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E kiállítás létrejötte Íélig-meddig a Vé-
letlennek köszönhetö' Néhány hónappal
ezelótt, Galériánk épületének padlásán
bukkantunk rá azokra a - Vastag porré-
teg alatt nyugvó - múanyagnyúl tete_
mekre, amelyek most új életre ke|Ve, itt
láthatók e kiállításon' A több száz, 25-30
éVe készÜ|hetett, majd ÍélÍedobott bábu
olyan megejtó látvány volt, hogy szinte
Ínagától jött a gondolat: mr]vész baráta-
ink, ismeróseink ébresszék Íel őket e hi-
bernáIt állapotból. KíVáncsiak Voltunk, ho_
gyan reagálnak a szokatlan Íelkérésre, mi
történik a postán elkÜldött Íigurákkal' ré-
szeiVé válnak_e egy-egy majdan elkészÜ_
lő múalkotásnak.

Mint látható a művészek teljesítették
feladatukat, amely carlo RidolÍi (1648)
szerint nem más, mint hogy (a művész)
,,saját erejéból a dolgoknak megadja a
valóságban ténylegesen el nem ért töké-
letességÜket és szépségÜket'', Valamint
,'hogy'a jelenségben rejtózó elveket aktu-
ális állapotukkal .ellentétben ismét ér-
VényÍe iultassa''' l9y válhattak e banális
tárgvak - a lila színrj, hibás' mÚanyag
bábuk' többÍéle 

',rejtózó 
elV''' szimbólum,

jeIkép hordozóivá. A hétköznapi tárgy így
Válhatott közvetítójévé többezer éve szü-
letett' Vagy új, napjainkban is éló gondo-
latnak, jelentésnek' tartalomnak.

JUBEcsKó úszLó
KISHONTHY ZSOLT

We are more or less indebted lo chan-
ce as regards the creation oÍ this exh]bi-
tion. lt was a íew months ago that we
came across the corpses oÍ the plastic
rabbits covered by deep layers oÍ dust in
the attic oÍ ouÍ 9allery' Having now been
resuscitated they can be seen here in this
exhibition. These numerous puppets we-
re probably made some 25_30 yeaÍs ago
and then cast aside and, upon discovery,
provided such a touching sight that the
ideajust sprang into our minds: our aartist
Íriends and acquaintances should awake
them Írom this state oÍ hibernation. We
were curious about how they would react
to our unusual request, what would hap-
pen to the mailed puppets and whether
they would become part oÍ one or two
ÍUtU re works oÍ art.

As can be seen heÍe the adists have
ÍulÍilled their task which - according to
carlo RidolÍi - is nothing but ''to endow
with perfection and beauty those which
have not been given it by nature, solely
through the power oÍ the artist''' and also
'1o bring the principles hidden in the phe-
nomenon to the surÍace in spite oÍ their
actual condition". This is how these banal
obiects - pUrple coloUred and deÍoÍmed
plastic puppets - became the posses-
sors oÍ several ''hidden principles'' and
symbols. This is how an everyday trivial
objecl could tuÍn into the medium oÍ tho_
ughts born centuries ago or oí new ideas'
meanings and contents prevailing today,

LÁszlo JUREcsKo
ZSOLT KISHONTHY
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Nyúlól-aitó (Rabbit Hutch Dooo 104 X 6'1 cm



Bukta Imre

Védópaizg nyulaknak (Shield for Babbits) 74 X 38 cm



Faa Ba|ázs

Nyúlíoci (Rabbit Soccer) 15 X 43 X 25 cm



Gaál József

Hekaté nyúl (Hecate Rabbit) 27 X 1 0 X 10 cm



Julius GylilA

Kísérleti nyúl Öveges ptoÍ. emlékére
(Experimental Rabblt in memoty oÍ proÍ' Öveges) 4o x 30 x 13 cm



e! Kazovszkii
Nyulak a levegóben (Hare in the Ai0 107'5 x 1 

-l 8 cm

Nyúl-gázálaÍcok (Rabbit Gasmask) 107'5 x 118 cm



Keresztes Dora

zöldelló nyúl (V iresCent Rabbit)



Koronczi Endre
NyúlbeÍótt (Rabbit Preserve) 17 X 9 cm

Nyúlbonbon (Bunny Bonbon) 3 X 17 x 30 cm

Nyúlókák (Lollybunnies) 11 x 3 cm



Kovács Péter Balázs
Nyúlisten (Rabbit god) 33 x 36 cm

A nyúl álma (The DÍeam oÍ the Rabbit) 60 x 80 cm



Lévattlele

Nyulak a holdon (Rabbits on lhe N4oon) 75 x 30 x 30 cm



feLugesg@

Áhitattal Íigyeli /Meditációs kivonaV
(Gaze EntÍaptured /meditational precis/) 107 X 65 cm



orosz lstván

Lyukas nyúl (Rabbit with Holes)



Pataki János
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A nagy Hikkendúl ohe Big Hikkendúl)



Prutkav Péter

A szemÍüles bátor nyúl tizedeli a vörös vadászokat ó99zel
(The shrewd brave hare culls the red hunters in autumn) 15 x 21 x 17 cm



Rácmolnár sándor

Playboy totem (Playboy Totem) 150 x I cm



Sarkadi Péter
Philemon és Baucis (Philemon and Baucis)

w:.. ,/'' ,.(,t, i7\,

Laokoon (Laocoon) 60 x B0 cm



SteÍanovits Péter

Tavasz (Spring) 47 x 42x 47 cm



Stuiber Zsuzsa
SzarkoÍág (sarcophagus) 18 x 10 X 5 cm

Szerelem (Love) 12,5 x 9,5 x 5 cm
Magány (Loneliness) 12 X 11 X 8 cm

zöldÍülú nyúl (Greenhorn Babbit) 28 x 20 X 8 cm



Swierkiewicz Róbert

Nyúlkormány (steering Rabbits) 43 x 63 x 40 cm



Szabados ArpAd
A léggyorsabbat is utóléÍi a végzet

(EVen the Íastest meets his Íate) 26 x 62 cm

Nyúl-hajtatás (Rabbit Stud) 94 X 65 X 50 cm



Szirtes János

e a Nyúl)
Rabbiv) 64 x 16 cm



Szurcsik József
Nyúltartó (Rabbitkeeper) 61 X 39 cm

Mennyegzó négy gyeÍekkel (Wedding with Íour ChildÍen) 48 x 40 X 40 cm



várna g"}LI!dikÓ



etzámbó lstván
Aratás (Harvest) 32 X 35 X 16 cm
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Kivégzés (Execution) 'l7 X 15 x 13 cm



Zoltán sándor

lp{
.!
:l

Nyúlbordély (Rabbit BÍothel) 41 X 46 X 15 cm



fu oszövsbég a nyulal a tisztála]an ál]atok közé
sorolja (MIorY' 14'7)' Mivel éjieli állat' a középkoíban a
Holddal hozták kapcsolatba. A köí alalban elrendezen
náÍom nyúl ábíázolását (Ósszssen háÍom íl]l látszik raj_
tuk) valószínÚleg Úgy kell értelmeznünk, mint a Hold
kÓríolgásának jelképét, nem pedig mint a '' szenthá-
romságét' Ugyanúgy' Ín nt a növekvó és íogyó Hold, az
ókoÍ óla a nyÚl is a lermékenység jelképe Volt; ebben az
ér1elemben szeÍepelnek nyUlak a ÍreibuÍgi dóm ÍóoltáÍá-
nak MáÍia és Ensébet találkozását ábíázoló iabláián
(Hans 8aldung GÍien, 1512.1516) és több más MáÍia.
képen. MásÍésá a nyÚl Ugyancsak a teÍmékenysége
miatt negatíV énelemqen az érzékiséget is jelentheli a
búnbeesés (Adám és EVa) ábÍázolásain és nr4s eÍotikus
jelenetekben (Batseba' ZsUzsanna' l']ziano: Egi és Íöldi
sze'elem' 1515 l(' qöTa' GaleÍla BoÍgrese)'

szl' Ambíus a nyu|at az év Íolyamán váltogaton
bUndája mian a íeItámadás jelképének értelmeíe' Pas-
sio.képeken a nyulak nyilván eÍÍe ulalnak. A ' Physio_
logUs a hegynek íó]Íelé n]enekülÓ nyulat a keÍesztények
je képének lekinti, akik az öÍdög elóLJéz!shoz menekül_
nek

NyÚ e]ól menekúló embeÍ a gyávaság bÚnét szemé.
lyesiti meg (Am]ens, domboÍmú a székesegyház lóhom.
lokzatán' 1230 l')' Ha nyUlak egy ' szarvas ielenlétében
megkótöznek egy vadászt' aki nyulat ejten el (a konigs.
IUlteri kolostortemploÍ:] dombormúve' 12'sz'), a jelenel
az1je képezi hogy a gyen9ék Kí saus eÍejéVel legyózik
a gonoszt' (Mé9 ?' íóka)

A keÍesztény múvészet lexikona

,A hindu néphit a Íoltokban nyúlalakot képzel;
c1a'o'as holoislen l'i be11e 1yLlat noÍd vál ár: haso'].
ló aIak ío.og Íe11 a -ongo' h'1képzelben és a cejlon'ak.
nál a ínagyaíázat jó eló hogy egykoÍ Buddha' a nagy
isten' íóldön jártában e]téVedve, nyúl által az útra vezet-
tetjk. s utóbb az éhezónek a nyúl még eledelúlis ajánlja
magát' miérl a2 islen a holdba emeli.'

{lpolyi AÍnold: Magyar mitológia)

.A kínai császárok bizonyos alkalmakkoí olyan ÍUhál
vise]lek, amelynek díszei köa csillagászati jelképek is
szeÍepeltek' Egy l8. századj kinai uÍalkodó palástdíszi-
tése sáÍkányl ábrázol' Jólótte a telehold és a rajta lakó
lehér nyúl látszikI a nyúl a kassz aía alan álltÓíójéVel' s
azon ÍáÍadozik, hogy elkészilse az Öíök élel elixiÍjét''

(csaba GyöÍgy)

Th€ old Teslam8nt Íegaíds th€ Íabbil as one oÍ the
unclean animals (moses oeutrenomy 14; 7). As it is a
noclurnal animal it was Íelatedtothe Moon in tho Middle
Ages. The pictuÍ€ oí lhÍee rabbits (thrs8 eaÍs can be
seen) in a cilcls must be pÍobably inteÍpÍeted as the
symbol oí lhe rotation oÍ the Moon and not as lhat oÍ the
Holy TÍinity' Jusl like the waxing and waning oÍ the
Moon: the rabbit has also become a symbol oÍ Íenility;
this is the meaning oÍ depicting Íabbits in the tableau
Íepíesentin9 th8 m8etin9 oí Maria and Elizabeth {Hans
Baldung GÍien' 1512'1516) on th€ high altar in lhe
FreibUÍg calhedral' and also in several other pictuíes of
Maria' 0n the otheÍ hand the íabbit, due to its íeÍtility'
can also repÍesent _ in a negative sensg _ sensuality
in the porlrayals oÍ the Fall (oÍ Adam and EVe) and in
oiheÍ eÍotic scenes (Batsabe, susanne' Tiziano: Hea_
venly and Earthly love, c'15]5' Rome' GalleÍia Borghe'
se).

st' AmbÍose inteÍpreted the Íabbit as a symbol oÍ
resuíection owing lo its moultin9 throughout the year'
]n picluÍes o' the Pass]on rabbits obViously refeÍ to this.
The Íabbit Í]eeing up lo lhe slope ol the hilI is regarded
to be the symbol oí chíistians * accoÍding lo'The
Physiologist' _ who aÍe Íleeing towards Jesus and
Íunning away íÍom the devil'

The man runnin9 away from a Íabbit symbolizes the
sin o' cowaÍdice (Íeliel on the main Íacade of the cat-
hedÍal in Amiens c.1230)' When rabbits are tying up a
hu nleÍ who has bag9ed a rabbjt in the presence oÍ a deer
(ÍelieÍ in the cloister in Kóni9slutter' 12th centUry)' the
scene symbolizes the weak oveÍcoming lhe evilthÍough
the poweÍ oÍ chíist' (cÍ. lox)

The Lexicon oÍ chÍistian Art

'According to the populaí Hindu belieís it is Íabbit
ÍigUÍes 1hat aÍe hidden in the clouds, i'e' chandras' the
moongod, is caÍrying a íabbit on his shouldeÍ in them. A
similar Íiq!Íe is prevalent in the Mongolian belieís' ln the
ceylonese the explanation of this is the íollowing: once'
Yrhen Buddha' the gÍeat god Was Yralkinq on lhe Earlh
he lost his way and was shown the path by a rabbit and
laler the Íabbit oíeíed himselÍ to the slarving as íood'
as a result lhe god Íaises jt up to the moon''

(Arnold lpoly: Hungarian mythology)

'0n ceÍtain occasions chinese empeíoÍs YvoÍe clot_
hes decoÍated Wilh some astíological symbols. An 18th
century empeÍor's Íobe depicts a decoÍation oí a díagon,
above itthe Íull moon and the Íabbit llving on itiscleaÍly
visible; 1he Íabbit is standing undeÍ the cassia tree with
its pestle and doing its utmost to prepare the elixir of
eternal liÍe.'

(GyóÍgy csaba)
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