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Tizenegy éve megjelent könyvében Sirbik Attila
(eXoból Endóba. zEtna, 2007.) meghatározó, egy-
mással is összefüggő, vajdasági magyar kontex-
tusba ágyazó, különleges minőségükben összeérő
művészi opusokat tárgyalva fiatal festőkkel, Pesti
Attila és Sinkovics Ede mellett az akkor huszonhat
éves, óbecsei Lázár Tiborral is dialogizál. Sirbik egyik
célja olyan fiatal művészekre, gondolkodókra
helyezni a hangsúlyt, akik a kulturális tér megúju-
lásának lehetőségét hordozzák kibontakozó mun-
kásságukban.
Lázár Tibor ekkor még magiszteri tanulmányokat
folytat (Újvidéken és Svájcban), de nem sokra rá
Zentán kezd tanítani. Képzőművész tanárai cso-
portos tárlatával épp e szöveg születésével egy
időben ünnepli tízéves működését a Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium. Meghatározó
a közel tucatnyi képzőművész jelenléte egy ilyen
kisvárosban – a többségük ingázó, de Lázár Tibor
le is telepszik Zentán, amelynek művésztelepe és
galériája révén megújulásra érdemes képzőművé-
szeti hagyománya van, s ahol viszonylag kevesen
időztek életvitelszerűen, mint tette például a közel-
múltban elhunyt Benes József, akinek hatása máig
érezhető a Tiszai töltésen belül (is).
Tíz éve a Lázár-opus még első ciklusánál tartott,
a Sirbik által indukált dialógus is erre alapoz. Érinti
a fiatal festő alkotásainak önreflexivitását is, portréi,
aktjai világát, alakjai mozgását, a csonkoló kivágá-
sokat. E sorok íróját elsőre a kitakarás poetikája
ragadta meg, s elsősorban a fehér kitakarásoké.
Nyilván mert könyvtervezőként a papír fehérjéhez
szokott a szeme. Egyfajta papírszínházhoz. A fehér
kitakarás olyan, mint a töredékesség, a hangsúlyt
teremtő elhallgatás a mondatban. A papír fehérsége
mint üres tér, minden elmúlt és jövendő történés
kerete. Amely ha nem alulról helyezkedik el (adott),
hanem utolsó rétegeként kerül fel (felülrendelt),
akkor önálló fragmentummá lesz, véleményértékkel

bír a világról, s a láttatható mellett érzékeltetheti
a láthatatlant. A lázári önreflexivitás jelenléte pedig
a korai korszak alkotásaiban a legerőteljesebben
abban tűnik ki, hogy a festő az ábrázolt alakjai
sorában legtöbbször saját figuráját jeleníti meg,
a legtöbbször önmaga modellje. Ez talán elsőre
hivalkodónak tűnhet, de lehet másféle vonatko-
zásba is hozni. Minősíthető morális gesztusként is.
A képfelület experimentális tér, a felvitt alakok sor-
sáért való felelősség terheli, s lehet, a festő tudós
feltaláló módjára az új gyógyszert önmagán pró-
bálja ki. A keret guillotine-pengéje, a testre festett
fehér – gyakorlatilag eleven életbe vág.
Tehát a Lázár-képek felülrendelt fehére volt az,
ami legelőbb is hatni kezdett rám. Miközben meg-
történhetett volna ugyanez a feketével is. Akkor
az már (deszka-) színházi tér, a (megvilágított)
színpadi sötét, a feketéből kibontakozó, s a fekete
végtelenébe vesző értelmezés drámája. Ezt
viszont a dramaturgiai érzékenység (az elegendő
színház) indukálja.
Lázár újabb alkotásait már egységes koncepcióval
látta el, nagy, éveken át épülő ciklusba sorolódnak,
amelynek elnevezése Pannon vagy Habsburg pop.
Ennek kísérleti terében is kitakar a fehér (vagy a feke-
te), de visszatér a hagyományos (klisészerű) kom-
pozícióhoz, hisz a motívumok is kliséződnek, s azok
felrajzolódó rendszere már nem az egyéni, hanem
a kollektív identitást kutatja. A mi lett volna, ha a tör-
ténelem kereke nem így fordul kérdésére Lázár nem
a jugo-nosztalgia viszonyítási pontjait keresi elő,
ami gyakori a vajdasági magyar irodalmi, művészeti
tématárban, hanem annál jóval távolabbiakat. A kon-
cepció százéves viszonyítási pontokat használ, bő
centenáris (birodalmi) időt, benne egyebek mellett
Bácska félbeszakadt polgári, kispolgári fejlődésével,
a hozzá köthető utópiáikkal, azok ismétlődő motí-
vumaival a gobelin-képeken, falvédőkön, kárpito-
kon… Amelyek történelmi kulisszája, a városmag

Beszédes István

„ PÁRA  M INDEN  POMPA  S ÉK ”

L Á Z Á R  T I B O R  K O N T E X T U S A I
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évszázados architektúrája még ma is áll (nem csak
a bács kai helyszíneken, de areálisan is). Benne a me -
sélő öreg házakkal. Amilyen például a Mű vészeti
Akadémia épülete Újvidéken, ahol Lázár egyetemi
tanulmányait folytatta, s amelynek a drámaművészeti
mellett zene- és képzőművészeti tanszéke is van.
És persze műtermei a várban, a Duna túloldalán
(ami meg már nem Dél-Bácska, hanem Szerémség).
Igazából nem tudom, nem is tudhatom, a Pannon
pop feltalálójának mit mesélhetett, mondott-e egyál-
talán valamit az „alsó akadémia” (egykor menhelynek

és Újvidék első kórháznak helyet adó) épülete.
Feltételezem, hogy a múlt (a közhely szerint) néma,
de magukba labirintusokat fogadó tanúi, e meg-
idézett (szép kort megélt) épületek súgtak neki.
És meglehet, az sem közömbös, de talán érdemes
volna a Pannon pop képeinek kiállítási teret adó
házak „reakcióit” is lejegyezni. Mit gondolt
Óbecsén a Than-ház, mit Szabadkán a Raichle-
palota stb.? És mit egy-egy újabb épület, modern
enterieur, mint amilyenben az újvidéki kiállításnak
helyszínt adó ULUV galéria működik, miközben
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falukon függtek ezek a parafrazált, újraértelmezett
csendéletek, zsánerképek?
„A kontextust, a Monarchiát idéző, ún. boldog béke-
időt, és az annak véget vető világháború traumatikus
retrospektíváját nehéz volna a mával, a jelen topo-
szaival nem szembesíteni. De a Pannon pop kon-
cepciója dacára, mégsem rendeli alá magát a his-
torikus argumentumoknak. Átlép azokon, s időben
jóval mélyebbről is merít, amikor a vanitas csendé-
letek szellemét idézi fel modern festői eszközökkel,
a halhatatlan hiúság mindenkori természetrajzához
készít újkori értelmezéseket. Hatalom, gazdagság,
tudomány, érzéki örömök – csupa hiábavalóság.
A koponya motívumának megjelenése jelzi a kap-
csolatot a középkori hagyománnyal. Mellette per-
sze hervadt/hervadatlan virág, férges/féregtelen
gyümölcs emlékeztet az elmúlásra. A többi újra-
töltve egyebek között tájidegen, ám ínyenc élve-
zetekkel kecsegtető tenger gyümölcseivel, egzoti-

kus és énekes madárral, gránátalmával a terítéken.
És meglepő módon intenzív, szinte himnikus szí-
nekkel. Felmerül, lehetséges-e a vanitas-csend és
a himnikus harsányság együtthatása, együttélése?
Igen, ha arra gondolok, hogy Kölcsey, a Himnusz
szerzője egyben az egyik, ha nem a legjelentő-
sebb magyar vanitas-vers szerzője is (a Himnusszal
azonos esztendőben írta). »A történet röpülése /
Csak egy sóhajtás lengése; Pára minden pompa
s ék: / Egy ezred egy buborék.« Lehet, Lázár Tibor
színei egy ilyen, robbanás előtt álló buborékot
idéznek. A robbanás belülnézetét. Lehet, historikus
parafrázisként egy ilyen buborékban táncolnak
a Benczúrtól idézett puttófigurák. És a lázári,
ez a 256 árnyalatú fehér mintha sebtapaszként
kerülne gyakorta fölülre, gyógyítaná a hólyag ritkuló
falát, takarná ki a (fekete) lyukat, odázná el a rob-
banást, amelynek természetéről ezen az oldalon
még oly keveset tudni.”

Harci játék (Benczúr Gyula után), 2018
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