
Kiállítás

Lossonczy Tamás
húsz festménye

Húsz festményt állított ki Lossonczy Tamás a
Fészek Galéria kedves kis helyiségében. Szo
katlan látvány; a kiállitást maga a müvész ren
dezte: képeit, a vízszintes glédába sorakoztatás
szabványát mellözve, függőlegesen is meg
komponált csoportozatokban helyezte el, rit
kásan, nagy fehér falfelületek meditatív csend
jének közbeiktatásával.

Lossonczy Tamás 1927-ben mutatkozott be
először, még főiskolásként, a Vaszary-tanít
ványok nagymarosi tárlatán. Azóta hatvan esz
tendő telt el, de egyéni kiállításainak száma
nem éri el a tízet. A hazai avantgarde közös
sorsában osztozott: 1948 és 1967 között húsz
év kimaradt nyilvános életéből. Tehetséget.
melyet Kállai Ernő ismert fel, majd Hamvas
Bélarnéltatott. a kényszerü magány próbái és
a hivatásához hú akarat emelték a legmaga
sabb müvészet szféráiba, A nyolcvanhárom
éves festő rég megérdemelt életmű-kiállítása

még várat magára; ha - mint reméljük - sor
kerül reá, a modern magyar (és európai) pik
túra egyik nagy te!jesíménye szerez majd ma
gának érvényt.

A hatalmas életmünek a Fészek Galéria csak
kicsiny, de egységes csoportját mutathalla be.
Időben: néhány kivétellel csupa 1983-84-ben
keletkezett müvet; stilisztikailag: az absztrakt
festő figurális képeinek családját.

A "figurális" szóért persze magyarázattaI
tartozom.

Absztrakt festészet sokféle van. Egyik válfa
ját az építkező szellem határozza meg: a mü
vész, Mondriantól az öreg Barcsay Jenöig, a
látványból kivonható elemi egységeket, a rnér
tani idomokat és tiszta színeket rendeli egy
máshoz, arányokat kutat, találkozásokat és
összeilléseket szervez, a törvény időtlen táb
láit mutatja fel. A szemlélődő költészet nyel
vét beszéli. - Másféle absztrakció Lossonczy
Tamásé. Használ ő is geometriai elemeket,
rombuszt, .háromszöget, átlós vonalakat, rá
csot, körképzödrnényeket, de ezek a motívu
mok nála nem maradnak meg a rnértani nyu
galom tartományában: idomai küzdelmes élet
re kelnek, ékek és metszödések, torlódások és

ütkőzésck, vonzások és taszítások forrnak ki
belőlük, a rnüvész belső világának expressziói.
Másutt, müveinek egy másik csoportjában,
geometriai ábrák helyett különös lények jelen
nek meg, amőbák, kígyók, tölcsérek, hólyagok,
kiflik, ormányok, őskori zsurlótorzsek. gépsze
rü szerkezetek, egy létlen. de lehetséges natú
ra alakzatai, melyek a fantázia mélységeiből

veszik eredetüket. E különös lényvilág figurái
nak jelenléte miatt nevezem Lossonczy Tamás
festményeinek ezt a csoportját figurális abszt
rakt képeknek.

A kétféle motívumrendszer együtt is formál
hat müvet. A Fészek Galéria termének bejára
tánál a müvész az Életre halálra címu képét
helyezte el, 1970-ből, nyitányul és összegező

magyarázatul. Rajta minden együtt van: a ket
tős hegyesszögben megtört hatalmas vonal
uralkodó feszültsége, a kanyargó pontsorok
békéltető ritmusa, a spirálkörök kozmikus
emlékdarabkái, a kacér rácsok, cirmok, kun
korok, megszaggatott színsávok, a kis piros
pont a kép közepe táján, másutt a megnevez
hetetlen forma- és színzajlás - és mindezek
mögött 011 van, elosejlik. betöltve a képmező

nagy részét, a furcsa fantázia lény, egy kígyó
ősfa idomtalan tenyészete. A kép címe fontos
és találó: életünk értelmére utal, a küzdelem
re, s e küzdelem végzetére, a halálra.

A művész-adta címek máskor is pontosak és
eligazitók. A napvilág öröme: széles, vízszin
tes sávokban ringanak a spektrum nyugalmas
alapszínei, a zöld, sárga, narancs, piros és feke
téskék. megmerül bennük, mint élet vizében,
két hatalmas idom, kagylószerü pajzs vagy
pajzsszerü kagyló ... - de mit akar rajtuk az a
két furcsa kinövés, az a fehér háromszög és az
a fekete szétlapított kör? Azt hiszem, groteszk
felkiáltójelek ezek: nincs élet, még öröm sem,
feszültség nélkül.

Lossonczy Tamás színskálája szélesebb a
szokásosnál: a többivel egyenrangú színként
használja a feketét és a fehéret is. Párosításai
vadak, feszültek; a fekete -sárga gyakori nála;
fehérrel kíemelt sötétkékjei tengermélyiek;
Keletkező címu képének színorgiája a színek
ösnemzésének pillanatát idézi.

Legkedvesebb képem a húsz közül A napvi
lág örömének párja: Egy éjszaka hordaléka.
Vízszintes nagy színsávok ezen is, zöld, kék és
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szürke, az éjszaka színei, derengésűk gömbido
múvá csiszolódott kövek csendes halmazára
borul, csillagtalan éj, de erős és nyugalmas,
maga alá gyűrte, a kép alsó régiójába szorítot
ta küzdelmeink emléket, a hegyesszögbe tört
hosszú vonalat. Éjszaka zenéje, ritka, bartóki
pillanat; Mezei Ottó találóan idézi a kiállítás
katalógusában a művész kedvenc Novalisát
(Képes Géza fordításában):

Képzömüvészet

Pápai Évadomborművei
Nürnbergben

Nürnbergben, a Szent Ludwig ferences temp
lomban 1985 szeptemberében felszentelték
Pápai Éva tíz táblából álló kerámia dombor
mű-sorozatát, mely vörösagyagból készült Vá
roslödön, Az alig harmincéves alkotó mély be
leérzőképességgel ábrázolja Assisi Szent Fe
renc világot átható emberségét, aki testvér
ként tisztelte a szelet, a vizet, a földet, aki a
szegénység gazdagságát hirdette, aki "Isten
trubadúrja" lett.

Pápai Éva Szombathelycn született. 1975-79
között a kolozsvári festöművész, Gy. Szabó
Béla tanítványa volt; grafikáit Magyarorszá
gon kívül Bledben, Ljubljanában, Comóban,
Luganóban, St. Pöltenben is bemutatták. Élet
művének eddigi legszebb darabja ez a kerá
mia dombormű.

Pápai Éva tíz kerámiája nem puszta illuszt
ráció, hanem önálló és erőteljes értelmezés.
Szervesen kiegészíti a Szent Ludwig-templom
arányos belső tcrét és méltó a társmüvekhez,
Henselmann szobraihoz, Heidingsfeld üvegab
lakaihoz, Anton Rückel korszerűen fogalma
zott keresztjéhez, Karl Potzler plasztikáihoz.
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Villámfényű

csillagoknál is ragyogóbb
az a végtelenbe villanó szem, amelyet
bennünk az éjszaka ujjai nyitnak.

Szepesi Attila verset írt három Lossonczy
képről: " ... épül a láthatatlan kupola". Vitat
kozni van kedvem: a kupola már fölépült. Mu
tassunk rá! Hogy mindenkinek láthatóvá s meg
rendítő örömévé váljék.

Lukácsy Sándor

Az első tábla Ferenc és apja alakját mutatja.
A második Ferencet szerzetestestvérei között.
A harmadik domborművön III. Ince pápát lát
juk Hugilon bíboros mellett, aki Szent Ferenc
szövetségese volt. A negyedik jelenet sziklák
között mutatja az imádkozó Szent Ferencet.
Assisi Szent Ferenc lényegét a szeretet törvé
nyében fogalmazza meg. AMadárprédikáció
közismert történetét ábrázolja az ötödik kép.
A gubbinói farkas históriáját mutatja a hato
dik tábla. A keresztény és a mohamedán világ
találkozik a hetedik képen, amely Szent Fe
rencnek a szultánnál tett látogatását idézi. A
következő két táblán Szent Ferenc előbb a
gyermek Jézus társaságában, utóbb pedig stig
mákkal jelölten látható. A tizedik kerámia táb
la Szent Ferenc halálát ábrázolja, Szent Klára
és az angyalok társaságában.

A képek híven igazodnak a szent életének
külsö és belső történéseihez. A táblák bronz
vörös színezése jól kiemeli a domborított és
karcolt plaszticitást. Pápai Éve muvészete
gyönyörködteti a szemet, elmélyülésre, belső

örömre hangol. Érti és átérzi Assisi Szent Fe
renc példáját, s minket is felé közelit.

Losonci Miklós


