
Magasra állított mérce*
Baranyó Sándor kiállításához

Baranyó Sándor, a Szolnoki Művésztelep festője ötödik alkalommal állít ki Deb-
recenben. Gondolom, nem véletlen az időnkénti visszatérés, ismétlődő látogatásai
kölcsönös szimpátián alapulnak. Az érdeklődés tartósabb fenntartására csak az igazi
tehetség képes, ez még inkább igaz Debrecenben, ahol nyitott, jó ízlésű közönség és
tehetséges helybéli alkotók magasra állított mércéje a megméretés próbaköve. Ba-
ranyó Sándor vonzalmai pedig — ahogyan közel két évtized óta ismerkedem vele —
elsősorban a ráció és az érzelem gyökereivel keresnek kapaszkodót, s ha utat talál-
nak termékenyebb rétegekhez, egy-egy kiállításban mindenki örömére gazdag ter-
mést kínálnak.

Baranyó Sándor általam látott kiállításait többségükben a nagyarányúság jel-
lemezte. Nagyarányúság a kompozícióban, a formák keresésében, a vaskos ecset-
vonásokban, a színek mélységeket rejtő, zabolátlanul gyújtó áradásában. Mintha
minden képével az öröktől fogva létező világ két tartópillérét, a teret és az időt ost-
romolná, festői vállalkozásának az elfogadott és vállalt kihívás lehetetlensége adja
nemes pátoszát. A megszokott, a hétköznapi világ képekké alakított újrateremtésé-
ben felmagasztosul, átlényegül minden, amit tekintete rabul ejt, ecsetje megidéz.
Művészi egyéniségében egyszerre van jelen a valósághoz kötődő józanság és a min-
dent újrateremteni képes képzelőerő. Pontosan úgy, ahogyan Shakespeare beszélt er-
ről, titokban kimeríthetetlen, földhöz ragadt tündérjátékban, a Szentivánéji álom-
ban. Mikor a szerelmesek, — Hermina, Heléna, Demetrius és Lysander — beszá-
molnak Athén uralkodójának bolondos éjszakai kalandjukról, Theseus nem hiszi
el az „agg meséket, a tündér babonákat". Űgy véli, az őrült, a szerelmes, a poéta
mind megegyezik abban, hogy olyat is lát, mit józan ész felfogni képtelen. „Theseus
áttörhetetlenül űrt gondol képzelet és valóság között, s úgy véli: a költő „oly játékot
űz, mellyel a semmiből teremt valamit".

„Szent őrületben a költő szeme
Földről az égre, égről a -földre villan.
S> míg ismeretlen dolgck vázait
:v%egtestesíti képzeletbe, tolla
A légi semmit állandó alakkal,
Lakhellyel és névvel ruházza fel."

Ez a tétel egyik oldala, így önmagában Hyppolyta válasza nélkül féligazság. A min-
denre érzékenyebb asszony figyelmezteti Theseust, hogy a szerelmesek élménye nem
a képzelet szüleménye csak, több annál: maga a való.

Elhangzott a művész debreceni kiállításának megnyitóján.
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„De amint elbeszélik a kalandot,
S mily változáson ment érzelmök át,
Több az, mint puszta játszi képzelet,
S biztos valóvá nő ki az egész;
Mindenesetre különös, csodás."

Baranyó Sándor: Csendélet karácsonykor
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Baranyé Sándor: Erdő ősszel
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Képzelet és valóság egysége az egyik kulcsa Baranyó Sándor festészetének is. A lá-
tott és láthatatlan világ szubjektumán keresztül oldódik képekké.

Azok, akik régről ismerik, észrevehettek, hogyan vált Baranyó Sándor egyre
érettebbé, bölcsebbé. Elmélyedetten, masszívan, tömören dolgozik. Ügy alkot külö-
nöset, hogy nem csorbítja a valóság teljességét. A festészettel töltött több mint fél
évszázados vívódása bizonyítja, milyen nehéz ezt az utat megtalálni. Fiatal korá-
ban őt is megszédítette, ha csak pillanatra is, a különc egyedülállás mámora. Csont-
váry volt az eszményképe. Örök kereső, kutató természete, mellyel mindig a dolgok
végére jár, megóvták a teátrális külsőségektől, s ahogy múltak az évek, egyre ko-
molyabban ismerte fel művészi lehetőségeit. Félelmetes szorgalma egyben a minő-
ségért folytatott küzdelem is. Ma már tudja, hogy „egyetlen igaz gondolat összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb szorgalom gyümölcse, mint millió szürke észrevétel". Nem
érdekli a nyájszellem, bölcs derűvel mosolyog a pillanatnyi sikereknek hódoló di-
vathajhászokon. Mert egyedül maradt, ha nem volt más lehetősége. Szenvedélyes
hitek éltették az elhallgatás, a mellőzöttség időszakában, és testet-lelket törő csa-
lódások között is építeni tudta művészetének „Déva-várát", tehetsége, szorgalma
mindig megállította a falak omlását, a részek végül is egésszé álltak össze.

Baranyó Sándor: Tiszakanyar
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Most, a hatvanas éveiben kiegyensúlyozott művész és boldog ember, elmélyült
derűben él, szinte egy tölgyfa nyugalmával. Minden életnek megvan a maga titok-
zatos koreográfiája. Baranyó életének titkai közül az egyik legfontosabb: örök hű-
sége Szolnokhoz, a Művésztelephez. Szolnokon született, onnan ment el festészetet
tanulni, a Zagyva-parti telepre tért vissza, hogy Fényes Adolf, Aba-Novák és a töb-
bi óriás örökségét vállalva, nemzedékével együtt építőköve lehessen a magyar kép-
zőművészetnek. A „Cészeknyi család" harmadik évtizedének végéhez közeledik, egy
emberöltőn át tartó küzdelem van mögöttük, az igaznak vélt és igaznak tartott
művészi célokért. Ők azok, Baranyóval együtt, akik nem felrobbantani akarták az
elődökhöz visszavezethető hidat, mert tudták, amit a hegyi ember tud, hogy nem
akkor lehet eltévedni, ha az előre menő utat nem látni, hanem akkor, ha a visszafelé
vezetőt befútta a hó. Nem a szokatlan után loholnak ma sem, a teljes látás igazságát
nem cserélik fel a dekoratív látás múló sikerével. Azt mondják rájuk, hagyomá-
nyosnak látszanak.

Pedig korai még végső ítéletet mondani. A század végére — úgy tűnik — zsák-
utcába tévedt az eredetiség-hajsza, siker és rutin nem elegendő az újrakezdéshez. A
gondolatilag elhatározott szerkesztések, a kínai falikárpit színeivel festett torz fi-
gurák már csak a fáradt ötletek, melyek a romboláshoz erőtlenek, az építkezéshez
gyengék. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy az ösztönök szabad áramlása'még nem
művészet, mint ahogy a gonddal-bajjal vívódó társadalmak sem az anarchista ösz-
tönök hatására fognak kikerekedni. Az ember teremető szellemének irányítása nél-
kül sosem jutunk ki a sötét erdőből, pedig sose voltunk a fényhez ily közel. Baranyó
minderről személyesen is meggyőződött, hiszen évek óta, Kelettől Nyugatig járja
a világot, hogy maga dönthesse el, mi az igazság.

Szolnok ma sem a békesség szigete, mégis mindig ide jött vissza, hogy társaival
együtt teljesítse küldetését. Tehetségével bárhol a világon vagyonra, hírnévre pá-
lyázhatott volna. Nem tette, mert azt vallotta, mint Sütő András: „Békésebb nyug-
helyét keresve elvándorolhat a madár, a kárpáti gímszarvas, szélfutta magvainak
útján még a gyökeres fa is, ám kegyes-kegyetlen szülőföldjét lélekcsonkulás nélkül
az ember el nem hagyhatja." Most veszem észre Baranyó indulatisága és feszültsé-
ge mennyire magával ragadott. Bizony nem először. Azért van ez, mert közös in-
dulataink és közös reményeink vannak. Indulat a még meglévő asztagnyi ostobaság
láttán, mely életünket nyüvi szakadta, s reményt azért, hogy teremtő szellemével az
ember megkísérli bevenni a szabadság birodalmát. Meggyőződésem, Baranyó leg-
szebb képei is e kísérlet jegyében születtek, vizuális mélységükkel mintha át akar-
nának bennünket emelni saját korlátainkon.

írott történelmünk igazolja, a tiszai emberek, akik messzebb láttak, Szolnok
környékén is gyakran tekintettek Debrecen felé, ahová vonzotta őket a híres kollé-
gium, a tanulni vágyás lehetősége. A Tiszántúl északi részének, történelmünk né-
hány válságos fordulóján Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása volt
a „kálvinista Róma", a maradandóság városa, a cívisváros, az ígéret városa: Deb-
recen. Szellemének tornyaiból ma is messzire hallatszik a harangszó. A művésznek
megtiszteltetés itt közönség elé állni. Köszönöm azoknak, akiknek eszébe jutott
újra meghívni Baranyó Sándortt, a Szolnoki Művésztelep egyik legmarkánsabb festő-
egyéniségét, őszinte szeretettel ajánlom figyelmükbe valmennyi alkotását.

LENGYEL BOLDIZSÁR
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