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E kiállítás meghívójának címoldalára Végh Éva
Földbe zárt kincs című művének reprodukciója
került. Korántsem ítélhető véletlennek a művész és
a rendezők választása: e mű mintegy emblematiku-
san sűríti magába a művész törekvéseit, sugározza
szellemi és esztétikai vonzódásait, kör vo nalazza
alkotói portréját. A négyzetes, barnás-okkeres,
vörös színű törésvonalakkal szabdalt földfelületet
idéző, de az absztrakcióba átemelt képmezőben
négyzetes aranyfüstlemez csillan meg, s ezáltal
a festő nemcsak a körülvevő tér által hordozott
jelentésköröket bontakoztatja ki, hanem a termé-
szetes és mesterséges, az organikus és a szervet-
len jelleg ellentétére is ráirányítja befogadói
figyelmünket. De nemcsak tartalmi körei, hanem
szemléletmódja, stílusválasztása, valamint technikai
kivitele révén is jellegzetes mű a Földbe zárt kincs:
a valóságra, hangsúlyosan a természetre utaló
motívumok és elvonatkoztatások szervezik a festői
mondandót a hagyományos festésmódot alkal-
mazó, és a különböző anyagokkal és beavatkozá-
sokkal a kifejezést gazdagító eljárásokat ötvöző
alkotómódszerrel létrehozott kompozíción. És elsza-
kadva a címlap-képtől, körbetekintve e kiállítás alko-
tásai között meggyőződhetünk arról, hogy Végh Éva
művészetének megközelítéséhez valóban ezekről
a mozzanatokról kell beszélnünk: a természeti
motívumok érzéki megragadásáról, a festői kifejezés
mikéntjéről, a stilisztikai változatosságról és a tech-
nikai megvalósítás sokrétűségéről. 
Úgy vélem, ezekben a körökben magáról a festőről
és pályafutásáról nem kell részletesebben szólnunk:
a dorogiak előtt az elmúlt évtizedek során számta-
lan lehetőség adódott a művész életútjának és
munkásságának megismerésére, így tudhatják, hogy
itt végezte iskoláit, ide érkezett vissza az egri és
budapesti felsőfokú tanulmányainak lezárása után,
itt tanított, itt, a városban és e térségben mutatta be
első műveit és rendezte meg első kiállításait, majd

az 1974-es első jelentkezés óta eltelt három évtized
során, nyilvános szereplései révén folyamatosan
nyomon követhették művészetének formálódását,
alakulását. Megfigyelhették, hogy e sokoldalú festő
szabadon kalandozik a kifejezések, a stíluskörök és
a technikák világában, de e csapongás ellenére
mégis egységes szemléletű művészi világot épít fel.
Egyes művein realista szemlélettel megragadott ala-
kok és természeti részletek tünedeznek fel, hogy
aztán más műveken a természeti formák emlékké-
pekké nemesedjenek, vagy mintegy varázsütésre
átformálódjanak, hogy a festői önértékek, az asszo-
ciatív indíttatásokat őrző színek, formák, foltok, geo-
metrikus jellegű motívumrendszerek váljanak
a kifejezések hordozóivá és megtestesítőivé.
Ugyanez az alkotói nyughatatlanság, változékony-
ság jellemzi a művek formai-technikai megvalósítá-
sát: a hagyományos olajkompozíciók és grafikák
mellett vissza-visszatérőn megjelennek a vegyes
technikával, az anyagok és eljárásmódok ötvözésé-
vel létrehozott kompozíciók, és nagyon hangsúlyos
műegyüttest alkotnak a különleges alkotómódszert
követelő, és így rendkívül érzékeny hatásvilágot
összpontosító selyemfestmények, és mindemellett
természetesen különálló műcsoportot szerveznek
a fémlemezre és csempére égetett tűzzománc táb-
lák is. Minden anyag, minden technika más atmosz-
féra, más képi jelleg, más hatásvilág meg szólaltatója:
hol a festőiség puhasága és oldottsága, hol a grafi-
kai, éles és kemény kifejezés kerül előtérbe, hol
a foltszerűség, hol a vonalasság hangsúlyai dominál-
nak, hol a megjelenítés konkrétsága, hol utalásszerű-
sége, sejtetése, hol meg az absztrakció szabad
szárnyalása uralkodik. Hol a parányi részletek ezernyi
szépsége bomlik ki, hol a nagyvonalú összefoglaló
szándékok teremtenek a dolgok kavargásában ren-
det, egyszer az álomszerű, szabad festői szárnyalás,
máskor a higgadt, logikus építkezés határozza meg
a mű auráját.

Wehner Tibor
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Egy, a valóságidéző és az absztrakció világában
kalandozó műveket egyaránt jellemző mozzanatról
azonban részletesebben is kell szólnunk: és ez
a természet megjelenítésének hallatlan erőteljes
alkotói szándéka, a természeti inspirációk rögzíté-
sének domináns volta. Végh Évát a benne rejlő fes-
tői érzékenység is a természeti jelenségek, egye  dek
és formák, motívumok feldolgozására ösztönöz-
hette, de minden bizonnyal szemléleti kérdésekről,
tudatos vállalásokról, a festői mondandó határozott
megfogalmazásáról is meditálnunk kell a művek
megszületésének indítóokait faggatva. A természet
évezredek óta a művészet tárgya, és minden kor
más természetképet fogalmazott meg: egy faág,
egy fűszál megjelenítésmódja is mindig szemlélete-
sen árulkodik leképezése, tükröztetése koráról és
korának a világról alkotott képéről és ítéletéről.
Vannak művészetfilozófusok, akiknek gondolkodásá-
ban a természet és a művészet kap  csolata, egy-
máshoz való viszonya elsődleges, meghatározó
szerepű, hiszen a művészetben szerencsés esetben
az ember és a természet harmonikus egysége jön
létre, vagy legalábbis annak kellene létrejönnie.
Ebben az egységben nem szimpla tükröztetéseknek
lehetünk tanúi, hanem kiemeléseknek, a lénye gi ele-
mek felmutatásának, a jelenségek ana li zálá sá nak,

a dolgok szellemisége megragadásának. Végh Éva
műveinek esetében a kis természeti világok, a kis
természeti univerzumok jelennek meg, és gyakran
a részletek emelődnek ki, illetve a természeti
élmény hatására indukált belső rezdülések, transz-
formációk vetítődnek ki, amelyek hátterében az
egyre védtelenebbé váló természet féltése, a termé-
szetesség állapotának, a megbomlott természet-
ember egyensúly visszaállításának, a szép ségek
megőrzésének vágya munkál, és amelyeket a lelki
jelenségekből eredeztetett, őszinte emberi érzések
kifejezésének és dekorativitásokban gazdag rögzíté-
sének szándéka vezérel. 
Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb szakmai
vitákat keltett a nőművészek és a nőművészet
önálló alkotói és művészeti jelenségként való tár-
gyalása. Nem kívánván állást foglalni a vitában –
mármint hogy önálló kategóriaként létezik-e nőmű-
vészet vagy sem – azt e tárlat tanulságai kapcsán
mindenképpen leszögezhetjük, hogy ezeket a műve-
ket férfiember nem alkothatta volna meg: annyi
érzékenység, annyi finomság, annyi bensőséges
líra sűrűsödik a művekben, amelyeket csak egy női
alkotó rögzíthetett, fogalmazhatott meg. Az ebben
az érzékenységben rejlő, a külvilág jelenségeinek lelki
rezdüléseken átszűrt finom tükröztetésében, a gazdag
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festőiségek kifejezéseiben tetten érhető különlegessé-
gek és értékek révén kapcsolódhat szervesen Dorog
gazdag képzőművészeti hagyományaihoz Végh Éva
festői munkássága. S ez a közelmúlt alkotóperiódu-
sára vissza pillantó, alkotói aktivitással és dinamizmussal

telített tárlat a jövőt mérlegelő várakozásainkat is
reményteljessé avathatja.
(Elhangzott 2007-ben Dorogon, 
a Dorogi Galériában, Végh Éva festőművész 
kiállításának megnyitóján.)


