
A HATOK
mûvészeti csoport

– amelynek létszáma idônként eléri a nyolcat –
2012-ben, a budaörsi Zichy Majorban

csoportos képzômûvészeti kiállítást rendezett.
Azóta a csoport számos kiállításon vett részt.

A HATOK mûvészeti törekvése egy sajátosan kialakult
kis közösség egyénenként, egyedi vonásokkal ábrázolt
válasza a kulturális globalizmusra. A laza szövetségben

dolgozó HATOK tematikus ÖN-felhívásokra reagál, eszmei,
stiláris és hivatali megkötöttség nélkül, a legteljesebb alkotói
szabadságban. A 2013-as Ördögkatlan fesztiválon egy olyan

performansszal egybekötött fotó-mûvet avattak, amely a
világon is egyedülálló módon átlényegít egy falusi vasútál-
lomást. Életállomás, üzenet, landart, tér és idô megfogal-

mazása egy csak Palkonyán látható történetben. A Hét fô bûnt
és a Hét fô erényt megjelenítô monumentális alkotásukat a
Páva utcai Concerto Zeneházban mutatták be elôször, majd a
kalocsai Városi Galériában, a Balatonszemesi Vigadóban és

Sümegen a Püspöki Palotában láthatta a közönség.
A HATOK csoport tagjai:

Gaszner Ildikó
Gerlóczy Gábor
Molnár-Göb Zoltán
Páczelt Andrea
Somogyi Ferenc
Vladár Csaba
Vladár Krisztina
Zátonyi Tibor

zömében festôk és képzômûvészek, de van köztük
textil-, szobrász- és fotómûvész is.

Fotó: Bölcskey Miklós - Design: www.artcraft.hu



HATOK csoportos kiállítások (2011-2015)

2011.05.18. - BUMM Majális / Zichy Major, Budaörs
2012.08.02. - DIABOLUS / Ördögkatlan Fesztivál, Palkonya
2012.11.17. - ANGELUS-DIABOLUS / Magtár Galéria, Sopron
2012.12.09. - ANGELUS / Öregiskola, Nagykovácsi
2013.05.03. - SZÛRREÁLOM / Zichy Major, Budaörs
2013.05.19. - ÁLOMBOR - Nyitott Pincék, Palkonya
2013.08.11. - 6OK kiállítás / Art Kikötô / Balatonszemes
2013.08.01. - LÁTHATATLAN ÁLLOMÁS Performance

Ördögkatlan, Fesztivál, Palkonyai vasútállomás
2013.11.16. - A 7 FÔBÛN / Zeneház, Concerto Budapest
2013.11.22. - 7 SZÍNHÁZI MÛ - Nemzetközi Monodráma Fesztivál /

Bárka Színház, Budapest
2013.05.03. - SZÛRREÁTOR / Öregiskola, Nagykovácsi
2013.12.07. - ANGYALOD VAN.. / Apáczai Csere János Mûvelôdési Ház

és Könyvtár, Solymár
2014.05.25. - 8 KRITIKA / Pünkösd, Nyitott Pincék, Palkonya
2014.06.06. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY / Kék Madár Fesztivál,

Kalocsa Városi Múzeum
2014.07.16. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY / Balatonszemesi Vigadó
2014.08.06. - 8 KRITIKA / Látható Állomás, Ördögkatlan Fesztivál,

Palkonya
2014.08.15. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY / Püspöki Palota, Sümeg
2014.09.20. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY / Kulturális Örökség Napja /

Zichy Major, Budaörs
2014.11.22. - 8 KRITIKA / Bor és Kézmûves Galéria, Budapest
2015.04.18. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY, Öregiskola, Nagykovácsi
2015.05.27. - KELETI NYUGALOM NYUGATON - HATOK KIÁLLÍTÁS

Hotel Hélia, Budapest
2015.05.28. - A 7 FÔBÛN és a 7 ERÉNY / Zeneház, Concerto Budapest

“Bûnt mindenki elkövet
(ezért nincs jogunk soha és senki fölött ítélkeznünk),

de bûnét nem mindenki bánja meg.
S a bûn, a valódi, az Isten elôtti – itt kezdôdik.

Az elkövetett bûn –
Isten kegyelmébôl az önismeret,

az alázat és a jóság, a fölemelkedés iskolája lehet:
amennyiben fölismerjük, bevalljuk és megbánjuk.
De maga a jótett is bukásunk biztos kezdete:

amennyiben büszkék vagyunk rá
és önmagunk „teljesítményének” tekintjük.

Pilinszky János

A
feldolgozott
témák
és az
alkotók
sorsolás
útján

találkoztak
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Jelenits István HATOK kiállítási vendégkönyvi bejegyzése

,,Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály: Második ének)

GASZNER ILDIKÓ - 06-30 294-9654
gasznerildi@gmail.com

,,Az ember ott kezdôdik, hogy teremt valamit, ami nincs.
Valakinek lenni a semmibôl. Nem a legkisebb,
hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes
megcsinálni, ami LEHETETLEN" (Hamvas Béla)

GERLÓCZY GÁBOR - 06-30 9320-546
vegallomasgaleria@gmail.com

„.MIÉRT KELL FOLYTON MAGYARÁZNI? MIÉRT KELL
BELEMAGYARÁZNI BÁRMIBE IS BÁRMIT? MIÉRT KELL
MINDIG OKOT KERESNI ÉS MIÉRT NEM HISSZÜK EL, HOGY
AMI VAN AMI LÉTEZIK, AZ ÚGY ÉS OTT LÉTEZIK, AHOGY
ÉS AHOL VAN. MINDENKI MÁST LÁT MÁST ÉREZ EZÉRT
TÉVÚTRA VEZET MINDEN ELEMZÉS...” (Andy Warhol)

MOLNÁR-GÖB ZOLTÁN - 06-20 959-5615
mgzozi61@gmail.com

,,A világból kiemelt kép ünnepélyes pillanat...
amely örökre megállítja a futó árnyékot...”
(Szabó István)

PÁCZELT ANDREA - 06-20 959-1014
kemencili@gmail.com

,,Arc-poetika. A pék a testnek készít illatos, ízletes táplálékot.
Én mint szobrász a lelket szeretném ellátni olyan finom
tartalmas csemegével ami különleges élményt okoz s amivel
hosszú távon jóllakik a gyanútlan mûélvezô”

SOMOGYI FERENC - 06-20 491-3819
somogyi.feri@gmail.com

,,A színek és vonalak új, ôsi tiszta természetükben rezegnek
az agyunkban és a gerincünkben. És most, hogy nem
hasonlítanak többé azokhoz a színekhez és vonalakhoz,
amelyeket a szemeink látnak: megmutatják nekünk a
formákban rejlô nagy titkokat.” (Csáth Géza)

VLADÁR KRISZTINA - 06-30 424-1980
vladar.kriszti@gmail.com

,,Otthona csendjében töprengve a bölcs köröket ró
és a teremtô ész titkait így lesi ki. Mér anyagot meg erôt,
mágnesvonzást s taszítást is, hangokat a levegôn,
fényt követ éteren át. Így kutat ô meghitt törvényt
a csodás vakesetben s nyugvópontot a dúlt lét tüneményei
közt.” (Friedrich Schiller: A séta - részlet)

VLADÁR CSABA - 06-30 950-1035
artcraft@t-online.hu

,,– Hát igen – bólogatott a tücsök – tudja, én mindig csak
hegedülgetek, másra nemigen marad idô..." (Hajnóczy Péter)

ZÁTONYI TIBOR
tzatonyi@gmail.com
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A 7 fô bûnÖk:

kevélység (superbia)

fösvénység (avaritia)

bujaság (luxuria)

irigység (invidia)

torkosság (gula)

harag (ira),

jóra való restség (acedia)

7 fôbûnrôl és ellentétjükrôl, 7 ún. mennyei erényrôl többek között a
Szentírás, a hittudósok tanítása, az irodalomból Dante Isteni színjátéka,
valamint a mûvészettörténet ábrázolásai alapján tájékozódhatunk.
Manapság gyakori jelenség, hogy katolikusok és más keresztények is
elhagyják saját hagyományaikat és a keleti vallások vagy a New Age filozó-
fia iránt érdeklôdnek, hogy jobban megismerjék önmagukat, s mélyebb
igazságokat tanuljanak a lélekrôl. Tévúton vannak azok, akik nem törôd-
nek az egyház 2000 éves tanításával - amely szól a lélekrôl, annak beteg-
ségeirôl, s a gyógyulás útjáról -, és csak idegen vallásokban, kultúrákban
keresik a választ lelki kérdéseikre.

“Γνώθι σαυτόν - Gnóthi szeauton” E feliratot láthatták meg azok,
akik felkeresték az ôsi delphoi jóshelyet. NOSCE TE IPSUM - olvashatták
ugyanezt a latin tanításokban is. Ugyanezt mondták európa nagy hittudó-
sai, Szt. Jeromos, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás, Loyolai Szt. Ignác is
akik nemcsak lángelmék voltak, hanem elsôsorban a lelkek pásztorai,
orvosai: mielôtt bármibe - az orvoslástól a mérnöki munkán át a mûvészetek
világába indulsz - ismerd meg önmagadat!

A Bibliában gyakran olvasunk a lélek jellegzetes mûködési zavarairól, rend-
ellenességeirôl, ezeket elsôsorban a zsinati üléseken a hittudósok rendezték
a még az ókorban kialakult szimbólumrendszert felhasználó klasszikus és
közérthetô formába, s beszélnek az összes eddig megélt történelem és em-
berismeret alapján, sok kisebb, megelôzô és az itt tárgyalt: hét fô bûnrôl.
Az igazán keresztény értékrendszer azonban soha nem áll meg a bûnöknél,
hanem tanít azok ellenszerérôl, az erényekrôl, megmutatva a bûnökbôl
kivezetô gyógyulás, néha keservesen nehéz útját is.

„Ami az emberbôl kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülrôl, az
emberek szívébôl erednek a gonosz gondolatok, házasságtörések, lopások,
gyilkosságok, hûtlenség, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsa-
pongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség.”
(Mk 7,21-23)

A test cselekedetei – „Paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás,
mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés,
széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók.”
(Gal 5,19-21)

Miközben a Biblia örökségét tanulmányozzuk, tekintsünk magunkba, s ala-
posan nézzük meg lelkünk állapotát: ismerjük el annak betegségét, de
tegyük meg a szükséges lépést is, azt ami beteg, próbáljuk meg hittel és
cselekedeinkkel orvosolni!
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A 7 fô ERÉNYEk:

alázat (humilitas)

adakozás (CARITAS)

tisztaság (claritas)

jó akaró szeretet (amare)

mértékletesség (temperantia)

szelídség (lenitas)

jóban való buzgóság,
szorgalom (alacritas)

“...már az ókori görögök” - sok tanítás kezdôdik ezzel a mondattal ma is.
Valóban soha sem mondhatunk le arról a mind a mai napig friss szellemi
kincsrôl, amelyet reánk kortársakra, de bizton állíthatjuk, a jövendô
emberiségére bíztak. Platon, az erényekrôl, Krisztus elôtt 500-ból:

“Az erény valahogy a lélek egészsége, szépsége és virulása, a gonoszság
pedig a lélek betegsége, csúfsága, fonnyadása.

A kiválóság, az erény, akár tárgyról, akár testrôl, lélekrôl vagy bármilyen
élôlényrôl van szó, jobbára nemcsak úgy véletlenül jelenik meg, hanem az
illetô természetének megfelelô rend, összhang vagy éppen mûvészet ered-
ményeképpen. Az erény, mindenfajta erény végsô soron rendezettség és
szabályosság.

Nem törôdöm azzal, hogy mit tartanak rólam az emberek, hanem az igaz-
ságot szolgálom, s arra törekszem, hogy tôlem telhetôleg a legerénye-
sebben éljek és úgy is haljak meg, ha az idôm betelt.

A legnemesebb jellemek általában olyan közösségben születnek, melyhez
sem a gazdagság, sem a szegénység nem szegôdik lakótársul: mert nem
költözik oda sem a gôg, sem az erôszak, sem a vetélkedés, sem az irigység
szelleme. A bölcsek is azt mondják, hogy a közösség, a barátság, a ren-
dezettség, a józan mérték és az igazságosság fûzik egybe az eget és a földet,
az isteneket és az embereket. Ezért hívják a mindenséget is világrendnek,
nem pedig világrendetlenségnek.”

Az ezen szellemi örökségbôl (is) megalapozott keresztény értékrendszer a
7 pecsét, a 7 szentség, a Miatyánk 7 kérése és a Lélek 7 ajándéka alapján
a 7 erényt, a jóra való készségünkbôl eredezteti.

Nem teszünk eleget kötelességünknek, ha csak a bûntôl ôrizkedünk, hanem
azon kell lennünk, hogy mindig erényesebbek legyünk, és a keresztény
tökéletességet elérjük, és pedig azért, mert az ember csak annyiban jó és
kedves Isten elôtt, amennyiben erényes! – Ha olyan szolgád volna, ki bár
nem lop meg, nem vetemedik ellenedben tettlegességre, de elhanyagolja
munkáját, melyért megfogadtad, nem kergetnél-e el ôt? Épp így a keresztény,
ha nem tesz ugyan rosszat, de mellette jót sem tesz, már ezzel elég rosszat
követ el és méltatlanná teszi magát a mennyországra.”
Aranyszájú Szt. János

“Aki valamely helyre el akar jutni, kettôre van szüksége, hogy célját elérje,
tudniillik szemekre és lábakra. Úgy, aki a mennyországba akar jutni, bírnia
kell a hit szemével s az erény lábaival.”
Nagy Szent Gergely pápa

“Én ezt mondom neked Filothea!
Az élet nem egyéb vándorútnál, mely az örökkévalóságba visz bennünket.
Ne haragudjunk össze egymással ezen az úton, hanem haladjunk szelíden,

békével s barátságosan testvéreink s társaink csapatjával!”

Szalézi Szent Ferenc

“szelídség - lenitas”
olaj-vászon, 110 x 250 cm

Gaszner Ildikó
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“ismételten megmondtam ugyanis, s most könnyezve mondom:
Sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei.

Végük a pusztulás, istenük a has, dicsôségük az, ami gyalázatuk,
eszüket a földieken járatják.”

Fil 3,18-19

“FALÁNKSÁg - GULA”
olaj-vászon, kollázs, 110 x 250 cm

Vladár Krisztina
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“Add oda, mit úgy sem lehet mindenkorra megtartanod, hogy olyat kapj érte,
mit soha nem fogsz elveszíteni. Csekélyért százszorosat kapsz,

ideiglenes jóért el nem múló örökséget.”

Szent Ágoston

“BÔKEZÜSÉg - CARITAS”
olaj-vászon, kollázs, 110 x 250 cm

Gerlóczy Gábor
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“INVIDIA HORRENDUM MONSTRUM SAEUISSIMA PESTIS.”
(Az irigység az emberiség legszörnyûbb és kegyetlen pestise)

Pieter Brueghel

“IRIGYSÉg - INVIDIA”
olaj-vászon, kollázs, 110 x 250 cm

Vladár Csaba
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“Az alázat az az erény, mely képessé tesz arra, hogy az ember igazságának,
teremtett voltának megfelelôen és törékenységének tudatában éljen.”

Pázmány Péter

“...mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik;
és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.

Lukács Evangéliuma 18, 14

ALÁZAT - HUMILITAS
olaj-tábla, 110 x 250 cm

Molnár-Göb Zoltán
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“Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fôvel járhatsz;
ha pedig nem jól cselekszel,
a bûn az ajtó elôtt leselkedik,

és reád van vágyódása;
de te uralkodjál rajta.”

Mózes I. Könyve 4,7

HARAG - IRA
vegyes technika, 110 x 250 cm

Somogyi Ferenc
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“A jég
meg az ég

szikrázva simul össze,
a szél

se beszél:
por-hóval kergetôdzve

játszanak
- mert szabad...

E fényes-boldog pusztaságban
nincs hazug szó: tisztaság van;

senki se kényszerít, senki se tiltja,
hogy válassz,

itt te vagy a kérdés és csak te lehetsz a
válasz!”

Fodor Ákos

TISZTASÁG - CASTITAS
vegyes technika-tábla, 110 x 250 cm

Páczelt Andrea
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“Ha valaki élete elsô, vagy utolsó napját szem elôtt tartja, lehetetlen,
hogy kevély legyen.

Születésünkkor mezítelenek vagyunk és sírunk.
Életünk csak egy pontnyi. Annak is felét éjjeli álomban töltjük…

A földkerekség olyan Isten elôtt,
mint csepp vizecske és kis porocska.

Magunktól minden jóra elégtelenek vagyunk.”

Pázmány Péter

KEVÉLYSÉG - SUPERBIA
vegyes technika, 110 x 250 cm

Páczelt Andrea
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“A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek vonzását,
és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában.

Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött,
és a tisztesség határai között tartja a vágyakat.

A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget,
és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék.”

Catholicae Ecclesiae Catechismus 1808-1809

MÉRTÉKLETESSÉG - TEMPERANTIA
vegyes technika, 110 x 250 cm

Somogyi Ferenc
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“A pénz mértéke mindennek; minden ember
munkái és fáradsági pénzre néznek. A pénz sok
nyavalyától oltalmaz, és amit az ember okos-
sággal végbe nem vihet, pénzzel végbeviszi.
Nemességet, szépséget ád a pénz. Ha beteg
vagy, drága orvosságokkal megtarthatod éle-
tedet, oly betegségben, amelyben a szegény
meghalna. Ha éhezel: jó étked és drága italod
vagyon, mikor pénzed vagyon.
De a méz alatt ott van a méreg, a virág között a
tövis

...A fösvénység nemegyéb,mint rendetlen,mó-
datlan, mértéktelen kívánása, keresése, meg-
tartása a világi jóknak...A töviset, ha kiterjesztett
tenyerünkön tartjuk, nem lyuggat; de, ha szorít-
juk, vért bocsát, és annál nagyobb fájdalmat
szerez, mennél inkább szorítjuk. Ártalmas tövis,
melynek hegyességével lelkünk szaggatja; és
Istennek belénk vettetett üdvösséges tanítások
és szent indulatok magvának foganatos neve-
kedése megfojtatik.”
Pázmány Péter

FÖSVÉNYSÉG - AVARITIA
akryl, tábla, 110 x 250 cm

Molnár-Göb Zoltán
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“Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színrôl-színre.

Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.

Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.”

Pál apostol elsô levele a korintusiakhoz 12, 13

SZERETET - AMARE
olaj-vászon, 110 x 250 cm

Vladár Csaba
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“Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyûek.”

Lao-ce

JÓRA VALÓ RESTSÉG - ACEDIA
olaj, vászon, 110 x 250 cm

Gerlóczy Gábor
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“Akkor fedezed föl magad, amikor megmérkôzöl az akadállyal.
A boldogság jutalomként adatik meg neked az alkotó munka után.
És a boldogság feltétele a küzdelem, a kényszer és a kitartás.”

Antoine de Saint-Exupéry

JÓBAN VALÓ BUZGÓSÁG,
SZORGALOM - ALACRITAS

olaj-vászon, 110 x 250 cm

Vladár Krisztina
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"De a gyáváknak és a hitetleneknek, az elátkozottaknak, gyilkosoknak,
paráznáknak,varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak

osztályrésze a tûzzel és kénkôvel égô tóban lesz.
Ez a második halál."

Jelenések Könyve 21,8

BUJASÁG - LUXURIA
olaj, vászon, 110 x 250 cm

Gaszner Ildikó


