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A kelet-európai művészetben ter
mészetes módon sarjadt ki a rendel
tetésszerű folklór elvírágzásából vagy
másodvirágzásából valamiféle expresszi
onizmus, s ez nagy ajándék. Mutatja
a műfajkereszteződések vitalitását is,
mely képes táplálni, íhletní, feldúsítani
a nála sokszor különb folytatást s mu
tatja magának a folytatásnak külső

belső indításokkal. motívumokkal való
szerenesés eggyéforrását, vállalását. Az
expresszionista irányzatnak - ha ezt
az elkötelező jelölést meg óhajtjuk tar
tani, - elágazásaí területen kívül is
lebegnek, egyaránt érín tik az eget és
a földet. Chagallal például a "röpÜ
lések", témák, lengedezések, ábrándok
és álmok, poétikus és drámai módon
visszataláltak, vísszakalandoztak a szü
lőtöldre, az elhagyott, kínzó emlékek
kel megtelt, Ősi és közvetlen történelmi
múltba is.

Anna Margit festőművésznókorszakai
ból, az első Ennst-múzeumbeli és KUT
kiállításokon való szerepléseí közül, ki
emelkedő adat ugyanis, hogy 1937-ben
férjével, Amos Imre festőművésszel

Párizsban járt s megismerkedett Cha
gallal. Chagall akkortájt idÓTendbelUeg
majdnem kétszerte frissebben viszonyul
hatott a múltbeli motívumokhoz és tartal
makhoz, mint amennyi idő eltelt Anna
Margitnak az Európai Iskola 1948-as
kiállításán való szereplésétől az 1968
as gyűjteményes kiállttásáíg, mely kor
szak alatt s azóta is különös Idiómájű

"szakrális" művészete beért. Olajfest
mény-ikonjait már nem izgatott-óvato-
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san manípuláló, az eredményekkel in
tellektualiter megelégedő inspiráció hoz
za létre: emlékeiből épülnek össze mély
séges tudatílag, a gyermekkor tanyasi
élményeiből, a csöppnyi iskolák kará
csonyi aurea Legendáiból. Érezhető, ki
tapintható, hogyaképelemek nem tar
talmukban, nem hit- vagy érzelembeli
viaskodásban kerültek össze, hanem
mínden ragyogásukkal egyenesen a vi
zuális szemléletbe röppentek át. Az an
gyalok, szentek, allegorikus figurák (az
"Életfá"-n, "Kiskálvárián"-n) meseszár
nyakat kaptak, hasonlóvá váltak a
weszttáliaí Edgard Tytgat meghökkentő

"Inspiráció"-jához s inkább a témától
való elhajlásukban, míntsem ikonográ
fiai megközelítésükben új rügyet haj
tottak ezen az izgalmas irányzaton.

Alkotási "szakrális" területen inkább
profanizálnak. Élet- és alkotásigénylése
dús, expresszíonísztikusan rikoltó szí
Illeivel míntha népi ütős vagy raffinált
preklasszikus hangszereken játszana:
csemballó-barnák, cítera-zöldek, suta
vörösek és túlcsorduló bíbor jelzik a
skála archaíkumát, artisztikus rövídsé
gét és tömörségét. Példának a "Bíbor
ikon". A háttér halott vöröséből barna
arccal Válik ki a zord arcú, bálvány
fejű Madonna, mínt egy perui eső-is

tennő, bíbor-karjai, sáfránysárga éksze
rének meseköveí, a két odaillesztett kis
piros rózsa Iolklorísztíkusan intimizál
ják a látványt. Mintha az ikonművé

szet sokévszázados balzsamfáján, a
méltóságteljes moszkvaí Odígttriák fön
séges portréí mellett, az egykori tábla
képek fára, bőrre, fémre száradt bo
rókabarnáí mellett tűzbe borultak vol
na ezek a szeritkép-csokrok ...

A "Függönyös Madonna", a "Szent
endrel Madonna" napégette arcukkal.
rikító színű plasztikcsokrokkal. kis ál
lótükör-hátterükkel friss népiességet
idéznek: az augusztus tizenkilencedikí
leólótánc díszeit, virágfüzéreít, a börzsö
nyi hegyek alatt meghúzódó nógrádi
falvak, Diósjenő, rejtett, elszórt, elko
pott népművészetí relikviáit: az "ülő-
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Madonna" fehér arca maga a döbbe
net, az érzelem csak ilyen mereven
messzíről, íkonografíkus szűkszavúság

gal járja át a képeket. Anna Margit al
kotásai elhárítanak maguktól míndan
közeledést, mínden faggatást : mond
juk-e, hogy éppen azért valóban ikonok?

Oldalági ikonok. Két "Szent Család"
című olajfestménye példázza, hogyan
látja ő már a "civil" családi hármas
ban a "szentet", hogyan bujkálnak kép
zeletében minduntalan, ha nem is há
borgatják, a kategorikus párhuzamok,
legendák, tanítások, hallomások. félfül
lel hallott dogmák; míntha vizuális tar
tozékaí, alépítményei lennének művé

szetének, melybe bele kell építenie a
csontvázat, az egésznek a tengelvét.

A drámát itt látjuk. A megoldások
sírnának. egyértelműnek mutatkoznák, a
műtají kijelöléssal nincs baí, Az "An
gyali Üdvözletek" (3) beszűkült mére
teikkel: kis polgári szoba, tengerzöld
háttérrel, az üres széken egy szál fehér
rózsával, a leülönös angyal, ki félig
strucclábon áll, félig röpül, mínden
kép egy-egy örvendetes-fájó rigmus:
költészet, tudatalatti vágy, vizuális biz
tonság a tematikus bizonytalanság
ban. .. Képre kerül maga a falusi is
kola is: a varíú-szárnyú angyal, man
darinsárga ruhában, úgy tipeg végig a
havon, ahogy az iskolásgyerekek mehet
tek libasorban hajnalonta, míkor még
fent ragyogott az égen a fehér hold ...
Anna Margit nem konfliktusokból gyúr
ja át a témát s nem is olyan drámai
rnélyről, ahogy Chagallnak rémlett fel
a vityebszki "Angyal bukása" (1923
1947), - vagy a szerit "Harlekin csa
lád", behavazott házakkal, s minden
további emléke, - őt csak könnyedén
futja át valami borzongás, havas, tisz
ta, érintetlen emlékeket érint, melye
ket nem mer "kicsomagolni", felbon
tani: olyan, míntha a figurák kabát
jára, jelmezére adna angyalszárnyakat.
sapkára a koronát, szűk, bevarrott
rongybábu-kezekbe tenné a jogart ...

"Szentképeinek" sorozata csupa fes
tői derű: a "Jó Pásztor" mandorlával,
kankalinsárga cirádáíval, a "Szentkép"
fehér csipkeszegélyével valóban a
XVII-XVIII. századi olasz szentképek
"divatját" idézik, amikor kézműves

dgyekezattel, gondos akvarell- és gou
ache technikával, selyemre, pergament
re festették a kedvelt jeleneteket s
szalmadísszel. lombfűrész-kerettel, pa
pírcsipkével fonták körül. "Kerestem
ilyen szentképeket, de Rómában sem
találtam ...", jegyzi meg Anna Margit.
Szarencsére. Emlékeit - s ezek újból a
"kívülálló" gyermekkor édes, édes em
lékei voltak, egy különben csapások
kal s feladatokkal megterhelt élet ele
jén, - visszaidézte tehát, felnagyítot
ta, mintha ezzel a tartalmat, a drámát
is felkavarta volna bennük. Amit ok
vetlen akart és elért, az a kiragyogó,
erőteljes piktúravilág lett, melybe visz
szahívni, életre kelteni a látszólagos
konfliktusokon kívül eső témákat, az
érzelmeket nem felbolygató, szinte pasz
szív vonatkozásokat. ujj heggyel idézni
ikonografíkus tartalmakat, - művésze
tét átcsúsztatta az expresszionizmus
legszélső peremére. Nem áll jogunkban
számonkérní, milyen utakon éri el s
milyen problémákkal keríti körül egy
egy művészélet azt az oázíst, mely
egyben művészetét is jelenti? Milyen
fokig oázis ez, - mílyen fokig re
vokácíó, feléledése és jelentkezése a
tudatalattínak, vagy csak friss, de mély
séges harmóniák magával az élettel,
életigénylésű akciók?.. Anna Margit
alkotásainak szentképes, "művirágcsok

ros", éremjelenetes keretein belül mint
ha behegedt sebek, borzongatóari édes
visszaemlékezések, a természetben új
ra megtalált ízek törnének fel s cs0

bognának ebben az édeni-népi oázis
ban, ahonnan szárnyukra eresztette az
egykori európai iskola enigmatikus, kal
ligrafikus, felröppenő kis csodáit ...

BOZÚKY MARIA
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