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"EGYED Ü LI PÉLD ÁNY"
Mu lasics László 0 954- 2001)
"Egyedüli péld ány" . Kosztolán yin ak ezek a
szavai kevés do logra illenek an nyira, min t
Mulasics László festészetére. Nem hasonlít semmire, senkire. Szabad és függe tlen, habár ne m
állítha tó, hogy sem mi köze az időhöz, a térhez,
amelynek szülötte és amelybó1 d olgozot t. Amikor abba n a m eg ren d ítő 1989-es évben a szé kesfehérvári Smo hay Alapítvá ny kur atóriuma neki
ítélte képzőmű vésze ti díjá t, már sejteni leh etett
va lamit teh etségén ek t erm észe téről és erejéről.
A k övet kez ő eszte n dőkbe n sokszor láth attuk
azu tán festmé nyei t a fehé rvá ri múzeu mba n
vagy Bu da pes ten. üldögélhettünk között ük a
feke tebácsi m űtere m szellős rendjében , forga thattuk kat alógu sait: a sze mü n k elő tt, napról
napra, ké pről képr e, elké pzelhe tetlenül sok
b el s ő munka és az ecset néma meditációi révén
n őtt bele Mul asics a sza badságba . A nyolcvanas év tized nem vo lt igazá n az övé. Ne mcsak
azért , mert a főisko la ut án egy d arab ig sa ját
"szabadság ha rca" kö tötte le, han em mert szelíde n, ész revétlenü l már ak kor is elkü lönült kortár sait ól. Az új festészetne k az a fe l hőtle n kavargása és sz ivá rvá nyos t ű zij átéka , me ly azo knak az éveknek magyar m ű v é s z et ét annyi ra
megh at ározta, ő t nem ragadta magával. Sze repeIt ugyan a kor szak nagy ki állít ásain. d e képe i mintha nem lett ek vo lna egészen jelen , baráts ágosan , d e önmagu kba süpped ve függ tek a
falon , érdes és gya kra n puszta felüle teik rn élyén kom olyság lakozott, hangtalan t űn öd é 
se k, elmormo lt go ndolatok nyom a és k ül ön ös
motí vumok : építészeti alaprajz, archai kus lenyom at távoli eml éke, egy hegyvonulat fe lsej lő
kont úrja, ka llódó vas da rabok fu rcsa alakza tai
- a ma guk idején szoka tlan és tito kza tos megjelenésük úgy hatott , m int vala mi elfojtott sóhaj, mint félig kim ond ott jóslat a kö ve tkező
i dőkrő l.

Ham aro san az is világossá vált, hogy a m o tívu mo k - noh a félreism erh etetlen ül Mul asicsmotívumokká vált ak i dőközben - csa k a felszínen fontosak szá má ra. Mögéjük pillantva egy
másik tartom án yt sejtett meg, amelynek szo rosa n egy más ra boruló rétegei mélyén egy ismeretlen világ titokzatos jelenségeit gya nította; és
ez mindennél jobb an von zotta . Elind ult a látvá ny belseje felé, óva tosan, érzé kenye n és merengve bontogatta az egy más t takaró, egy más hoz bújó fel űleteket. egyre beljebb hatolt a
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mélységb e. Itt látható képeinek leg többje erről
a befe lé tartó felfedezőútró l beszél: arról a m ű
vészi tapaszt alat ról, mely a go ndolkodás és a
fes tői munka ere d mé nye ként végü l elvezette
ő t - és elvezeti a n é z őt is - oda, aho l tisztán ,
mintha éles hold fén yben de rengve jelen nek
meg a " tárgyak", árnyék né lkül, lá tszólag rezzenéstelenü l, va lójába n azonba n könn yed én
lebegve, hullám ozva, lélegezve a festm ény
négyszögében . A ko rá bbi ko mpozíciók sí kja
helyett most egyszercsak egy ta pi nt at osa n,
ugyan akkor bátran , magától é rte tődő természe tességgel és ritka sze mélyességgeJ ala kíto tt,
plasztikus k épm e ző veszi á t a veze tő szerepet:
a legszebb eken e lképesz tő érzé kletességgel jelen ik meg az a d omb orm ű sze rű en kialakított
kép felül et, ame lyne k egyes részletei kie me lkednek , mások alásüllye d ne k, e lőzé kenye n figye lmez tetve a n éz őt , hogy itt most új közegben jár, új vidékre érkezett. Akár egy ása tá so n,
réteg hever a ré tege n, d e go ndosa n Iet iszt ítva.
elkülönítve, sajá t j el entősé g én ek fényébe n,
egyszerre d erűs és ünnep élyes megvilágításba n. A kü lön ös fén y, ame ly bevilágítja
Mul asics rnunk áit, csak rész be n köszö n he tő az
enka usztika ős i technikájána k. A lágy selymes
felületek tompa d er en gése legalább ennyire
következik a m ű v és z i gondo lko dásmó d és látásm ód te rm ész et éb ől. A d olgok at mélyen
megértő és m eg él ő, a mögöttes terül eteket szabad szemme l látó, d e a világot éppen csak
megérintő, rebb en ék en y figyelem h ű s ég e s kifej ez őd és ét kell látnunk benne.
Mu lasics a kilencve nes évekbe n nőtt igazi
mesterr é, ez vo lt az ő ideje, bár fest észete mindvégig "egyedüli péld án y" maradt. Miközben
kort ársai a kultúravált ás és a festészet egzisztenciá lis kérd éseire keresték a választ, ő egyre
biztosabb an és sza ba da bba n haladt befelé, a
kép mélye felé. A viaszos máz á tte tsző és puha
fén ye egyszerre fedi el és enge d i lát szani az t a
terep et, ame lye n az ott talált .J eletan yag" va lóságá va l folytatott párb eszéd a kü zd elem és a
megb ékélés l eh etőségét kíná lja. "Anyagáról" legy en az egy magán yos lovas ábrá ja, egy fizikakön yv illu sztrációja vagy egy szé tfosz ló mintázat orna me ntikája - Iefú jta "az évezredek halott ha m uj át" (Pilinsz ky Ján os), egyszerű titkaikból, szavakkal meg nem fogalmazh ató emlékükből építette kompozícióit. Egy szi ká r rend
tör vén yei sze rint építkeze tt: a motí vumok körvo na la zá rt, d e a festői képzelet sza badon rnozog a síko n. Az anyag önerejének és a gon-

dolkodás könnyed logikáján ak karcsú egye nsúlya m egg yőzően mutatja festészetének kivételes értéke it.
Ez a festészet va lóba n "egyed üli péld ány",
magá nyosna k azonban nem mondan ám . Ahogya n a kép ek részleteit az ez üs töse n fé ny lő
egye nesek vagy a kan yar gó fekete vo na lhá lók
összekapcsolják, úgy kapc solódik Mulasics
mű vészet e is saját korához. Sok mind enb en
azo nos is ve le, korán ak gye rme ke ő is, az ut óbbi év tized a sze llem i hajléka, letagadhatatl anul. Legérette bb m ű vein ek ara nyba n fürdő ko-

molysága és archaikus zengése a rra is bizon yíték, hogy egy bizon ytalanul hull ám zó i d őszak
szirtjei és zátonya i közö tt sem lehetetlen rátaláln i arra a sziklasz ilárd és sza ba d pontra,
aho nna n - ak ár egy magaslatról - már lát sza na k a távoli j ö v ő halován y körv on alai. (Elhangzott a Kiscelli Mú zeumban 2002. július
ll-én , Mulasics László kiállításána k megnyitóján .)
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KOVAL OVSZ KY M ÁRTA

