
'egy képet, mely a Po deltájánál élő asszo
nyokat és gyerekeiket ábrázolta.' Az egyik
kisfiú arcából merítette az ihletet E. T. meg
teremtéséhez. A komputer-vezérlés zsenia
Iitásával - mely 35 féle arckifejezésre teszi

KÉPZÖMÜVÉSZET

Szentendrei Tárlat '83
Szentendre "felfedezése" a magyar képző

művészet számára a két világháború között
történt; teljes "meghódítása" napjainkra be
fejezett ténynek látszik. Tanulságot szolgál
tatnak erre - hogy más, jobbára művészeten

kívüli jelenségeket ezúttal ne említsünk - a
Szentendrei Tárlatok is.

1983-ban is - akárcsak a korábbi eszten
dőkben - e kiállítás valóban színvonalat
képviselt; helyenként egészen kiváló múve
ket sorakoztatott fel. Ami azonban az egész
Tárlat tükrében - pontosabban a Tárlat
egésze tükrében - mindezek ellenére a leg
lényegesebb és megkerülhetetlenül súlyos
kérdés: vajon Szentendre művészete a
nyolcvanas években mennyiben szentendrei
müvészet? Vajon e kifejezés ma elsősorban

művészetföldrajl.i fogalom-e, vagy ennél
változatlanul több, mélyebb esztétikai és
formai sajátosságokra utaló, élő művészet

történeti kategória? Más szavakkal: megha
tározó-e az a markáns konstruktív-szürreális
tradíció, mely Vajda, Korniss, majd Bálint
Endre nevéhez kapcsolható s melynek hite
lét és "irányzat-kijelölő" jelentőségét to
vábbépíthetősége is többszörösen bizonyí
totta? Mert e "hagyomány" születésekor
olyan erők munkáltak s alkottak nyilván
való és rejtett összefüggéseikkel egy külö
nős, valójában nyitott formai és szellemi
kapcsolatrendszert, melyben Ámos Imre ví
ziói, Barcsay Jenő konstruktív fegyelme,
Paizs Goebel latomásos-varázslatos koloriz
musa, Anna Margit groteszk bája és abszurd
humora s Vaszkó Erzsébet hatvanas évekre
kibontakozott absztrakt szürrealizmusa ta
lálhatta meg helyét.

Nos, a Szentendrei Tárlaton ők is jelen
voltak munkáikkal (a háború éveiben el-

képessé E. T.-t - legalábbis egyenrangú cso
da, hogy szemében' ennek a régi bolognai
kisfiúnak a pillantása tükröződik. Ez teszi
érzövé és ismerőssé e "földönkívüli" lény te
kintetét:

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

vesztett társaik kivételével). Bálint Endre
két múvel: közülük Temető círnü montázsa
az általa sok éve nagy kedvvel és invenció
zusan gyakorolt müfaj újabb telitalálata. A 
"talált" fotók darabjai ezúttal is magátólér
tetődő és egyben a képzettársítás szabadsá
gát őrző formává szilárdultak. Két figyelem-

,reméltó (ha nem is a legújabb termésből

való) képpel szerepelt Vaszkó Erzsébet is 
átszellemült, sötét tónusokra és érzékeny
pasztellvonalakra épülő műveimutattákta
lán a leghatározottabban a fentebb említett
"szentendreiség" jelenlétét a kiállításon.
Barcsay Jenő az 'utóbbi években sorra szű
letö szükszavú, végsőkig leegyszerűsített

formaviiágú s elsősorban a fekete színre
komponált vásznai közül állított ki egyet

(Fekete-sárga). Komiss Dezső - bár kamaraki
állításai olykor Szentendréhez kötik - most
csupán egyetlen szerigráfiával képviseltette
magát. Anna Margit mulatságos bábuszerű
figurái, harsány színei a felhőtlen vidámság
mögött meghúzódó' keserű öniróniával és
fekete humorral hökkentettek meg. Az ujján
esetlen sárgolyót egyensúlyozó Alkotó (Be
van fejezve a nagy mü) s az üres porhüvely
be kandikáló gyászmadár (Önarckép) egya
ránt "kíméletlenül" szellemes darabjai Anna
Margit múvészetének,

Az imént említett munkák is .jólpéldáz-,
hatják - az egyes életművek mozgását-ala
kulását ,tekintve - a szentendrei müvészet
fogalmának átértékelödését, A Tárlat sokszí
nűsége - a jelenkori magyar múvészetegé
szének megfelelöen - a legkülönfélébb tö
rekvések egymásmellettiségét mutatta.' A
hagyományosan vagy akár újonnan par ex
cellence szentendreinek nevezhető, s a for
májában-szellemében a városhoz és csakis
ehhez a városhoz köthető arculat szemmel
láthatóan megváltozott Hann Ferenc szerint
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"a »szentendrei múvészet« a minöség nyu
galmi állapotából a minöség mozgó állapo
tába lépett át". Valójában ennél többről le
het szó: a jelenségek "újraírni" látszanak a
szentendreiség múvészettörténeti védjeggyé
vált fogalmát. mely napjainkra legalábbis
kétértelmiivé lett. Egyrészt továbbra is je
lenthet egyféle - s ma már a városhoz főleg

metaforikusan kapcsolható - müvészi tradí
cióhoz történő (lazább-szorosabb) igazodást,
a tradíció továbbfejlesztését. Másrészt - s ez
az uralkodó - a várost lakóhelyül, alkotó
munkájuk színteréül választó művészek sze
mélyes lokalizacíója Jehet: "mágikus, szim
bolikus és egyszersmind hétköznapi vonzó
dásuk bizonysága a hely szelleméhez. Szent
endre múvészímítoszáhóz,

E sokszínüségböl - a szó szeros értelmé
ben - dekoratív, élénk színeivel tűnt ki Ke
serű Ilona munkája: a jellegzetes, balaton
udvari szív-sírkövektöl kölcsönzött motí
vum ívekké égyszerúsödött, melyek erőtel

jes, izzó színsávok előtt lebegnek (Mind Ill.)
Hasonlatosan Nádler Istvánkalligráfiájához,
ahol az apró, lüktető ecsetnyomok valóban
Szines térben vibrálnak. .

Jókora meglepetéssel szolgált Deim Pál,a
Mennyei kézfogás az életrnú fordulatát jelzí.
Jól ismert motívumai rejtetten. vagy a kép
szélére szorultan fellelhetőkugyan, de szin
te mellékszereplöi a gyerekrajzokra. firkák
ra emlékeztető, elfogulatlan vonalakkal
megrajzolt középponti, "bárányfelhő

kézelös" kézfogás-jelenetnek. Nemkűlönben
Barti' József, aki ezúttal egy nagyméretű'

szénrajzot is kiállított - mintegy "fehér ké
peinek" felnagyított, expresszív metszete
ként. Merőben új, a gesztusok lendületét és
közvetlenségét őrző kép született így; meg
mozgatva és friss erőkkel töltve fel afestmé
nyek alapján már-már mozdulatlannak tűnő

világát. Kocsis Imre triptichonján (Uram se
gíts!) a festékszóró pisztolyok pásztái a kép
szélekről vágódnak vissza az "üres" fehér
térbe - végül is az egyetlen, önmagát több
ször .metszö vonal saját vég- és kiinduló
pontját, a pisztolyokat tartó alakot zárja
körül.

Egészen más, .rneditatív világot képvisel
tek Oláh Mátyás munkái; "archaizmusuk"
nem irodalmias póz, hanem hiteles és át
gondolt kapcsolódás múltba veszni látszó
kultúránkhoz. Élő és valóságos "közvetí
tökre" talált a leheletfinom felületekben.
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rusztikus formákban: általuk nosztalgia nél
kül képes történeteket mesélni, hitekre em
lékezni (Ami látható; Kövek). Feltehetően a
kék szín téri sugárzása vonzza Magyar Gá
bort, kinek metafizikai töltésű, absztrakt
szürreális képei e tér érzékenységet és kép
zelőerőt összpontosító "benépesítésének"
ígéretét hordozzák (Találkozás).

A szobrászok közül Holdas György megfa
ragta a márvány érmeiről .felülnézetböl"
már ismert Lépő Figurát, mely évek óta fog
lalkoztatja. Falanx élére kívánkozó, rendít
hetetlen oszloptömb keletkezett belőle: ag
resszív és fenyegető tömeg (Statikus szobor).
SzentirmaiZoltán új kisbronzain - karcsú
toronytestbe keresztként fúródott bombázó
gép; törékeny gótikus boltívek és mérmü
vek alatt heverő döglött tankok (J<.ereszt;
Emlékhely) - a míves kidolgozás a súlyos
mondandó megérlelésének és formai "kö.
rüljárásának" sajátos módja.

A rendezés - kevéssé érthető megfonto- ..
·lásból - "elkülönítő" jelleggel egy paraván
lezárta sarokba utalta ef. Zámbó István, fe.
Lugossy László, Lais Viktor és Wahorn And
rás müveít, E paraván mögé ugyanis a szent
endrei müvészet egyik legfrissebb, az egykori
Vajda Lajos Stúdióbóleredeztethető és
nagyjából egységesnek mondható vonulata
került. A pop-art és á szürrealizmus ha
gyományait intellektuális humorral ötvöző

munkák között Wahorn András bizarr gép
pisztoly-kollázsan (49 géppisztoly) még az
egymásra préselt kartonrétegek is (csupa

.kivágott papír-fegyver) fenyegetni képesek.
A Tárlatra csaknem hetven rnúvész alko

tásait gyűjtötték egybe. A válogatás nyitott
ságához nem férhet kétség, és az eddig kira
gadott művek talán az oly sokat emlegetett
minőség fémjelzői lehetnek. Ám helyenként
olyan rosszul sikerült darabokra is bukkan
hattunk, mint Bánovszky Miklós portréi az
arcokon az elmúlás zöldjére emlékeztető

reflexekkel. vagy Rajki László fej
ereklyetartó-szerű, arany csillogásúra pati
názott édeskés gipszfeje (Orsi). Az összkép
azonban kétségkívül tekintélyt parancsoló 
s a kérdés is változatlanul nyitott: vajon a
Város múvészeket vonzó és 'ihlető szelleme
összesúrásít-e ismét valamely erős és félre
ismerhetetlenül szentendrei áramlatot,
melyben újból megmutathatja "igazi arcát"?

ANDRÁSIGÁBOR


