
nyay-művek jellemzője, s ki-ki eldöntheti. hogy ez
maximális vagy minimális program-e? Ne hamar"
koajuk el a feleletet. A kőzhelyszerű allegóriákra
és szimbólumokra éhes, azok "tettenérésében" és
.Jeleplezésében" tetszelgő elemzés számára bizo
nyára minímális, végzetesen és "gondolattalanul"
minimális program a Csendéletek-é: Másfelől me
rész vállalkozás; konvencionális rnűfajú, figurális
képeken megvalósítani az önelvűségnek és magá
értvalóságnak azt a fokát, mety eleddig mindenek
előtt az "absztrakt" művészet "előjoga" volt.

Nem véletlenül választotta kiállítása képi rnot
rójául Baranyay az ismeretlen, múlt századbeli fo
tográfusnak a gyermek Arthur hercegről'készített
felvételét, hiszen az azon is feltűnő titokzatos kéz
- gondolati párhuzamként - a Csendéletek-en lát
ható kézhez hasonlóan megtalálható ; talán vélet
lenszerűen, talán nem, de egy biztos; ottléte felte
hetően nem szükségszerű, de nem is idegen. A kér
dés - szándékosság vagy véletlenszerűség- utólag
immár eldönthetetlen. Mindez lehet utalás a Bara
nyay-művek .természetére is: "mai" szemmel és
ésszel ugyan e képekről sejtelmes-sokatmondó tör
téneteket és elvontságokat képzelhetünk el- de eh
hez sem bátorítást, sem tiltakozást nem várhatunk
magától a képtől. Egyszerűen más a természete;
világából -- érzékeinket a látványra és hangulatára
irányítva - száműzettek a szimbólumok.

Az elmondottakat látszik alátámasztani a képek
technikája. Baranyay művészetébeneddig is fontos
szerepet játszott a fénykép, méghozzá annak sajá
tos változata. A művész ugyanis a fotón, mint
"másod1'llgos nyersanyagon" (elsődleges nyers
anyaga a gép leneséje elé kerülő "valóságdarab")
tovább dolgozik: színes ceruzával, festékkel alakít
ja-formálja véglegessé. Az eredmény így minőségi

leg más lesz, nem egyszerűenfénykép, de nem is ki
zárólag festmény, grafika. Jellegzetes, "rózsaszínre
színezettfotóinak" egész sorozatai ismertek. Ezek
közőrtmegtalálhatóak azok, melyek a Csendéletek
előzményeiként jöhetnek számításba. Tematikai
lag és formailag leginkább az 1976-ban keletkezett,
egymásra montírozott, ceruzát tartó kezeket ábrá
zoló képek emlékeztetnek a mostani kiállításon be
mutatott művekre [Ceruzák ; Notesz és papirok).
Ám- ami Baranyay művészete esetében talán lé
nyegesebb is - atmoszférában, hangulatban a
Csendéletek jobban rokoníthatóak az 1976--78 kö

.zött született Önarckép-sorozat egyes darabjaihoz.
Ezek a szokatlanbeállítású (szintén rózsaszínre

, színezett) munkák - a modell (jelen esetben maga a
művész) ugyanis a nézőnek háttal helyezkedik el

.- a Csendéletekhez hasonlóan, azok gondolati elő

képeként minimálisracsőkkentettéka képi törté
nést. A Baranyay művészetéről írott kismonográ
fia szerzője, Tandori Dezső fogalmaiásában ; "Egy-
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szerűen élni hagyja a dolgokat ez az ülő alak, bár
maga is jelen van; micsoda ritka adomány!"

Érzékeny, halvány pasztellszínekbőlszövött vo
nalháló fedi a Csendéletek alapjául szolgáló fotók
felületét, helyenként lágy tempera-tónusokkal is
kiegészítve, Különös hangulatereszkedik így a ké
peken látható poharak, gyümölcsök, ceruzák kö
zé. A színezés megváltoztatja a felvételek eredeti
fényviszonyait anélkül, hogy ez a beavatkozás bár
miféle szürreális képzettársításokra vezethetne.
Módosul, színesebb lesz így egy "asztalnyi világ",
de csak egészen finoman, árnyalatnyival (de hatá
rozottan), a képen kívüli "másik" világhoz, a való
sághoz képest. A fénykép "itt.és most"-ja felfldó
dík, meghatározatlanná lesz, valamiféle ódon, pa
tinás miliő és légkör üzenetet hozva. Vagy inkább
egy különös, átszellemült, önmaga törvényei sze
rint élni tudó .apró univerzum rendje érinti meg?

ANDRÁS/ GÁBOR

SZÁMUNK ~RÓI

HAJNAL GÁBOR költő, műforditó, József Attíla-díjas.
Én vagyok az című versválogatása ez év nyarán IISzépiro
dalmi Könyvkiadónál látott napvilágot. Christíane Busta
általa forditott verseit 1977 októberében és 1980 júniusá
ban közöltük.

HARSÁNYI ISTVÁN tanár, pszichológus, az MTA
Pszichológiai Intézetének ny. tudományos munkatársa.:
Legismertebb munkája a Fiú/ckönyve. 1979. októberi szá
munkba írt tanulmányt "Tévhitek az öregséggel kapcso-
latban" clmmel. .

HÖLVÉNYI GYÖRGY múvelődéstörténész,a budapes
ti Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa; Kuta
tási területe a XVIII. századi magyar történetírás. la
punkban legutóbb 1978 januárjában "Adatok Prohászka
három művének indexre tételéhez" és 1980 májusában
"Faludy Ferenc (1704--1779)" című írása jelent meg,

SZEGZÁRDY-CSENGERY JÓZSEF műfordító, iroda
lomtörténész. Főként francia költők műveit ülteti át ma
gyar nyelvre. Lakits Pállal és Rónay Györggyel együtt
szerkesztette a Francia köl/ók an/ológúljá-t és a Klasszikus
francia kól/ók c. kötetet. 1980. júliusi számunkban José
Maria de Heredia költeményeinek fordítását közöltük.

SZIKORA ANDRÁS újságíró, agrármérnök, a Baromfi
ipar cimű szaklap szerkesztöje:

SZILI LEONTIN író, dramaturg. Irodalmi múvdk dra
matízálásáért az idén megkapta a Magyar Rádió elnöksé
gének nlvődiját. Elbeszélbeit, emlékezéseit több ízben,
"A csodálatos halfogás" címú írását 1980. februári-márci
usi számunkban adtuk közre.

VAJTAI ISTVÁN ny. kőzépiskolai tanár. "A sokarcú
Móra Ferenc"-ről szóló tanulmányát 1980 szeptemberé
ben közöltük.


