
Berényi Ferenc és Nagy Sándor kiállítása
a budapesti Ernst Múzeumban

Két olyan művész kiállítására került sor az Ernst Múzeumban, akik már elmúltak
ugyan negyven évesek, de akiket még mindig a „fiatalok" között tartanak számon.
Tanulságos lenne egyszer alaposabb elemzés tárgyává tenni, ki miért „fiatal" képző-
művészeink körében, egyáltalán: milyen új rend alakult ki tehetségeink között évjárat,
nemzedék, kor, szándék, remény, magatartás tekintetében. Vannak, akik rendkívül
okosan arra hivatkoznak, hogy mivel nagy mértékben kitolódott az átlagos életkor
határa, egy-egy művészpálya szakaszai is másképp aránylanak egymáshoz, mint régeb-
ben. Ez az általánosítás igen csak vitatható, ha felidézzük Michelangelo, Tiziano, Goya,
Csók István születésének és elhalálozásának az évszámát. Olyan vélemény is elhang-
zott már, mely szerint a festő és szobrász kibontakozásához sok idő kell/, nagyobb
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alkotói tapasztalat szükségeltetik, akkor kezd fejlődése egyenesbe fordulni, amikor
a költő már akadémizálódik. A műtörténelemből könnyű erre az érvre is perdöntő
cáfolatokat felhozni, Masaccio, Raffaello, Paál László, Derkovits esetére emlékezve.

A kérdés érdemlegesen akkor közelíthető meg, ha vizsgálat tárgyává tesszük
azokat a sajátos vonásokat, melyek felszabadulás utáni művészeti életünket jellemzik.
Korszakos változás tanúi vagyunk, történelmünk nagy fordulata a kultúra társadalmi
helyzetét is átalakította. Űj törekvések, megváltozott célok határozzák meg az alkotó
értelmiség munkáját, az új társadalom építése új feladatokat szab a művészeknek.
A megújulás, a kezdeményezés minden haladó szellemű embert lázba ejti, érthető, ha
egész művelődésügyünk megfiatalodott. A szemléleti, szakmai, érzelmi, gondolkodás-
beli kísérletek, feladatvállalások az ifjúság, a bizakodás hangulatával töltik meg
berkeinket.

Berényi Ferenc: Oromfal

— 74 —



öcrcnyi tcrcnc: Hídépítők

Berényi Ferenc és Nagy Sándor művészete azt bizonyítja, hogy az újítás, az
újrakezdés nem következik be minden hagyomány nélkül. Mindkettőjüknek vannak
elődeik; egyéniségük erejét igazolja, hogy követőik száma se csekély. A tradíciók közül
nem is a kc/enfekvőekre gondolnék, nem a kortünetnek számító formai jegyekre utal-
nék, mert akkor Berényi Ferencnek elsősorban az obligát konstruktívizmus jutna, Nagy
Sándort pedig nevesebb könyűvök közé kellene sorolni. Inkább a tartalmi vonatko-
zások felől közelítve meg munkásságukat lenne érdemes forrásaik után nézni, kedély-
állapotukat!, érzékenységüket követni, intellektuális, morális ambíciókat meghatározni.

Sokszor elmondták már, hogy Berényi Ferenc - geometrizáló stílusa mellett is -
félreérthetetlenül „alföldi" festő. Nagy Sándorról is leszögezhető, hogy tulajdonképpen
Medgyessy-utód. Az előbbi a tiszai táj földjének és népének a szószólója, izzó indu-
latok, forró színek, nyugtalanító példaképek lecsillapítója, egyfajta expresszív örökség
rendszerbe szedője, másikuk az anyagszerűség, a mítoszképzés természetessé tevője,
olyan valaki, aki a rituális titkokból központi szokásokat fejleszt, a táltosok mutat-
ványait kihozza a szentélyből a piacra. De még az ilyen geneológiai színezetű képzelet-
társítás is csak megérzésekéi, analógiákat tudatosít. A kétségtelenül jelenlevő hagyo-
mány mélyebben, organikusabban keresendő. Talán inkább az európai szellem huma-
nista-érzelmi velleitásait látjuk jelentkezni Berényi Ferenc és Nagy Sándor műveiben,
azt a megilletődött, nyíltszívű állásfoglalást, mely képzőművészeinket együttérző em-
bertársainkká, valamiként barátainkká tette. Földrészünkön ritkább a végletes stilizálás,
az ornamentális elrendezettség látvány és látomás anyagában, még divatként se vájt
kötelezővé a díszítményes elvonatkozás, tárgyak és lényegek formaelemmé váltása.
A közlés vágya, a vallomás jellemzi művészeink többségét, az az ősi ösztön, talán
kiművelt emberi jótulajdonság, mely társas szolidaritást, szánalmad, megértést, figyelmet
tanúsít mások iránt, együtt örül az örvendezőkkel, de ha kell még idegenek baját is
magára veszi.
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Berényi Ferenc: Hídépítők

Berényi Ferenc absztrahált ábráiból is árad a való élet atmoszférája, egyenes
vonalai, képletes színei is a szolnoki világ tényeiről tudósítanak. Egyfajta romantikus
szerkezetességben lehetne megjelölni művészetének faculté maitresse-ét. Mértanias
utalásai, strúktív idomai sohase öncélúak, minduntalan a kifejezés erejét, tömörségét
szolgálják, s épp ez a kifejező készség emlékeztet a feledhetetlen alföldi mesterekre.
S persze, a kolorit is, az élénk foltokba bele-belereflektáló árnyék, mely úgy szóródik
szét a képfelületen!, mintha füstös prizmán bomlana elemeire.

Nagy Sándor szobrairól a külföldre kacsingatóknak sok intelligens dolog juthat
az eszükbe, az idolok plasztikája, a természeti népek szorongásos művészete, a tűz-
hányók kihunyó fénye. Az egyszerűbb gondolkodásmód beéri a nyersanyag bűvöletével,
a kő megmunkálásának elemi élvezetével, feltáratlan lehetőségeivel. Egy-egy szerényebb
magyar meg még azt is észreveszi Nagy Sándor szobraiban, ami sajátos népi ihletésű,
a paraszti faragások nagyművészetté érlelődött áttétele, s amiben a János bácsik, Örzse
nénik, falusi anyák sorsa már szinte jelképesen nyilatkozik meg; a csendes várakozások,
az időtlen szokások, az atavisztikus mozdulatok geológiai formációkká nőve is meg-
őrzik bensőséges lényegüket.

Messzevezető elmélkedésre indít mindkettőjük termése, izgalmas érzékletek alkal-
ma valahány művük, rengeteg érzelmi és gondolati impulzust összegez minden alko-
tásuk.

POGÁNY ö. GÁBOR
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