
GANCZ MIKLÓS

Gancz Miklós már megküzdötb a ha
tások és ellenhatások, a vonzó-taszító
remíníszcencíák kísértéseivel, jóllehet
mély hatással voltak rá nagy elődök és
nagy korszakok - a maga korának em
bere önálló alkotó. Egyetlen irányzat
nak 'sem vetette alá magát feltétel nél
kül. semmilyen izmusnak nincs hatalma
felette, mert idejében megértette, hogy
egyetlen bevált stílus követése, egyet
len kipróbált recept fölénye a plágium
vagy az epígonság bűnébe sodorhatja.
Korán kiérlelte magában az emberinek
és a művészínek, az életnek és a mú
vészetnek azt a harmóniáját, amellyel
megtalálta útját a valósághoz, és vissza
önmagához: nemcsak a külső világ, ha
nem saját benső lénye is valóság, s
mindkét valóságért felelősséggel tartozik,
hiszen feltárhat-e a kép még egy, rej
tettségében is hiteles és láttatható vilá
got, ha elszakadunk a másik, a környe
ző világtól? Ez a harmónia teszi lehető- .
vé, hogy a festő sokrétű optikai és
emocíonális élményeit megragadó köl
tőiséggel, de intellektuális ellenérzéssel
fejezze ki.

A legtöbb ember csupán a képek cí
méből indul ki mínélfogva fennáll a
veszély, hogy a' festményeknek éppen
a leglényegesebb mozzanatai, a színek és
formák sikkadnak el a szemlélődő előtt.
Gancz Miklós egyik gondja a címadás.
ami szerinte vajmi keveset árul el a
festő őszinteségéről. igazi mondandójáról,
a kompozíció teljességéről. a cím csak
felületes jelzés lehet, sőt nemritkán
rossz irányba is terelheti a néző figyel
mét, azonosulásí szándékát. De baj az is.
hogy nem tudunk leszokni arról, hogy
minden ú] névnek és műalkotásnak a
párját, hasonmását vagy rokonságát ke
ressük, nem elégszünk meg az adott,
egyedüli látvánnyal, a festő eredetíségé
vel. ősei után kutatunk, akikból táplál
kozhatott, a gyökerekre vagyunk kíván
csiak, amelyek elindították. Ahelyett.
hogy míndenkí mástól függetlenül ér
tékelnénk és szuverén módon szerét
nénk, címkék után kapkodunk - szür
realista. nonfiguratív, realista. kon
struktív, szecessziós stb. - és elkeresz
teljük akarata ellenére, bélyeget ra
gasztunk rá tetszésünk szerint. Az
nyilvánvaló, hogy korszakok közt nincs
hangszigetelés, a korszakok egymásból
építkeznek s alakitják ki jellegzetesen
egyedi vonásaikat: izmusok és stílusok
át- meg átszövik a festészet egész tör-

/

A VIGI.LIA
GALÉRIÁJA

ténetét, miközben szintéziseket hoznak
létre. korszakos állomásokat és fordu
latokat, de akadálytalanul tovább
játszanak az előzőkből a következőkbe,

festőknél, festészeteknél hagyva egy
-egy korszak, egy-egy újító, egy~egy

festő-forradalmár ismertető jegyeit.
Gancz lVIiklósnál is felfedezhetők a ki
váló hazai mesterek - Derkovits, Bá
lint Endre, Korniss Dezső, Kondor Bé
la - és a híres külföldiek - Pollock,
Klee, Chagall, Giuseppe Santomaso 
ujj lenyomatai, akik termékenyen meg
ihlették a fantáziáját, akiktől techni
kát, látást, eszközöket, mívességet ta
nult vagy lesett el. de munkáin már
kevés nyomuk maradt, mert átalakulva,
a jelen formáinak köntösében és saját
benső tartalmainak szolgálatában jelen
nek meg.

Gancz Miklós úgy véli, hogy a mű

vészí tárgyat, produktumot - ha átvitt
értelemben is "fogyasztani" kell.
Minden érzékszervünkkel - jó lenne
egyszerre látni, szagolni, tapintani is
- részt kellene vennünk benne, kü
lönben nemigen tudunk a -Iátvány mé
lyére hatolni, a dolgok lényegéhez kö
zelíteni. Tudnunk kell "élvezni" a szí
nek ízeit, a formák kiterjedését, fények
és árnyak terített asztalát. engedni.
hogy hasson ránk a kép, hogy meg
szüníön a köztünk levő távolság, hogy
a kép úgy viszonozza érdeklődésünket,

ahogy mi befogadjuk a művet. A
képnek, a festészetnek ez a megjelent
tése elárul valamit abból a komolyság
ból, amellyel Gancz Miklós a maga -mű

vészi ehívatottságát, a reá rótt felada
tot tekinti és műveli. Eleinte stí
lusok közt evickélve nehézségei
voltak a plasztikus alakformálással.
amiért is inkább a figurák elülnéze
tének ábrázolására törekedett, az 01
dalnézeteket és bonyolultabb pózokat
elhanyagolta vagy csak akadémikusan
dolgozta ki. Módszerében ekkor még
sok az ösztönösség: míután automatiku
san, színte sugallatra. belső készteté
sektől gyötörten, létrehozta vásznát,
megkísérelte tisztázni, ökonomikusan
megvizsgální és érett formába önten;
azt, amit egy vízió nyerseségével hir
telen megalkotott. Szívós ön~lenzéssel
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és neveléssel szorította rá magát 
nem kis harc árán - a tudatosabb
tervezésre és az anyaggal való átgon
doltabb bánásmódra, tartalom és for
ma adekvátabb együttélésének kivite
lezésére.

Képein olyan világot teremt. ahol
a valóság éppoly egynehezékű, egy
veretű realitás, mint a transzcendencia,
a transzcendencia éppoly valóságos, új
raélt esemény, mint a rníndennapos
élet Nemcsak emberségének, hanem
művészetének -metaíízíkáját is kíbonta
keztatja. Ezt fogják be a szílárd kör
vonalak, a jól megmunkált felületek, a
linearitás kontrasztja és az idomok
arányos térfoglalása. Egy szabad, rit
mikus és szervezett rend megkonstruá
lását végzi, egy kozmikgsba hajló evilág
bemutatását elegáns és kiegyensúlyozott
művészí eszközökkel, egy ép, de egész
ségét minduntalan veszélyeztető világ
vetületét. amely kerek, szabályos ugyan,
mégis vissza-visszahullik a rendetlenbe,
a torzító szabálytalanba, az élet örö
méből a betegségbe. A szenvedés iránti
részvéte és gyásza absztrakt formákat

'csihol kt belőle; asszociációival vissza
nyúl a klasszikus mítoszokat megelőző

időkbe is, a barlangrajzokhoz. a papi
ruszok és agyagtáblák képírásaíhoz ; ezek
a művek mélyebbre ásnak,' mint a
szürrealizmusél, amelynek tartományát
csak mintegy súrólja néhány munkája,
A klasszikus konstruktivizmus formai
elemeivel való ismerkedés során talál
rá á korábbi alkotásain ki .nutatható,
a formákat és színeket egyaránt átható
ritrnikára, valamint 'a festmények szí
gorú kompozícíós rendjének radikálisari
Ieegyszerűsíthető hangsúlyaira. Amikor
a figurálist száműzi kifejezőeszközei

nek repertoárjából. képei foltok, szögek
és csíkole motívumaíra épülnek. A szín
foltok és csíkok később geometrikus for
mákká, majd emberi testekké, ar
cokká szilárdulnak, a kezdetben fe
kete-fehérre kopasztott formarendszerek
rnínd több és több színt kapnak. s
mezszületnek azok a mágikusan realista
modorú művek, amelyekről - realiz
mus és transzcendencia kölcsönhatását
érintve - az előbb széltunk.

Beszélnünk kell itt a színekről is,
Gancz Miklós színkészletének és szín
alkalmazásának gazdaaodásáról. Korai
kéneí nek világos formai struktúrára
primér színeket követelt úgy gondolta.
csakis ilyenekkel valósítható meg az
összhang. mert mlhelyt a színezés több
rétűvé válik, a kép zavaros vagy szél-
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sóségesen "tarka" lesz. A színnek csu
pán koloritnak szabad lennie. nem sza
bad túlzott önállóságot élveznie, nehogy
"e!szaDaduljon", "lakkozzon", ezáltal
hamisítson a témán. A formakészlet
egyszerűsödése és a színezés szerepé
nek fontossága jellemző műveinek má
sik csoportjára. Gyakran csak egy-két
szín különböző tónusainak variálásából.
árnyalásaiból állnak. A kéket és a bar
nát rnintha megőrizte volna szerkezeti
elemnek: a határok megvonására. a
kép térségének ritmikus felosztására
szolgálnak, Iokozva a hatás intenzitását.
A tér nem perspektivikusan hasznosít
ható teret jelent, .mint ahogy a rene
szánsz festészet értelmezte, hanem olyat.
amit kizárólag a színezés határoz meg.
A barna és a kék - szinte vezér
motívumként szereplő - differenciált
kezelése nem teszi monokrommá 
egyetlen színben uralkodóvá - a ké
peket, .nert a barna és a .kék gyön
gülése, erősödése, vibrálása és sugár
zása végtelen sok árnyalást lehetőségen

futhat végig, hol élesen húzza meg a
határvonalat, hol pedig elrnosódva, dif
fúz átmeneti sávot képezve az elvá
lasztandó síkok vagy elemek kőzött.

Új felfedezettként bukkan föl munkáin
a fehér meg a vörös. Tisztaság. áhítat.
békesség árad [elenlétűkből, egymással
keveredve melegség és nyugalom jár
ja áta vásznakat. a festő palettáján
megfogan a küzdelmes remény.

Ime, néhány képe: A Sursum corda
(1975) . fényzuhatagában az örök ember
terjeszti ki testét, már-már szárnyakat
kap, hogy a magasba lendüljön. Vagy
egy keresztfa gerendáját fogja át ka
runk, melyet égi sugárnyaláb világít
be? A Próféták (1976) oly bölcsek és
hallgatagok. gyanakvók és éberek, mint
az Isten titkában összesküvők, akik
tudják már, ami beteljesiilőben van, de
még várnak az üzenetre. Vagy éppen
csak ülnek. csüggedten, kimerülten az
igehirdetéstől. mert nem hisznek ne
kik, mert hamis prófétáknak tartják
őket? A Rébusz (1974) életünk rejtvé
nye, egy mai csendélet: terített az asz
tal. de jobban vágyunk a lélek elede
lére. Vagy alélek követeli a magáét.
de mí "mégiscsak a terített asztal bősé

gével némítjuk el a lélek hívását? Az
Emberpár (1975) fölfelé tekint. felnöve
kedni vágyik. de nemcsak egymás sze
relmében, hanem az Abszolútban is.
Vagy csak búcsúznak valakitől. pergő

évelktől kedves halottaiktól. mosolyok
tól és könnyektől? A Goya (1977) a spa-







nyol festészet géniuszának ernl éket idé
zi. A Bún (1976) vétkeinket, árul ása in 
kat, összeomlásunkat pelleng érezt "k i.
Vagy az ördög visszatérését tettei szm
helyére, ahol a megbocsátás egy re ké
sik? A Magvetőt (1976) látva nem mín
den kétkedés nélkül te sszük föl a kér
dést : vajon akad-e majd (persze értő

és avatott, nem pedig holm i kont ár)
munkása a bő termést ígérő aratásnak?
Az Angyalok birkózása (1976) azt su
gallja, hogy vagy összevesztek azon,
rnelyíkük a legjobb, vagy azért keltek
birokra, mert sz üks égük "van egy kis
tes trn ozgásra szabadidejű kben. Az Or
angyaloll (1n 5) lehelt akár két ember
szerelmes köteléke is. de lehet akár
az ember és a z angyal t ársul ása . test
és lélek szöve tkez ése is a világban, vala-

rnllyen nemes célért, harm óni á ért. A
V ége a harcnak (1977) vízió a hábo
r úról, amely "felborítja a Földet, maga
alá te met minden életet, mínden sa r ja
dást, mi nden holnapot, nemcsak a
harc nak, itt minden eknek vége van, ez
a nagy temető, bol ygónyi tömegsír. A
Bárányos (1976) ép p az ellenkezőjét

vallja : lehetetlen, hogy háborúra sor ke
rüljön valaha is, nem forgathat ja ki
sa rkaiból a világot sem mi pusztí tAs, ha
kezünkben"tartjuk a Bárányt, ki elveszi
a világ bűneit, ki irgalmaz és meghöz
hatja a békét egyetemlegesen. Csak a
Bárányt óvjuk. a Bárányt vigy ázzuk .
Minden idők,minden életkorok és rnln
den világok embere vele van.

HEGYI BeLA

825


