XANTUS GÉZA KÉPEIHEZ
A ro m án iai magyar grafika fiatal rn üvel öi jószerével alig ismertek ha zánkban . Holott csa k
Xantus Géza sz üke bb p átriaj ában . Csíkszere dán ol yan m üv észek teremtettek és teremtenek hagyományt mint Nagy Istv án (fest ő) ,
Nagy Imre (fe stő, grafikus), Beczásy Antal (festő, grafikus), Adorjáni Endre (szobr ász). .
Becz ásy Antal egy útt a l Xantus Géza tanítómestere is. Talán ez az ok a annak, ho gy
Xantus grafik áiban felfed ezh et ő bizon yos - elsősorba n a kompozícióban je le n t kező - festői
ele m. Ám a m üv ész szem léle te és m u n ka rn ódsze re a la pve tőe n grafikai, azaz karak te riszt iku san és hatá ro zott an nem szines. Ez a kvali tás adja meg grafi k áina k m üiaji hiteless égét.
Mest ere hatásának k öszönhető valószín ű leg
tematikai so ko lda lúsága is.
Kompozíciós m ód szerének alap ve tő vo nása
a s ür it és és tömörítés (Csík somlyó i kon cert,
1982; Körhinta, 1983), az eltérő, bill entett tengelyü térsíkok egyi d ej ű alkalmazása iMegjeszitell). Ehhez kapcsol ódik - szere nc sése n (m eg szüntetve az egyszeru s ík-manipul áci ó
veszély ét ) a képfelület egészé ne k kompozíciója, az a rendező e lv, amely egyetl en pillantásban fogja össze a so k ré t űe n és áttéte lese n
m egélt vilá go t, nehogy - Pilin szky János szavaival élve - a je le nség elta ka rja a valóságot.
Figyelemremélt ó a drámai el em súlya. A
Megfeszitell arcán a sze nvedé se n és fájdaimon
túl ott látható a bék e, a hazatalálás é rze tének
vonása is. A dráma szemünk előtt szublim álódik szo mo rúsággá. A megtört, meggyötört test
kit árva, kin yújtott karjával mintha hi ábavalóan szá rnyaina a Lélek után. A korpuszt rögzítő szegek nem is szege k már, pu szta kellékek
a sze nvedés mi szt ér iumában, elves zit ik rnin d en brutalitásukat. Elgondolkozhatunk végül
azon, hogy m i az az érzelem , amit e grafikák
szem lélése kelt bennünk. Én azt hiszem, ho gy
a m egszenved ettség öröme.
Xantus Géza út ja e pontról rn üv észileg és
technikailag m ég so kfe lé vezethet. Fiatal rn ű 
v észről van szó. Első ö ná lló tárlatára 1981-ben,
Calarasiban került so r. Méltán tarthat igényt
arra, hogy rn üveit és pályáját figyelemmel és
szeret ettel szem lé ljük.
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