
Geszler Mária Munkácsy-díjas kerámi
kusművész munkáin a ..Hang" vonulá
sát örökíti meg. Muzsikusnak indult,
azonban kéz-balesete megakadályozta,
hogy Orjeusz húrjait pengesse. Somogyi
József szobrászművész, aki ismerte a
fiatal lány agyag-próbálgatásait is, a

• képzőművészetre irányította figyelmét.

Az idén augusztusban, a Csók István
Galériában rendezett kiállítását látva, s
a prospektuson WeÖTes Sándor sorait
olvasva a Néma zené-ből, az alkotói
habitusok lehetőségére kellett gondol
nunk anélkül. hogu a romantikus Ge
samtkunst értelmében költészetet és
képzőművészetet egymással magyarázni
vagU kiegészíteni próbálnók. Nem is le
het. Csakis arról beszélhetünk, hogu az
ihlet határai találkozhatnak, s a tui
sonló dallamot huUámoztathatja vers és
szobor, adott esetben aguagba guúrt
kompozíciók soru. S ha a költő lettrista
költeményeiben a fülnek nem hallhatót
a szemnek varázsolhat ja "hallhatóvá",
a képzőművész a vizuális eseménut a
fülünk számára teheti "láthatóvá". Eh
hez persze élnie kell a műnek "akár
az alma", melu "mást mond az éhes
nek s a' jóllakottnak, és mást a fán,
a tálon. és lL szájban, véaső tartalma
»aau formája nincs is, csak él és éltet".
Távol áll ettől mindenféle akadémizmus,
formai merevség, folutonos változások
ban fogja ela "fénylő igéket", amelyek
szintén vendégek: "a sorsuk ÖTökéIet,
mint sorsod ÖTökéIet, / társukként mea
ölelnek és megint messze szállnak".
WeÖTes Sándor-i helyek, ám valami
ként érvénuesek Geszler Mária ars poe
ticáiára is. Akit, ha munkáit felülete
ien nézzük, könnyen romantizáló jelző

vel illethet az ember. De ő is, mint
Weöres, az ős-egészet keresi, mert ..a
tarka egység részekké szakadt", "ama
boldog arcot / ébreszti", s a zsoltárt, ..a
látatlan tiszta világért / mery nem az

-,évekkel süllyedt habokba". Ur-Genesís-
-ében ennek a gondolatnak ad elsősor-

ban kifejezést: az aouaoot föZénuesen
kezeli, és sokszor szinte festővé válik.
Kitágítja a határokat. Nyolc tánuérból
álló Múteremablaka például a teremtés
újraláttatása: fehér háttérben virág
csendélet. víz, fa, madár, ég, csillagok,
melyeket· aztán függönll borít be, va~
lódi csipke, és természetellenes kont
rasztjával jelzi: oda a kezdetek tágas
sága, a világ-ablakból beszűkürt tér lett,
hová nem könyökölnek csillagok. maga
is tovább tagolódik függönuös ablakok-
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ra. Virág helyett papír, bőr és rézhu- .
zal kerül a '..civil:zált keretbe". mivel
az aguag, ellentmondva természetének,
a porcelán színében kezd tetszelegni.
A különben dicséretes kísérlet ezáltal
önkritika is lehet. Figyelemre méltó. a
hat darabból álló aauagtábla sor, im
presszionisztikus hangulattal. a láttatás
újszerű módjáv,al. Közülük az Esős ten
gerpart, a Műhelvablak esőben a víz
játékának elemi ritmusát ..kopogja"
már-már zenei tételben.

Az őstermészet rendjét visszaálmodó
művész iménti alkotásai közé tartoznak
azok is, amelueken következetesen al
kalmazza az őskori vonal- és huZlámdí
szítéseket (főleg a kő- és bronzkorit),
a hazai folklór-motívumok ázsiai pár
jait. mediterrán növények, hazai vad
viráaok formaskáláját, maouar tájak fa
zekas kultúrájának aazdag ÖTökségét.
Kül'önösen a G. M. ietzetű téglái (ma
dár-királynővel, olajággal. fával, fi
gurával, nyaklánccal - afféle ősnuo

matok. ékszerleletek), közöttük a fekete
r.edukciós égetéssel készül't, továbbá a
Téglák Örményországból. a Kecskeméti
virágos udvaros tányérok, az Oszlop
hullámokkal. holddal repülőgéppel, va
lamint az Oszlop egy vad mezőről ta
núskodnak erről.

Geszler Mária korai, a 60-as évek vé
géről keltezett korszakát mesekom
poziciói prezentálják: fantázia- és ötlet
bőségük már jelzik a későbbi kísérle
tezőt (Boldog herceg, Királyfi, a cha
galli Zöldkabátos), az Elvarázsolt ker
tek szimbolumreruiszere pedig madarak
kal, 'kövekkel, egyszarvúval (a zoroasz
teri tanítás értelmében a tiszta állatvi
lág, a 91. zsoltár szerint is a föle"!:elő

tisztaság, később pedig Krisztus-jelkép)
a meg nem rontott Egész paradicsomi
ÖTömét idézi fel.

A savariai. dunántúli pannon hatás 
Szombatheluen él és alkot a művész, s
talán innen is WeÖTes-"rokonsága" 
főleg formakészségében van jelen. A
Hacskor jelképekkel, vagy a "H. S" tég
la-kompozíciókon terra sigilZatákra em
lékeztető finom kidolgozású dombormű

veket· láthatunk, ugyanakkor· a maja
naptárkő is eszünkbe jut (Palenquéí
kereszttel) .

Alak-vázlatain - legújabb munkáin
- a népi gölöncsérség bájosan. naiv fi
gurális hagyománuai - Fülbevalós port
ré, Önarckép - jelentkeznek J)icassói
aszké;!issel, bravúros naguvonalúsággal.

TÓTH SANDOR


