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WEHNER TI BOR

Neuberger Ist ván fes tõ mû vész úr 
brin gás ké pei

Száz éve, az 1908-ban köz zé tett A táj kép vi rág zá sa cí mû ta nul má nyá ban a barbizoniak 
és az imp res  szi o nis ták mun kál ko dá sát, és ezen ke resz tül a táj kép sze re pét és mû vé sze ti 
je len tõ sé gét ele mez ve ál la pí tot ta meg Petrovics Elek: „Lá zas ke re sés in dul meg, mely 
sor ra pat tant ja ki a ter mé szet szem nem lát ta tit ka it: az at mosz fé ra örök moz gá sú éle té nek 
ezer rej té lyes tü ne mé nyét, a nap fény ra gyo gá sá nak és bá gya dá sá nak ki me rít he tet len ár nya-
la ta it. S a meg fe szí tett ku ta tás nyo mán bõ ju ta lom jár: ki rá lyi pom pá ja hajt ki az új szép-
sé gek nek. A táj kép gaz dag és vál to za tos lesz, mint ma ga a ter mé szet. A min den ség egész 
köl té sze te tük rö zõ dik ben ne.”

Mint Neuberger Ist ván mû vé sze te is ta nú sít ja, a táj kép – bár mint té ma meg ma radt a 
fes té szet ér dek lõ dé sé nek egyik köz pon ti je len tõ sé gû prob le ma ti ká ja ként – je len tõs át ala ku-
lá son ment ke resz tül a XX. szá za di tör té ne te so rán: már ré gen nem csak a min den ség-köl té-
szet tük röz te té se a fel ada ta. A fõ is ko lai ta nul má nya i nak le zá rá sa, 1979 óta fes tõi élet mû vét 
épí tõ Neuberger Ist ván is olyan, a klas  szi kus imp res  szi o nis ta, il let ve poszt imp res  szi o nis ta 
al ko tó el vek, al ko tó mód sze rek szel le mé ben és gya kor la ta sze rint dol go zik, olyan, a sza bad 
tér ben rög zít he tõ és rög zí tett lát vány em lé kek re ala po zott té má kat dol goz fel, me lyek nek 
köz pon ti mo tí vu ma az Al föld sík, és a Du nán túl he gyes-dom bos vi dé ke, és ki emel ten a 
víz part ok vi lá ga, ám az al ko tó el vek, az al ko tó mód sze rek XIX. szá za di pár hu za mai el le né-
re e pik tú ra még is hal lat la nul kor sze rû nek ítél he tõ: kü lö nös sé gek és egye di sé gek ál tal él te-
tett. Ugyan is Neuberger nem a táj fes tõ elõ dök ké pei so rát má sol ja vagy foly tat ja, ha nem 
az adott ter mé sze ti kö zeg be he lyez ve je le ní ti meg lá to más sze rû vé ér lelt, fe szült sé gek kel 
te lí tett ér zel mi-gon do la ti vi lá gát, s így új mû-va ló sá got te remt. Egy-egy nagyívû, sok szor 
fe lül né zet ben, vagy nagy rá lá tás ban szem lélt – vagy csak ne he zen ki ta pint ha tó né zõ pont-
ból meg ra ga dott –, az alig-alig meg ha tá roz ha tó táv latvi szo nyok kal fel épí tett táj mo tí vum-
ban meg je le nõn, csak nem min den ké pen kü lö nös je len tõ sé get kap né hány ap ró, tu laj don-
kép pen je len ték te len, de kompozicionálisan még is fon tos sá ava tott, gon do san ki dol go zott 
rész let: esz köz, tárgy, em ber alak.

A leg újabb Neuberger-képek ös  sze kö tõ je gye a ke rék pár, a ke rék pá ros alak mo tí vu ma, 
amely mint iko nog rá fi ai tí pus ter mé sze te sen nem túl sá go san mély gyö ke rû a fes té szet tör-
té ne té ben: a ke rék pá ros-kom po zí ci ók ér te lem sze rû en csak a ke rék pár, mint köz le ke dé si 
esz köz meg je le né se óta vo nul hat tak be a mû vé szet tör té net be. Neuberger lát szó lag rend-
kí vül kön  nyed, la za han gu la to kat ra gad meg az olaj jal és akrillal fes tett mû ve in: ké pei 
leg in kább pasz tellár nya la tok ban, vi lá gos ko lo rit ban elõ a dott fes tõi táj fu ta mok, ame lyek-
ben min dig meg je le nik a pe dált ta po só, vagy lá bát le tá masz tó, egy-egy bi cik li ke rék kel 
ügy kö dõ fi gu ra. Hát ez bi zony nem a Tour de France, ez egy sa ját sá gos és ti pi kus ma gyar 
kör ver seny, amely ál lan dó an zaj lik, amely nek nincs rajt ja és be fu tó ja, csak meg szál lot tan 
te per nek, té to ván egyen sú lyoz nak a brin gá sok: a kocs ma fe lé igyek võk, a kocs má ból ha za-
té rõ ki vi lá gí tat la nok, a cek kert a kor mány ra akasz tók, és a lel kes ke rék pá ros tu ris ták, akik 
tud ván tud ják, hogy ke rék pár ról egé szen más a vi lág, mint gya lo go san vagy a mély sé gesen 
le né zett au tó ból, és az emel ke dõ ket hõ si e sen le gyûr ve, a lej tõ kön vak me rõn szá gul doz va, 
a ka nya rok ban lel ke sen be dõl ve vég re, és ha csak egy-egy pil la nat ra is, de sza bad nak érez-
he tik ma gu kat.

La za táj- és em lék fosz lá nyok ból, képpil la na tok ból, fel jegy zés sze rû ol dott sá gok ból, üde 
vál to za tos sá gok ból szer ve zõ dik a Neuberger brin gástáj kép- so ro zat. A sár gák, a zöl dek, 
a ró zsa szí nek pasz tell ár nya lat ra han golt kom po zí ci ói a bé kés táj fel szí ne alatt mo to zó 
nyug ta lan sá got su gá roz zák, és ezt a fe szült sé get össz pon to sít ják az in kább túl fû tött iz gal-
mak kal, mint sem ki egyen sú lyo zott sá gok kal jel le mez he tõ, köz na pi szor gos ko dá sa ik ba 
bo nyo ló dó ke rék pá ros-ala kok is. Mi ként a ko ráb bi al ko tó sza ka szok ter mé sé ben – a bib li ai 
té má kat idé zõ kom po zí ci ók ban vagy a mû vész te lep-ké pek ben –, ezek ben a ke rék pá ros-
idé zé sek ben is a vi lág haj szolt sá gok kal, fel fo ko zott sá gok kal meg za vart, egyen sú lyát vesz-
tett, a va ló sze rû sé ge ket a lá zas lá to má sos ság ba for dí tó ké pe, lát le le te je le nik meg. De a 
Neuberger-képek e kis sé ri asz tó össz kép fel tá rá sa mel lett bá to rí ta nak is: bát ran száll junk 
nye reg be, ke rék pá ros ka lan do zá sa in kon so ha nem lá tott is me ret len szép sé gek és iz gal mas 
meg pró bál ta tá sok vár nak ránk.


