast”, 2013
excerpt

from the book entitled "Photos on
the Coast"

Memories, flashes, fragments - the layers of time are filling
beneath the veil, from dark colours, with lights of colours, either

sharper drawn or smoother to fading layers. Something that is unspo-
ken, something that was not or will not be conflated in bygone eras,
memories. Reality, Imagination, which is more real, which will come or
what has come already. Ephemeral, where the victim turns into some-
thing else where, good times and bad times, dreams path. Something

absurd, which is not there, is there. How you look. Which layer like-
ly to arise, hence more visible, or a little further away. We could

remove a few layers and take a better look. But, no
hands, no hands would move. You should move

on.

Living ones, dead ones, we go in and out
like a foreign friend on the unborn estate.
Meanwhile, at every turn there is the light
in front of us. Closing doors, opening
petals. For the unborn ones. However, like
everything happens. The closing doors,
opening the petals. For the forgotten.
Poetry? I do not know which direction I
look. From the childhood, or from the very,
very past. Is the image a whole? Moving
forward, looking back. Distortions of what
has not been said can find their place. A
dark background, a gleaming bell is able
to live together, apart, alone. Whether
there is hope. A voice, a face, on a path.
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logótervek, 2013

logo, címer, embléma
logo, arms, emblem
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logótervek, 2013

logo, címer, embléma
logo, arms, emblem
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logótervek, 2013

logo, címer, embléma
logo, arms, emblem
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logótervek, 2013

logo, címer, embléma
logo, arms, emblem
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“A csoda” (7 perc, 2009; 12 perc, 2013)
némafilm és hangosfilm változat, 
kísérlet / improvizáció, elérhetõ:

"A csoda" ("The Wonder") 2009, 7 min, 2013, 12
min, silent film and sound film variations, experi-
mental / improvisation, available:

átdolgozott fotók a ‘70-es

évekbõl, 2009

http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/2009/12/blog-post.html

Drawings from computer-animations:
"próbarepülés" ("test-flight") (1 min, 2009)

available:http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu
/2009/11/valami-folytatasbol.html
http://www.youtube.com/watch?v=XnEwnmrHnY0

improvizáció nyúlra, farkasra, lóra,
piroskára és a nagymamára, 2013
(kilépve rajzfilmbõl)

Kompjúteranimációs filmekbõl 
rajzok:

“próbarepülés” (1 perc, 2009)
elérhetõ: http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/2009/11/valami-folytatasbol.html

improvisation to rabbit, wolf,
horse, little red riding hood and
grandma, (stepping out of the 
cartoon)

revised photos from
the 70's, 2009
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Utopian, 
experimental 
animation film, 
24 min, 2012

The move is based
on drawing and
music improvisa-
tions; there isn't any
definite narrative
story in it. It uses
fine art methods
and means. The
motifs
and the different
symbolical, formal
and content ele-
ments have multiple
meanings; thus
enhance an
interpretation which
is subjective for the
receptor of the
viewer.
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4 kép a Délibábos címû rajzfilmbõl 
(24 perc, 2012)
film elérhetõ: https://docs.google.com/file/d/0B261hNuX_xAjckJkdVZvQ0lHTEU/edit?pli=1

http://www.youtube.com/watch?v=kSMa5C6Fmcs

4 picture from the cartoon titled Délibábos (Utopian/Mirage-
haunted), available:

Délibábos, kísérleti animáció (24 perc, 2012)

A film rajz és
zene improvizá-
cióra épül,
nincs
egyértelmûen
megfogható
narratív
történet,
képzõmûvészeti
eszközökkel 
játszik, a
motívumok,
illetve sorozat
jellegû szimbo-
likus formai és
tartalmi elemek
különbözõ és
többrétegû
jelentéssel raj-
zolnak ki olyan
értelmezést,
mely szubjektív
a nézõi befo-
gadást illetõen.
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Délibábos rajzfilm és a “Nyitott könyv” -
mozgóképes könyv installáció, Sepsi-
szentgyörgy, Lábas Ház kiállítás, 2014:

az illusztrált könyvnek egy olyan megje-
lenítési formája, ahol a rajz helyén egy
beépített monitoron mozgó rajzok (ani-
máció) lejátszása történik. A könyv egyik
oldalán tehát a mozgó képek, másikon a
szöveg.

A hagyományos (nyomtatott: "illusztrált"
könyv) és a digitális (jelen esetben
mozgókép, "mozgó" rajz) vizuális kom-
munikációs eszközeink ötvözõdve egy
objektumban – szó szerint: mozgóképes
könyv – valahol önmagán* túl kijelöl egy,
a vizuális megjelenítettsége okán "jól
meghatározható" metafizikai teret,
legalábbis metafilozófiai dimenzióban
szemlélve valahol a konceptuális és
hagyományos keretek közti átjárhatósá-
got közelítve, élesítve-homályosítva…
Önmagán túli, ez jelentheti a saját terén
kívüliséget, valamint a mi lehetõség
határainkon túli létezést, egy
szokványos, köznapi értelmezhetõségen
túli dimenziót, mivel maga a tárgy min-
denapjainkban használati tárgyként
funkcióképtelen, tehát, mint ilyen, nem
létezõ, egyúttal tágabb technikai
kereteink között ebben az elõfordulás-
ban jelenleg ismeretlen. Ellenben, egye-
di tárgyként, mint installáció, mûködõ,
látható, tehát létezik egy másik,
nevezetesen alkotói nézõpontból mester-
ségesen megkomponált sajátos térben.
Mint ilyen, az objektum tehát megismer-
hetõ. Másik nézõpontban vizsgálja azt,
hogy a részelemektõl hogyan jutunk el
egy olyan egészig, mely már funkcióját
tekintve kiesik a szokványos, "valósá-
gos" kategóriába való beemelhetõség
határaiból. A technikai és
értelmezhetõségi határainkat feszegetõ
munka "nyelvi" (vizuális megfogalmazás)
és képi (hagyományos) ábrázolás szin-
tjén valahol a metafora és a dialektika
találkozási pontján szintén formai és tar-
talmi összefüggésben szélesíti a médi-

umok "egyedi" (de nem kifejezetten
személyes, inkább jellegében kommu-
nikációs) elõfordulásainak kereteit. Mód,
lehetõség nyílik tehát arra, hogy a
mozgókép megmutatkozhasson a ha-
gyományosan mûködõ képi forma
helyén, átvéve az illusztráció szerepét a
könyvben. Ennek a folyamatnak a leve-
zetése történik a rajzfilmbõl kiemelt 24
képkocka útjától a mozgóképpel
illusztrált nyitott könyv megjelenítéséig, a
szöveg és a mozgásban való látás kap-
csolatának lenyomataként.

*önmaga, mint olyan, létezõ egy részben
imaginárius (imagenizált) térben, más-
részt, mint megjelenített, homogenizált
kiállítótérben

Utopian animation film and the "Open Book"
– moving picture book/installation, exhibition
in Sepsiszentgyörgy in Lábas Ház (2014)

it is a type of display of the illustrated book,
where in the place of the drawing the moving
pictures (animation) are being shown on a
built-in monitor. On one side of the book one
can see the moving pictures, while on the
other side – the text.

The traditional (printed: "illustrated" book)
and the digital (at present moving picture,
"moving" drawing) means of visual commu-
nication merged in one object – literally:
moving pictures book – somewhere beyond
itself* designate one well-defined metaphysi-
cal space due to its visual presentation, at
least seen from a meta-philosophical dimen-
sion somewhere approaching and sharpen-
ing-blurring the borderlines between the con-
ceptual and traditional framework… Beyond
itself, this can mean being outside of its own
space, as well as existence beyond our bor-
der of possibilities, a ordinary dimension
beyond its everyday meaning, since the
object in our everyday life as a useful object
is functionless, therefore as such it does not
exist, and at the same time it is unknown
within a broader technical framework in its
present form. 
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However, as a unique object, such as an
installation, it functions, it is visible therefore
it exists in another artificially composed spe-
cial space from the point of view of the cre-
ator. As such, the object therefore can be
known. From a different point of view it
examines how we can get from its compo-
nent part to a whole, which concerning its
function does not fit within the borders of the
ordinary "real" categories. The work which
undermines our technical and epistemologi-
cal borderlines broadens the framework of
the "unique" media (not necessarily person-
al, but communication-like) at the level of the
"linguistic" (visual language) and image-like
(traditional) description somewhere between
the metaphor and the meeting point of the
dialectic in the context of form and content.
A possibility opens therefore for the moving
picture to show itself in the place of the tradi-
tional visual form, taking over the role of
illustration in the book. This is the process
from the 24 frames taken from the cartoon to
the publication of the open book illustrated
with moving pictures, as a footprint of the
relationship between the text and the vision
in motion.

*itself, as such, existing in a partly imaginary
(imagined) space, on the other hand, as in a
presented homogenising exhibition space
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rajzok a Könyvek könyve címû
improvizációs filmjátékból (3 perc, 2013)
“mûvészet a lapok között” kiállítás,
Székelyudvarhely, Haáz Rezsõ Múzeum

elérhetõ:
http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/
2013/06/konyvek-konyve-2013.htmldrawings from the improvisational filmplay
titled Könyvek könyve (Book of books)
3 min, 2013, available:
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elérhetõ: http://www.youtube.com/watch?v=aP7eweEOmQM

“Art between pages”
exhibition in
Haaz Rezsõ Museum
in Székelyudvarhely
Artbook, title: 
Book of books
technique: 
computer graphics



“A repülõ
babakocsi”címû 2
perces filmbõl rajzok,
2009; a film elérhetõ:
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http://arcainkszigoruantitkos.blogspot.hu/2009/12/amikor-valasz-erkezik.html
http://www.youtube.com/watch?v=CMFSKcCaIq8

“Mese Átlátszófülesrõl és a jámbor Farkas-
oroszlánról” címû 7 perces filmbõl rajzok,
1997, a film elérhetõ:

képek a “Rózsaszínnyuszi és Feketefogú
farkú s kezû története”, azaz: Nyuszi és
farkas forgatókönyvbõl, 1998 – 2002,
elérhetõ: 

drawings from the 7 min film titled "Mese
átlátszófülesrõl és jámbor farkas-oroszlánról"
("Tale about Transparent-eared bunny and
the tame Wolf-lion"), 1997, available: 

pictures from the script of "Rózsaszínnyuszi
és Feketefogú farkú s kezû története, azaz:
Nyuszi és farkas” (“Pink bunny and Black-
toothed-tailed-handed story”, i.e. Bunny
and Wolf), available:

http://becseyzsuzsanyulacska.blogspot.hu/2008/08/
tltszfles-s-jmbor-farkasoroszln.html

http://becseyzsuzsa.blogspot.hu/2008/06/2-fejezet-filmterv-elzetes.html

"A repülõ babakocsi" címû (2009-es) 2
perces filmbõl rajzok, film elérhetõ:

drawings from the 2 min film titled "A repülõ baba-
kocsi" (The flying baby-carriage), 2009, available:



Drawings from the experimental animations
film titled Wolf-lamb gambling (22 min, 2013)
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Rajzok a Farkasbárányoló címû kísérleti 

animációs filmbõl (22 perc, 2013)
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“ismeretlen dosszié” (agyaghímzés) a
2014 januári sepsiszentgyörgyi Lábas
Ház kiállítás munkáiból:
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Csak ne újra egy fal. Imádkozni újabb lebontott
falakért. A tiszta levegõért. Az illatokért. Talán
ezért nem maradhattam akkor? még két, még
több év. A szív, a tüdõ, a bõr. De miért így?

Nem lehet mindent a bõrre írni. Az idõt. A
kiejtett idõt. Kezekbõl.

És mit érek az elért szabadsággal? Amikor az
egészség megfizethetetlen a szabad szellem,
a gondolkodó emberbõl. A dolgozó emberébõl,
amelyik kitaszíttatott, amelyik elhallgattatott.
De amelyik él, még él, nem adja fel. 
A szabadságot. Szabadságért?
Megfizetni egészséget. Honnan? Melyik 
múltból, jövõért?

Talán nem is volt mindenütt sötét, nem is volt
mindenütt szag, mégis az üveges arcok,
szenes szemek, barázdált bõrök, a meggörbült
hátak a köpenyek alatt, mögött, az épület öreg
falaiban megült idegenség egész idõ alatt
halálra, pusztulásra, elmúlásra emlékeztetett.
Talán igen, valami más is. Ami a megült korok
tekinteteibõl maradt. Lehajló, elhajló 
szárnyakból. Ajtókból.

26 db molinó rajzokkal, szövegekkel a 2012-ben megjelent “tenyérnyi magocskák” naplóból

az agyaghímzett installáció dokumentáció részlet a 2013-as szentendrei Mûvészetmalom
kiállításról

"ismeretlen dosszié" ("unknown file"), clay-
embroidery, from the pieces of the 2014 janu-
ary Sepsiszentgyörgy exhibition in Lábas Ház

26 molino with drawings, texts from the 2012 journal titled "tenyérnyi magocskák" ("a handle of seedlings")

The clay-embroidered installation documentation-excerpt from the 2013
Mûvészetmalom Exhibition in Szentendre

Art Expo Fresh in Art Mill in
Szentendre, 2013

Szentendre, Mûvészetmalom 
ART EXPO FRISS, 2013

performansz, 2013 MüSzi,
Mezey Péter
felvételei
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A munkanélküli irodától vezet a szál a nép-
számlálási kérdõívek, adathalmazok feldol-
gozói munkakörbe, dossziék, sok-sok arcta-
lan irat. Hogy jön ide, és milyen jelen-
tõséggel bír maga az ismeretlen. Hogyan
lesz az általánosból személyes összefüggés
az ismeretlen és a dossziék között. Ki az az
arc, akit keresünk? Az, aki jelen van, meg-
fogható a dossziék megnevezett lapjain,
vagy olyan személy, aki nincs jelen. S ha
nincs, akkor miért is. Innen indulna a munka
bonyolult szálainak összefüggéseit
feltárandó kisegész a nagyegészben.
Kisegész, ami nincs, nem létezõ, mint a
dossziék nagyegészében, mégis létezõ egy
dosszién kívüli még nagyobb egységben.
Hogy a dosszié tartalmazza-e önmagában a
nagyegészet, azaz megfordítva, része-e
csupán, vagy önmaga teljességében, mint
egész, egyben õ maga a nagyegész. Nos,
akit keresünk, egy másik nagyegész része-
e, s akkor, mint olyan, a dosszié halmazon
kívül létezõ, azaz létezik másik, ettõl eltérõ
helyen megtalálható(?) vagy rejtõzködõ
nagyegész, vagy csupán egy kimaradt rész,
kisegység, amit keresünk, aki (mely)
valamikor része volt a dossziék halmazaként
testet öltött nagyegésznek, csak idõvel vált
le ettõl a nagyegésztõl (leválasztott-levá-
lasztódott-leválasztatott, részletkérdés, de
nem is olyan elhanyagolható fontossággal
bíró vizsgálandó tény), így tehát, mint
hiányzó egység, jelentõségét vesztõ,
elhanyagolandó, figyelmen kívül hagyható
objektum. De akkor miért keressük. Mi köze
a levált, elhanyagolható résznek a létezõ,
magát tapinthatóan meghatározó
nagyegészhez? Vagy ha külön, a dossziét
meghatározó nagyegésztõl eltérõen létezõ
részegység (rejtõzködõ, önmagát fel nem
fedõ, vagy külsõ erõk által elhallgattatott,
sem elhanyagolható részletkérdés), esetleg
önmaga, mint teljességet képviselõ
önmagában is nagyegésszel bíró egység,
miért vonzza a dosszié meghatározta
nagyegész testet, hogy az lépten-nyomon a
nemlétezõvel szemben magát eltérõ egység-
ben meghatározza. Miért szükséges a nem-
létezõ megjelölése, mint pszeudo- (más,
meg nem nevezett testbe áttûnõ, átvezetett,
önmagából, önmagától kiiktatott), hangsúly-

ozva nemlétezõségét, hacsak nem azért,
hogy az önmagát meghatározó, dosszié
testet öltött nagyegész egység (magát
nagyegész egységként kikiáltó parafrazáló
kiáltvány) élhessen, mûködhessen. Testét
környezetében minden akció, tevékenység
vonatkozásaiban lenyomatként viselhesse,
viseltesse, önérvényesítõ (önérdek
érvényesítõ), önerõsítõ megnyilvánulá-
saiban. Létezõségét lépten-nyomon kinyil-
váníttassa a nemlétezõvel szemben, a nem-
létezetté nyilvánítottal szemben.

What kind of connection does the unknown
have? How will the general relationship
become personal between the unknown and
the folders?  How is the one who we are
looking for? Is it someone, who is there, on
the pages of the documents, or someone
who is not there? And if they are not there,
why not/why are they missing? The explo-
ration of the complicated connections would
begin here, the small part in the big whole.
The small part, which does not exist in the
case of the folders which are creating a
great whole, however it does exist outside of
the folder, in a bigger whole. 

Does the folder contain everything or in
other words, is it only a smaller part or it is
the whole thing itself? Actually, who we are
looking for is a part of another big whole,
and if he/she is then he/she does exist out-
side of the folder too, can be found some-
where else. It is a hidden big whole or a
missing part, which we are looking for, who
once was the part of the whole represented
by the folder's collection. He/she only left
this great whole (or was made to leave it – a
less significant aspect but still important to
examine) therefore as a missing part, it
loses its significance, becomes a negligible
item. But then why are we looking for it?
What is the connection between the negli-
gible part and the great whole which can be
identified by itself? 
Or if we take this smaller part separately
from the great whole, as a whole itself, why
does it draw the great whole identified by the
folders to identify itself from time to time as a
contrast to the non-existing? 

"ismeretlen dosszié"  installáció

9 kisebb darabból álló munka
anyaga: agyag és cérna, gombostû 
(származásilag az agyag Súgásfürdõ
/Románia/ talajából ásatott)
technika: agyagvarrás
készült: Budapest, 2012

2012. szeptember 06. és október 10-e
között dolgoztam közfoglalkoztatott státus-
ban a Munkanélküli Hivatal által kiközvetített
népszámlálási adatfeldolgozói munkakör-
ben. Az "ismeretlen dosszié" címû munka
csíráiban, egyik szálon, innen eredeztethetõ.

A munka két (kapcsolódó szálait tekintve
több) szálról indult inspirációból született,
egyik vége messzibbre nyúlik, másik a már
említett közelmúltból tekint vissza. Egyik
(Fotók a parton /ismeretlen dosszié/,
könyvterv, 2010–2012) versek és rajz-, kép-
szövõdmények láncolatán nyugszik, külön-
bözõ idõk egymásra vetülésébõl, másik,
ettõl elszakadva, új, mint közfoglalkoztatott,
bár az alanytól (személy és tárgyától)
eltávolított, elidegenített, egyúttal inspiratív,
közvetlen környezetbõl építkezett. Majd
kinõve saját kereteit, egyben leválva a
magtestrõl, a gyökérszál sokkal régebbi
idõkbe visszavezethetõ. 

Ez a munka is, akár a többi, egyik lábával
önálló, autonóm egységet képvisel, s mint
ilyen egységében, önmagában tekintendõ
egésznek, másikkal kötõdik egy (olykor több,
egymásba nyúló vagy egymással érintkezõ)
még el nem szakadt testéhez, amibõl
vétetett, és egy harmadikhoz, ami eztán
születik. Ez az a munka, elõzmény, amibõl
(amirõl) leszakadt, de még a szálak a
fonálon visszavezethetõk arra, ami volt, és
arra is, ami majd megszületését követõen
bekövetkezik. Fél lábbal tehát minden
munka kapcsolódik egy azt (önmagát)
megelõzõ munkához és egy késõbb
megszületendõ munkához (testhez,
anyaghoz, mely mindannyiszor egy darab a
nagyegészbõl, nagyegész viszonylatában).
Ez a láncolat, egymáshoz kapcsolódó,
egymásba ékelõdõ részecskékkel egy örök-

mozgó testet képeznek úgy idõben (?végte-
len dimenzió), mint fizikai létben vagy lélek
(szellemben).

"unknown folder" installation

a project containing 9 smaller pieces
Material: clay and cotton yarn, pins
(the clay was dug in Súgásfürdõ, Rumania)
made in Budapest, in 2012

I had been working from 6th September to
10th October as a census data processor
and the job was mediated by the National
Labour Office. My installation called
'Unknown Folder' is originated from there on
the first place.

The project was based on an inspiration
which had two main parts. One of them is
older while the other leads back to the re-
cent past. One of them (Photos on the shore
/Unknown Folder/, draft, 2010–2012) is a
collection of poems, drawings and photos, the
differentiation of different times/ages, while
the other raised from a civil servant whose
surrounding was alienated, but inspiring at
the same time. Having grown out its frames,
leaving the heart behind, the main line can
be traced back to much earlier periods. 

This project, just like the others, is standing
on two legs. One leg represents an individu-
al unit and can be considered as whole
itself. The other so-called leg of the project is
still connecting to a bigger part from which it
came, and a third leg has a connection with
the soon created part. This project from
which it can be traced back what was and
what will be after its birth. So partly, every
project connects to the previous and to the
following one. (to a body, to a kind of materi-
al, which is always only a small part of a big
whole). This chain with its connecting parts
create a never-lasting body, creating it in
time, in physical existence or spiritually. 

From the labour office the road leads to the
census questionnaires, to the field of data
processors, to the folders, to many faceless
documents.
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“ismeretlen dosszié” (agyaghímzés)

"ismeretlen dosszié" ("unknown file"), clay-embroidery

Why is it impor-
tant the naming
of the non-exist-
ing, such as a
pseudo, (anoth-
er, which is fad-
ing into another
body, excluding
from itself) high-
lighting the non-
existence, or
they do it only
so that the self-
identifying folder
- the great
whole could live
and work. All the
other actions,
activities have
an effect on the
body which
keeps these
effects to
enhance itself. It
expresses its
existence from
time to time
using it as a
contrast to that
one which
declared to be
non-existing.

performansz, 2013 MüSzi
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“ismeretlen dosszié” (agyaghímzés)

"ismeretlen dosszié" ("unknown file"), clay-
embroidery



többiek összefüggésében, hogy a
szöveg-képek egymásra rétegzõdéssel
mintegy automatikus, tudatalatti idõséta
nyomán újraélik, reflektálják is, miközben
átértelmezik, szinte mondhatni átfor-
málják a múltbéli történések összefüggé-
seit.  Hogy az asszociációk milyen
mértékben felfejthetõek, számomra is
újabb és újabb titkot rejtenek.

Visszatekintve, a 7 könyv talán csak egy
utópisztikus álom, amibõl ildomos
felébredni. Ha a jelenek-múltak-jövõk
szövõdményeinek áttûnésébõl nézünk,
talán valóság. Hol van az átjárás a meg-
fogható és a visszatükrözõdõ nézõpon-
tok megközelítései között…

Az lenne szép, mire életem végéhez
érnék, a szálak amiken visszamennék a
7 könyv lapjain, is fokozatosan
halványulnának, míg végleg eltûnnének,
és már semmi sem lenne érvényes
abból, ami ezen az ösvényen vezetett.
Valami új világ kezdõdne, ami még nem
volt.

("tenyérnyi magocskák" Arcaink… 
7 naplókönyv, 2012)

milyen különös ahogy elszáll a szó attól
amit mondani szeretne
milyen különös amikor a szó különös
nem találja régi jelentését

az é
a betûk is átíródnak

a koporsó, a tegnap még olyan vidám
hangözönben is
meghazudtolja önmagát

a feladat, küldetés
ahogy a léptek egymásba akadnak
régiek újakba szorulva

most kifordul az arc ahogy a tükörbõl
még visszanéz
külön a kéz, a tenyér, a térd

Where the passage between the tangible
and reflective viewpoints meet ...
That would be nice, before the end of my
life, to go back to the pages of the 7 books,
gradually fade, and finally disappear, and
nothing would be known from what has led
to this path. Something new, a new world
would start, which did not exist.

(a handle of seedlings, Our Faces... 
7 diary book, 2012)

how strange the word flies away from what it
want to say
how strange is when the word Strange can-
not find its old meaning

the letters are transcribed

the coffin, yesterday in good mood, contra-
dicts itself

the task, the mission
how the steps trip over each other
old ones stuck in new ones

now the face falls as it looks back from the
mirror
separate the hand, palm, knee
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Just not a wall again. Praying for the newly
demolished wall. For the clean air. For the
fragrance. Maybe that's why I could not stay
then? yet two more, many more, years. The
heart, lungs, skin. But why so?

You cannot write everything on the skin. The
time. The pronounced time. From the hands.

And what do I get for the freedom achieved?
When health is priceless, the spirit free, from
the thoughtful man. From the working man
who is pushed out, who is silenced. But who
is alive, still alive, does not give up.
The freedom. For freedom?
Paid with health. From where? Which past,
for the future?

Maybe it was not all dark and there was no
smell everywhere, yet the glassy faces,
charcoal eyes, lined skin, the bent backs
under the cloak, behind, in the building old
walls settled all the time strangeness to
death, destruction, passing recalled. Maybe
indeed it is something else. Coming from the
gaze of the settled ages. Bending, curving
wings. Doorways.

Since there is, is there such a sky, horizon?
a fixed point where to disappear, not to be
seen with any detectable instruments.
The signs that initially appeared almost
imperceptibly, the drawings in the light of
texts are a lot denser, recently have been
highlighted daily in the present tense, hap-
pening, incidents occurring.
Dreams are also very specific signs.
The book's x-th feature, somewhere, in the
context of others, the text images superim-
posed stratification reliving the wake of some
automatic, subconscious time walk, reflect,
while reinterpret, almost as it were a
reshape of the context of past events . The
association reveals to me more and more
hidden secrets.
In retrospect, the seven books are perhaps
an utopian dream we wake up from. If we
look from a present, past and future point of
view, it may be a reality.
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Csak ne újra egy fal. Imádkozni újabb
lebontott falakért. A tiszta levegõért. Az
illatokért. Talán ezért nem maradhattam
akkor? még két, még több év. A szív, a
tüdõ, a bõr. De miért így?

Nem lehet mindent a bõrre írni. Az idõt.
A kiejtett idõt. Kezekbõl.

És mit érek az elért szabadsággal?
Amikor az egészség megfizethetetlen a
szabad szellem, a gondolkodó ember-
bõl. A dolgozó emberébõl, amelyik
kitaszíttatott, amelyik elhallgattatott. De
amelyik él, még él, nem adja fel. 
A szabadságot. Szabadságért?
Megfizetni egészséget. Honnan? Melyik 
múltból, jövõért?

Talán nem is volt mindenütt sötét, nem
is volt mindenütt szag, mégis az üveges
arcok, szenes szemek, barázdált bõrök,
a meggörbült hátak a köpenyek alatt,
mögött, az épület öreg falaiban megült
idegenség egész idõ alatt halálra, pusz-
tulásra, elmúlásra emlékeztetett. Talán
igen, valami más is. Ami a megült korok
tekinteteibõl maradt. Lehajló, elhajló 
szárnyakból. Ajtókból.

Minthogy van-e, létezik-e mint olyan,
ég, horizont? egy fix pont, ahol már
eltûnni, nem látszani mûszerekkel sem
kimutathatóan.

A jelek, melyek kezdetben alig észreve-
hetõen jelentkeztek, a rajzok, szövegek
tükrében egyre sûrûsödtek, utóbbi
idõben már napi szinten kijelölve az
adott jelen idõben való megtörténést,
események bekövetkezését.

Az álmok szintén igen különös jelzések.

A könyvnek egy x-ik vonása, valahol,
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Megint õt idézném:

ölelésbõl csillognak szavak, de jó is élni. Szól
egy hang, kintrõl

Persze, ez a rebbenésnyire érzékeny lényiség
nem csak a nyúl alakját érzi magáénak. Felveheti
és fel is veszi a madár, az angyal formáját is.
Becsey Zsuzsa általuk éli meg az átváltozás
örömét, és a megállapodni képtelen lét bizonyta-
lanságát.
Leszáll egy angyal, mintegy eltakarva az éle-
tre kelt emberi arcot… írja és rajzolja a sokszor
egymásba formálva, átalakítva, szétválasztva az
õt jellemzõ motívumokat. 

Egyszóval én itt, egy olyan mûvészrõl beszélek,
aki szerencsés kiszolgáltatottságában
érzékenyen dolgozza fel a világ jeleit.
Természetesen telve van kétségekkel, félelem-
mel, mint mindannyian, akik ezt az utat, vagyis
inkább ezt az útkeresést választottuk. 

Becsey Zsuzsa pontosa tudja ezt, és ezért is
fogalmaz így:

Miért alkot az ember. Kiknek? ki az az arc,
akit keresünk? Nem adunk nevet az áldozat-
nak. Nincsenek érkezések, mint itt (azaz hogy
az érkezések sem igazi érkezések), pusztán
emlékezés és illanás. a valóságban nem
tudjuk mi fog történni. Nos, melyik idõ titkos-
abb? (Az idõnélküliségben) az ismeretlen
felöl, ami még rejtõzködõ állapotban van…
elõre szabott minták nem mûködnek… nincs
okulás, csak tévedés, eltévedés… 

Minden rokonszenvem az övé. Minden rokon-
szenvem a bújdoklóké, a rejtõzködõké, az el-
nem-fogadottaké, a lehetetlenre vállalkozóké.
Vagyis azoké, akik a mai világ képtelenséget
választották képeik anyagául. A képtelenség
képei közel állnak a szívemhez. Mert, ha engem
kérdeztek, csak azt tudom elmondani, amit kép
és írás olvasása közben éreztem. Már régen
nem hiszek az egyetemes és objektív értékítélet-
ben. A bizonytalant feszegetõ kísérletekben
hiszek, abban az önmegvalósító törekvésben
hiszek, amelyik felszámolja önmagát. A kétség-
beesésekben hiszek, és a kétségek átmeneti
feloldódásában, abban, hogy miután minden 

recsegve-ropogva ránk omlott, kiverekedjük
magunkat a törmelékek alól.

If there is a preparation for the role of rein-
carnation, if there was a possibility to choose
a personality in this intermediate existence,
then Zsuzsa Becsey for sure would choose
one for herself. 
That is how she defines it:
incarnate a body in another body ... the
body ... the unnamed body ... the girl rolls
in all of the body ...
*
And what she did for herself is not other
than the rabbit motif and this role can be
seen as both a symbol and role of existence.
This agile, sensitive creature, this alert sen-
sitive soul, constantly escaping. The freedom
fulfils and completes her person.
Here are a few lines of evidence:
From the unknown in the st ate of hiding
the rabbit's shadow . The shadow it self
doubles the rabbit, lies down crying
inside when the snow is not white. In the
inside and the out side light. Rabbit, you
yourself are an example. 
And lots of examples can be seen in the
drawings. And there are plenty of encounters
and cuddle between writing and drawing cre-
ation. The imagery is inherently freed from
all convention. But it is the pleasure of writ-
ing to catch up on the artist. Writing and
Images often find each other in it and by it.
This duality can become one with the good
moments. It now releases the joy of drawing,
and writing the best moments of real poetry
aloft.
Quote her again:
embrace glitter words, but it is good to
live. S peaks one voice from out side
Indeed, this soul sensitive to startles, not
only owns the shape of the rabbit, but the
bird also takes the form of the angel. Zsuzsa
Becsey is experiencing the joy of transfor-
mation, and the insecurity of being unable to
agree.
An angel descends, obscuring some of
the revit alized human face ... writes and
draws forms and shapes, modified, separa-
ted with her characteristic motifs.
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Elõhang Becsey Zsuzsához

Aranykulcs, egy régi történet fordítása
(visszaforgatása) címû könyvéhez

Becsey Zsuzsának két lelke van, vagy legalább
is kettõs élete. Az egyik a képi világban bonta-
kozik ki, a másik az írásban. Kétlakiság mond-
hatnánk. Két otthonosság, vagy mondjuk úgy,
hogy két otthontalanság.

Nyilvánvaló, hogy az írás tere a mitológiai mega-
lapozását jelenti a képi létnek. Míg a képteremtõ
létforma a lehetõségek szabad improvizációjának
ad teret.  

Tehát kettõs lét az övé. A képi világ az asszímet-
ria felvállalását sugallja, míg az írás a harmóni-
akeresést, vagyis a harmóniáért folytatott hiába
való küzdelmet vázolja fel. Az írás a bõség
zavara, és elveszettség a szó-mindenségben,
szemben a képképzés szabadságával, a
gyönyörködés bukfenceivel, vagyis a létöröm
szabadságával.

A képteremtõ a szabadságról tudósít minket, míg
az írás-létben a rejtõzködõ bukkan elõ. Becsey
Zsuzsának ez a személyiség-változata, ugyan
szintén szeretné megmutatni magát, de akit
megmutat, az nem más, mint a sorsának kiszol-
gáltatott valaki, aki érzékenyen szenvedi meg a
legkisebb rezdülését is a világnak.

Ha létezik "reinkarnációs szerepekre" való
felkészülés, ha lehet személyiség jegyet válasz-
tani ebben a "köztes létben", akkor Becsey
Zsuzsa egyet biztosan választott magának. 

Õ ezt így fogalmazza meg: 

testet ölteni…test egy másik testben,… a meg
nem nevezett testbe áttûnõ… a leány az
összes testben elõforduló…

*
És amit önmagává tett, az nem más, mint a nyúl
motívuma. És ez a szerep-jel egyszerre szimbó-
lumnak és létezés-mintának is tekinthetõ. Ez a
mozgékony, érzékeny lény, ez a rezzenésekre
riadozó, állandóan menekülõ, de szabadságát
belakó és kiteljesítõ valaki, õ lett.

Legyen itt néhány sora bizonyítékul:

az ismeretlen felöl… rejtõzködõ állapotban
van… a nyúl árnyéka. Az árnyék maga a nyúl
megkettõzése… elfekszik, bent sír…. bent,
mikor nyulastól a hó sem fehér. Kinti, akár a
benti fényben.  Nyúl, te magad vagy a példa… 

És példa a rajzokban is bõven akad. És akad
bõven találkozás és összeölelkezés az írás és
rajz teremtményei közt. A képi világ eredendõen
felszabadult minden konvenció alól. De azért az
öröm az írásban is utoléri az alkotót.  Írás és Kép
sokszor talál egymásra benne, és általa. Ez a
kettõség eggyé tud válni a jó pillanatokban. A raj-
zolás önön örömét szabadítja fel, míg az írásnak
legjobb pillanatait igazi költészet emeli a magas-
ba. 

Robert Barna
Preface for Zsuzsa Becsey

for the book titled Golden key, an old
story interpretation, shooting and
translating back

http://www.mek.oszk.hu/11800/11870/11870.pdf

Zsuzsa Becsey has two souls, or at least a
double life. One unfolds in the visual world
the other in writing. We might say two
homes, or let's call it twice homeless.
Clearly, the writing space is the image of the
mythological foundation of existence. While
the image-creating possibilities come to life,
free improvisation gives way.
Therefore, hers is a double life. The imagery
world suggests the asymmetry, while the
writing suggests the search of harmony, that
harmony that outlines the struggle in vain.
Writing abounds in disturbance, and being
lost in the universe of words, as opposed to
the freedom of image creation, the delecta-
tion of free movement, therefore the escape
to liberty.
The image creator teaches us about the
freedom, while in the world of writing
emerges from hiding. This is a side of
Zsuza's personality, as wants to reveal her-
self, but who she reveals is none other than
the fate of a vulnerable person who endures
the least sensitive response to twitching the
world.
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BARNA RÓBERT

Elhangzott 2013. október 10-én Budapesten a
MüSzi-ben a könyvbemutató eseményen.

http://www.youtube.com/watch?v=ikA_8MLSr_s&feature=youtu.be

http://www.mek.oszk.hu/11800/11870/11870.pdf
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In one word, I'm talking about an artist who, fortunately, is sensitive to
the vulnerability of the signs of the world. Of course, full of doubts,
fears, like all of us who have chosen this path, or rather the search for
the path.
Zsuzsa Becsey exactly knows this, and therefore also puts it this way:
Why was man created? For whom? Who is the face we're looking for?
We do not name the victim. There are no arrivals like this (the arrivals
are not real arrivals). Memory flashes. In reality we do not know what
will happen. Well, which time is more secret? (The time is no heaven)
embracing the unknown, which is still an elusive condition ... pre-made
designs do not work ... no edification, just a mistake, getting lost ...

All is relationship. The relatives, those kind of people
who are hiding and are not welcome and choose to be
impossible. In other words, those who have chosen
today world's absurdities. The nonsense images are
close to my heart. Because, if you ask me, I can only
tell you only what I felt when I read the images and
the words. It's been a long time since I stopped believ-
ing in objectively judging values. I believe in self-fulfill-
ing endeavor which eliminates itself. In desperation, I
believe in the temporary dissolution of doubt, that all
came crashing, collapsed after us, struggling our-
selves out from the debris.

This words had been delivered in Budapest, MüSzi
(Community & Art Level), 10 October 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=ikA_8MLSr_s&feature=youtu.be



1999-ben egyidõben készítettem agyag-
plasztikákat és textilvarrással is foglalkoztam.
Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy
úgy használom az agyag felületét, mintha puha
textil volna, beledolgoztam a cérnát, majd
késztetést éreztem a figurának bevarrni szemét,
orrát, száját, egyszerûen összevarrtam, akár egy
lyukas zoknit, gyors és nem túl sûrû öltésekkel. Ez
volt az elsõ lépés az agyagvarráshoz. 
A második munkánál (kötött pulóver) már kom-
bináltam a keresztöltést és a zig-zag varrást úgy,
hogy az agyagot átvarrtam, mintha textil volna, ezt
oda-vissza varrásnak neveztem. Ha lapos az
agyag teste, kisebb tû is megfelel, azonban ha
nagyobb átmérõjû plasztikát, szobrot szeretnék
átvarrni, szükség van olyan méretû tûre, mely
nagyobb, mint a tárgy testvastagsága. Tovább
folytatva a kísérletet, fejlesztettem ki az agyag
felületén varrást, mely egyszerûbb és pontosabb
(szabályosabb) varrást tesz lehetõvé, finomabb,
részletesebb kidolgozottságot, hiszen nem kell a
tárgy hátoldaláról visszavezetnem a cérnát, ami
esetleg nem pontosan ott bújik ki, ahol szeretném
(kivétel, ha éppen ez a véletlenszerûség,
kiszámíthatatlanság a cél). Ennek a varrási mód-
szernek az elsõ fázisában egyszerû férc-varrást,
vagy ahogy neveztem, vonalvarrást hoztam létre.
Ezen a módszeren is továbblépve egy szintén
általam nevezett vonalhímzést alakítottam ki, hol
sûrûbben, hol gyérebben megdolgozva cérnával
az agyagot (feszesebb vagy lazább öltésû tech-
nikával), követve a figura körvonalát vagy
sormintával töltve ki a felületeket, keskenyebb
vagy szélesebb mintát alkalmazva, ahogyan a
kompozíción belül a tervrajz vagy az improvizációs
képzelet az alkotófázisokban megkívánta. Így
alakult ki az agyaghímzés. Késõbbi fázisokban
kombináltam a vonalvarrást a vonalhímzéssel,
kombinált varrásnak nevezve. Az agyag felületén a
vonalhímzés lehet mélyebben barázdált és
plasztikus (kidomborodik az agyag felületébõl),
vagy lehet sík hatású. Kikísérleteztem különféle
hajformák, frizurák jellemzõit, késõbb már bonyo-
lultabb varrástechnikát is használtam egy kötés-
minta vagy horgolt felület megjelenítésére. Ez volt
a kötött szvetter és ing. Távlati cél egy olyan mód-
szer kifejlesztése, mely által a létrehozott tárgyak
égethetõek, ezáltal idõtállóak, masszívabbak, mint
a nyers cérna-agyagvarrás esetében. Viszont ez
éppen annyira hátrány is, hiszen az égetésálló
fémszállal varrt vagy a már égetett, utólag cérná-
val varrt agyag nem hordozza a textilvarrás jellem-
zõit, könnyedségét, és látványban sem azonosul,
súlyosabb, szilárdabb hatású lesz, elveszítve a
nyers, puha, közvetlen öltés élvezetét és izgalmát,
a szabadabb, kötetlenebb alkotás örömét.

How did clay-embroidery come to be?

In 1999, I was engaged in clay-sculpture and textile-
sewing at the same time. All of a sudden I noticed,
that I use the surface of the clay as if it were soft
textile, I worked the yarn in it, then I felt an urge to
sew the eye, the nose, the mouth of the figure shut, I
just sewn it together, like a torn sock, with fast and
not too frequent stitches. This was the first step for
clay-sewing. For  the second work (embroided
sweater) I combined the cross stitch with the zig-zag
in a way, as if it were textile, I called it back-and-forth
sewing. If the body of clay is flat, a smaller needle is
sufficient, however, if I want to sew trough a bigger
sculpture, I need a needle which is bigger than the
bodywidth of the the object. Continuing the experi-
ment, I developed the sewing on the surface of the
clay, which enables a simpler and more precise
(well-formed) way of sewing, giving finer and more
detailed work, because I do not need to lead the
yarn back from the backside of the object, which not
necessarily comes out where I want it (unless I'm
aiming for this exact unpredictability). In the first
phase of this sewing-technique I created tacking
thread-sewing, or as I named it, line-sewing. Moving
on from this method, I evolved a line sewing coined
by me as well, in which the yarn is at points fre-
quently, at other ones more loosely worked into the
clay (using tighter or looser stiching techniques), fol-
lowing the outline of the figure or filling out the area
with row-pattern, using thinner or wider patterns int
he creating phase, depending on what the plan or
the improvisative imagination within the composition
demanded. That's how clay-embroidery came to be.
In later phases I combined line-sewing with line-
embroidery, and coined it combined sewing. On the
surface of the clay the line-embroidery is allowed to
be deeper-furrowed and plastic (it rises out of the
surface of the clay), or it can have a flat surface-
effect. I worked out the characteristics of various
hairstyles, later I began to use more complicated
sewing-techniques to represent a knitting-pattern or
crotchetwork-type surface. This was the knitted
sweater and shirt. One of my long-term goals is to
develop a process which enables the burning of the
pieces, creating long-lasting, more massive works,
opposite the raw yarn-clay-sewed ones. However,
this can also be a disadvantage, because the clay
sewn with fire-proof metallic thread or the already
burnt, susequently sewn clay does not have the
characteristics of textile-sewing, its soft surface,
lightness, it won't have the same visual effect, it will
be heavier, more massive, losing the enjoyment and
excitement of the raw, soft and direct stiching, the
joy of free, unbound creation.
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Hogyan alakult ki 
az agyaghímzés?


