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FENN A MAGASBAN
Árkossy István: Világsíkok
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Árkossy István grafikus és festõmûvész pazar kivitelû, gondolatgazdag és lenyûgözõ képanyaggal teljessé tett albumát lapozgatva elcsodálkozunk a mûvész teljesítményén, és
fölöttébb sajnáljuk, hogy helyszûke
miatt csak ízelítõt adhatunk egy lassan õszbe hajló kivételes alkotóegyéniség nyitott életmûvébõl. Abban viszont már most bizonyosak lehetünk, hogy maradandó nyomot fog
hagyni maga után, és mindegyre felfelé ívelõ alkotói életútja európai
rangot ígér. Visszapillantva a gazdag
tárházra, önkéntelenül felmerül bennünk a kérdés: hányféle képesség
szorulhat egy emberbe? Mert egy
személyben: grafikus, festõmûvész,
könyvtervezõ, illusztrátor, színházak
nagyra becsült díszlettervezõje és
író. Nem lesz könnyû dolgunk, ha
csak egy röpke pillantást vetünk is a
jelzett területekre.
Egyetemes érvényû és találó Jánosi Zoltán irodalomtörténész gondolata, amely szerint Árkossy István
„…mintha a világ legmagasabb hegyormain állna, amikor alkotómunkába
fog. Ami õseinek […] a maga teljességében sohasem adatott meg, õ a
»primitív« mûvészeti tárgyaktól a reneszánszon, a barokkon és a többi
korstíluson vagy irányzaton át a nonfiguratív mûvészetig és még tovább
lát.” „…Árkossy világteremtõ mûvész […] Egy teljes, újragondolt, mélyen elvont univerzum tárul fel képein.” (Horváth Hilda)
Munkáival ismerkedve az a meggyõzõdés alakul ki bennünk, hogy az
elvontságok iránti fogékony, filozofikus alkatú mûvész nem reked meg a
napi élet szokványos jelenségeinél,
Magyar Napló, Bp., 2020.

figyelmét sokkal inkább a históriai
idõre, az emberek személyközi kapcsolataiban és belsõ világukban észlelhetõ lényegi összefüggésekre, a
mulandóban és a múlhatatlanban
rejlõ tartalmakra, áttûnésekre összpontosítja. Árkossy István nem ábrázoló mûvész. Nem az nyugtalanítja,
foglalkoztatja (mint annyi mást!),
ami a felszínen villog, irizál, hanem
a konkrétumok mögötti lényeges
összefüggések leendõ vagy lehetséges következményeinek képi felmutatása, illetve azok mibenléte. Éppen
ezért, ha valamit meg szeretnénk érteni a mûvész sejtetéseibõl, sugallataiból, képei elõtt állva nem mélázhatunk, képzeleghetünk ábrándozva,
a katartikus élményekért nekünk magunknak is szellemi erõfeszítéseket
kell tenni. Mert nem olyan mûvészet
az övé, hogy no, tessék, elétek teszem a tálcát, és ezzel kész is van
minden… Mûvészete meghívás egy
élményeket rejtegetõ olyan sejtelmes
képi világba, ahol „a képzõmûvészet,
az irodalom és a filozófia egységében
értelmiségi kötelezettségvállalás is
jelen van”. (Fekete György)
Rápillantva a kötetre, meglepõdünk, hogy a mûvész „életmû-albumát” Kolozsvárnak ajánlta. Mi oka
lehetett ennek a szép, de szokatlan
gesztusnak? Nem azért tette-e, mert
azt kívánta jelezni ezzel, hogy õ kiröppent, távozott ugyan az õsi fészekbõl, évtizedek óta Budapesten él
és alkot, ám Erdély szellemi fõvárosában eszmélt a világra, és ott érett
mûvésszé? De jelentheti azt is, hogy
az a hely, ahol a világra jöttünk-eszméltünk, eldöntheti/meghatározhatja
gondolkodásunkat, érzésvilágunkat,

egész emberi habitusunkat. Aki Kolozsváron végigsétál a Farkas utcán,
és megáll a Mátyás király építtette
hatalmas kálvinista templom bejárata elõtt, mellette Apáczai Csere János
scholája falainak romjaival, vagy belép a Református Fõgimnázium kapuján, az kétségkívül a magyar történelem és kultúra kellõs közepén találja magát, ami óhatatlanul eszébe
juttatja, hogy ebbõl a patinás intézetbõl kerültek ki olyan nagyságok,
mint Bolyai Farkas, Kótsi Patkó János, Gyulai Pál, Áprily Lajos, Szabó
Dezsõ, Kós Károly, Cs. Szabó László,
Sütõ András, Reményik Sándor,
Wass Albert… Ennek a szellemi
szentélynek volt tanára és igazgatója
édesapja, Árkossy Sándor is. Mûvészünk is ebben a magyar történelmi
miliõben nevelkedett.
És alig pár száz méterrel odább,
Mátyás király szülõházában szívta
magába kiváló tanáraitól azt a szakmai tudást, szellemiséget és mûveltséget, amit, kamatoztatva, grafikusként és festõmûvészként a mai rangra emelt. Árkossy a Ion Andreescu
Képzõmûvészeti Egyetem festészeti
szakán kezdte el tanulmányait, de
másodévesen átiratkozott a grafikára,
ahol professzora, Feszt László grafikusmûvész tudása, kísérletezõ kedve, leleménye szerencsés irányba terelte a tehetséges ifjút. Diplomázás
után pedig az erdélyi magyar irodalmi, mûvészeti és kritikai hetilap, az
Utunk szerkesztõségében grafikai,
szerkesztõi, illusztrátori, mûvészeti
tervezõi feladatokat látott el kerek
húsz évig – kiválóan. Intellektuális
környezetben: írók, költõk, mûvészek között élt. Kiadók, szerkesztõségek, nyomdák, színházak, mûtermek világában mozgott. Az egész erdélyi magyar kulturális sajtó hasznosította egyre gyarapodó tudását,
ismereteit. Költõkollégái közül többen – Lászlóffy Aladár, Király László,
Bágyoni Szabó István, Kádár János,
Kenéz Ferenc – jeles napjain egy-egy

lélekemelõ verssel köszöntötték fel,
és méltányolták szerkesztõkollégájuk
grafikusi teljesítményét. Banner Zoltán mûvészettörténész úgy érzi, hogy
Árkossy munkáiban a szépség, a groteszk, az abszurd, a szürreális…
megannyi megnyilvánulása ölt testet. Mûvésszé érésében az sem elhanyagolható tényezõ, hogy az idõ tájt
a kolozsvári grafikai iskola virágzó
szakaszában volt: Deák Ferenc, Cseh
Gusztáv, Bardócz Lajos, Plugor Sándor neve kívánkozik ide mindenekelõtt.
Tisztelõinek növekvõ táborát már
akkor lenyûgözte alkotói fantáziája,
az a képi univerzum – ceruza- és tusrajz, kollázs, linómetszet, fametszet,
monotípia ex libris, könyvborító, illusztráció, folyóirat arculat, táblakép-grafika –, amik szinte naponta
kerültek ki kezei közül. Lapszerkesztõi húsz éve alatt „körülbelül annyi
könyvet tervezett és illusztrált a romániai magyar kiadóknak, az erdélyi
magyar íróknak és a világirodalom
legnagyobbjainak, mint ahány nap
alatt elforog egy esztendõ.” (Banner
Zoltán) A költõ Lászlóffy Aladár
örömteli igazságot mond ki: „A gyermeklaptól a könyvkiadóig… az alkalmazott grafika élvonalában látjuk,
jellegzetes látásmódja az illusztrációban s az önálló opusban egyaránt a
korszerûség s a klasszikum szerencsés egységét, összebékítését sugározza, az alkotó, a gondolatébresztõ
képszerûségét.” Legfõbb mondanivalója: „az Idõ idõtlensége, amelyet az a
történelmi környezet sugallt, amelybe beleszületett”. (Banner Zoltán)
Elõbb már jeleztük: Árkossy nem ábrázolómûvész, különösen nem az
grafikusként. De festõi szürrealizmusa sem közvetlenül a valóságból fakad. Grafikai nyelve agglutináló – állapítja meg egyik méltatója –, ragozó,
toldalékoló nyelv, amely az értelmezés színeváltozásait tekintve nem ismeri a lehetetlent. Ebben a fejlesztéses kompozíciós rendszerben grafi-
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káin, a hetvenes évek végén, megszaporodtak az abszurditást szimbolikusan megelevenítõ emberállatai, a
szembenállás vagy az alku-helyzetek, s azok a képzeletszülte ijesztõ
alakzatok, szörnyek, õsállatok, amelyek néhány évvel késõbb átvezetnek
a festõi mûfajok (olajgrafika, pasztell,
olajfestmények) expresszív szürrealizmusába. Nem lehet nem összefüggést látni a korabeli abszurd román
valóság és az ilyetén képi megjelenítések között. „Kínálta azt néki – mint
egy királynak Keresztelõ Szent János
fejét tálcán – az erdélyi Salomélétezés. […] A vízben egy hínárhalmaz is éppoly »kibogozhatatlan«,
mint ahogy néha annak tûnik egy-egy
Árkossy rajz, de amelyben mindig lelünk valahol egy, a tudat küszöbének
lábtörlõje alá rejtett kulcscsomót.”
(Páskándi Géza) „Szûkebb pátriájában, a jelen és a félmúlt lélekölõ idején különös utat tett meg az infantiloid játékostól az ijesztõen groteszk
birodalmáig, s e vándorlás egyben a
felelõsség nemzetközi országútja is
volt.” (Banner Zoltán) Árkossy nem
közvetlenül politizált, hanem erkölcsi
csapdákat állított a Gonosznak. Mesterien játszik az emberek érzelemvilágának klaviatúráján a legkellemesebbektõl a legsötétebb, legijesztõbb
hangzatokat is leütve, képi világba
öntve, már-már varázsolva.
Képein soha nem látni valódi tájat, természetes ég- vagy földdarabot.
Mindent valami azonosíthatatlan
történelmi köd borít be. De ez nem a
múlt, hanem a jövõ történelmi köde.
Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk: Erdélyben a mûvészt a félmúltban a kényszer terelte a szürreális
nyelvezet felé. Szorongásainkat el
kellett mondanunk, le kellett rajzolnunk, hogy enyhüljenek valamelyest
szenvedéseink tünetei. Elfojtott indulatok, szorongások, megrázkódtatások öltenek képi formát. „Látnoki
erõvel megáldott idõutazó.” (Feledy
Balázs)

Az átmenet mûfajaiban – az olajrajzban és a pasztellekben – még
benne vannak, belefészkelték magukat az erdélyi nosztalgikus és keserû
élmények, a „Nyárád-völgyi hajnalok, Déva várának mohás kõlapjai, a
Házsongárd, Apáczai Csere János
lépteit õrzõ rozsdás falevelek neszezése a kálvinista templom elõtt, Kós
Károly barázdált mosolya a léghajóként magasba emelkedõ sztánai Varjúvár ablakából – lélekben és gondolatban nagyjainkhoz menekülve így
emlékezik a mûvész az embertelen
idõkre. Az sem véletlen, hogy „idõnként visszatér szülõvárosába, gróf
Bánffy György gubernátor kolozsvári
palotájába (ma Szépmûvészeti Múzeum – a. k.), ahol ma már fehér holló a magyar szó. Azért fontos ez az
esemény, mert hazatérõ képeivel
Árkossy hozzájárult a feltámadás
misztériumához. A Bánffy-palota
termeit… újra a magyar szó, a magyar kultúra szelleme járta be.” (Hegedûs Imre János) És ne feledjük a
mûvész ex libriseit se, melyeket a neves bibliofil Gábor Dénes méltatott.
Grafikáin, rajzain dominál a kétdimenziós, síkszerû formabontás;
ugyanis az elvont jelenségek leképzéséhez több lehetõséget biztosít a
kétdimenziós megjelenítés.
A grafikai szakasz mellett, bekövetkezik a váltás a festészet világa felé. 1982-ben grafikai munkák mellett
már romantikus-szürreális festményeket is kiállított. A mûvész kompozíciós módszere ugyan nem változik,
de a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején tagoltabbá válik a
felület: nyílnak a horizontok, nagyobb szerephez jut festészetében a
színek világa, a fény jelenléte.
A mérhetetlen idõben történõ barangolásai közben rácsodálkozik a
reneszánsz, a barokk, a holland, flamand festészet világnagyságaira, teljesítményeik értékvilága lenyûgözi,
és – példaképpé állítva maga elé – újrateremti õket. Ötven festményén

szerepelnek a halhatatlanok arcképei, mindegyik a maga egyéni lelki
sajátosságaival, de úgy, hogy saját
képszerkesztésben sugallják azt a
kort, annak jellegzetességeit, amelyben éltek és alkottak. Teremtés és újrateremtés jellemzi ezt a sajátos értékrendszerû arcképcsarnokot. Összképi panorámájával a mûvész sejtetni kívánta morális álláspontját is:
mai összekuszált világunkban rossz
irányba tartunk.
A kolozsvári mûvészeti író, Németh Júlia megítélésében „Egy mûalkotás akkor jó, ha valami újat, valami
sajátosat, valami egyénit, s ezáltal
megkapót tud nyújtani. Árkossy István jelenlegi festõi és írói teljesítménye ilyen.” Kiragadva kombinálja a
részleteket, egyedi kompozícióvá alakítja a megidézett nagymesterek arcképébõl és mûveibõl egybeszerkesztett festõi üzeneteket. A mûvész sokoldalúságára jellemzõ, hogy a képi
megjelenítés valamennyi formájában
járatos, a szín és a vonal lehetõségeinek kiaknázásával színvonalas grafikai-festõi világot teremt. Ugyanolyan
járatos a nyelvi fordulatokban. „A reneszánsz és barokk festõk arcképcsarnokában az életmûveket szinte
teljes egészében behálózó esszéportrék a hangulati tökélyt visszaadó kanyargó mondataikkal igazi alkotások.
[…] A csodált életmûbe belefeledkezõ író önnön szíve líráját bújtatja a
mondatokba. Láttató erõvel.” (Szakolczay Lajos)
Nem véletlen, hogy a legnagyobbak: Leonardo, Raffaello, Tiziano
életmûvében – Michelangelót leszámítva – kivételes szerepet játszik az
arckép. A reneszánsz és a barokk

szépségben arcunk nyugtot talál a jelenkor zûrzavarában is.
„A múlt és a jelen egyidejû tükröztetése egy-egy mûben is lehetséges.” (Fekete György) Árkossy István
festészete erre bizonyító erejû példa.
A képeket kísérõ szövegekben a jövõre is vizionál, értelmiségi kötelezettség sejlik fel esszéibõl. A reneszánsz
és barokk kor nagymestereinek tökéletes technikája csak „idézet”, hogy
annál érzékletesebbé váljon korunk
megbomlott, abszurd, értékvesztõ
süllyedése. A kor nagymestereirõl kitûnõ parafrázisokat festett, és mély
gondolatokkal telített esszéket is fogalmazott róluk.
Árkossy nemcsak az ecset nyelvén beszél a világgal és önmagával,
hanem esszéiben irodalmi szinten
szól hozzánk. Grafikus, festõmûvész
és író egyszerre. Miért ír, kérdezzük,
ha ecsettel, tussal, ceruzával, tollheggyel, színekkel és vonalakkal remekül el tudja mondani azt, ami kikívánkozik belõle? Az írás a közlésnek, az önkifejezésnek egy másik
szegmense, módja. Nem ritka jelenség
ez. Leonardo, Vasari, Kandinszkij,
Klee, Vasarely, Moholy Nagy László,
Réti, Szõnyi..., mind tollat fogtak,
amikor szükségét érezték az írásbeli
közlésmódnak. Árkossy is egyre
gyakrabban veti papírra gondolatait.
Feledy Balázs mûvészeti íróval egyetértve mondjuk: „sokat tanulhatunk
tõle.”
Ha Jánosi Zoltán igaz-szép gondolatával indítottuk ismertetõnket, zárjuk is be egy másik kedves megállapításával: „Árkossy életmûve nagy
értéke az erdélyi és a magyarországi
képzõmûvészetnek.
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