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Neve negyvenhét éves korában egy csa
pásra híressé vált. Ritka jelenség mai
korunkban, amikor mindenki siet és lé
lekben fel nem készülve, megszerezve a
technikát, esetleg briliáns fokon, mohón
szerepelni vágyik. Orosz János, mint Fó
nyi Géza és Barcsay Jenő tanítványa a
főiskolán, már korán feltűnt, hazaí és
külföldi ~lismerésekben, díjakban több
ízben részesült, kiállított itt és ott, de
gyűjteményes kiállításával· csak most je
lentkezett a Műcsarnok termeiben. Vára
kozásával, türelmével, szívás kitartásával
igazolta, hogy fejlődőképes, elhivatott,
igazi művész, akiben van - és ez a va
lódi próbakől - alázat. Megtanult ki
tűnően rajzolni, vérévé vált az anató
mia, és ezért igazi területe a portréfes
tés. Ha elmélyedón vállalja ezt a szép
hivatást, világhírűvé válhat, mint belső

szemmel lát6, jellemábrázol6 arcképfestő.

Feltűnést keltett Picasso-képmás soro
zatával. Titkos eszményképének mezében
voltaképpen saját lelkiállapotának külön
böző változatait, gyors, kiszámíthatatlan
kedélyhullámzásaival rögzíti leplezetlen
őszinteséggel. F:s -hogy nem a saját arc
vonásait örökíti meg, nem áll ki a nyil
vánosság elé a festők legbizalmasabb,
legáhítottabb megnyilatkozásával, önarc
Tcépeivel: szerénységét, szemérmességét
árulja el azzal a titkos igénnyel, hogy
önmagát kizárva, feledve és hiúságát

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
eísönej; említjük Blaise Pascal Gondolatai
nak régvárt megjelenését. A nagy francia
matematikus, filozófus és misztikus író e
munkája, amely tulajdonképpen az evangé
liumról és istenhitről folytatott elmélkedé
seinek, teológiai feljegyzéseinek gyiljteménye,
a XVII. századi európai gondolkodás egyik
legfontosabb tette. "Pascal halála előtti imája
ez - írja Tordai Zádor a könyv utöszavá
ban - az l> Istenéhez. Ebben és így van
II az II szövegéban, valójában: hitében. Re
ménytelen reményével és reményteljes re
.ménytelenségéveí.» (Megjegyezzük, hogy mind
Széchenyi István Naplójának, mind Pascal
milvének bl>vebb ismertetésére még vissza
térünk.) - Christopher caudwen alig 29 éves,
amikor 1937-ben elesik. a spanyol polgárhábo
rúban. Fennmaradt tanulmányaiból válogat-

megtagadva, még leplezetlenebbül vall
jon önmagár61, a reménytől, szenvedé
lyes és büszke önbizalomt61 a vad két
ségbeesésig, az (lTÜlésig, eszeveszettsé
gig, üvöltő önkínzásig - hitet téve s6
várgásáról, az Eszmény felé törve rendü
letlenül. A Picasso-sorozat: remekmű.

Bensőséges önvallomás, és egyben mély
h6dolat Picasso lángelméje előtt.:

Nagy táblaképei, az ugyancsak sorozat:
"Nap, homok, tenger" című szín-Iátomá
sok, voltaképpen álomszerű élmények,
tétova tapogatózások· a rejtélyes való
megismerése felé, beismerés, hogy az
érzékelhető látványon. túl biztos sejtése
van a felfoghatatlan, megismerhetetlen
kép-csodáról, és ha nem is tudja meg
örökíteni, legalább jelzi, hogy keresi,
nyomában serénykedik és egyszer talán,
közelférkőzik - belső szemmel -a
megpillantásig.

Grafikái éles megfigyelőkészségéról ta
núskodnak, sok irányú, változatos érdek
lődéséről téve bizonyságot. Szobrocskái
szerény kísérletek. Két út áll előtte:

vfzi6i idővel kifejezőbbek, éberebbek le
hetnek, akinyilátkoztatás igézetét su
galmazhatják majd. Lírai alkat költői

'ihletettséggel megáldva. Alighan;m nem
lesz rabja a nonfiguratív ábrázolás di
vatos kísértésének, lesz bátorsága és tu
dása az érzékelhető, bensőleg sugalma
zott sejtelmes látvány közléséhez.
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,tak egy kötetre valót ROffil'ntlka és realizmus
címmel. Esszéinek, megállapításai többnyire
erősen vitathatók, különösen ha számításba
vesszük akár a mai nyugati, akár a mai hazai
irodalomtörténet, esztétika .állásfoglalását
azokban a kérdésekben - az 'angol polgári
irodalom, a hősiesség fogalma, a burzsoá
müvész jellemvonásai -, amelyeket a szer
zI> érint. Elsietett, eléggé át nem gondolt
írások ezek, mindenképpen csak kísértett jel
leggel bírnak. - Az Urbanisztika címszóval
kiadott válogatott tanulmányokat tucatnyi
bel- és külföldi szerzö neve fémjelzi. Foko
zott érdekll>déssel olvastuk Lewis Mumford:
A város szerepe/ a történelemben: létrejötte,
Változásai és jövlljének kilátásai; Le Corbusier:
1\ várostervezö, az építészek fejedelme; Mar
tin Meyerson: utópista hagyományok és vá
rosok tervezése, valamint Kepes György: Ki
fejezés és kommunikáció a városképben címü
tanulményát,
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