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No lám, milyen gyorsan elszaladnak az évek, hogy
elszállnak az évtizedek. Lassan már ötven éve,
a múlt század hetvenes éveinek elején találkoztunk
össze Neuberger Istvánnal, Tata városában, ahol
a kitűnő művészpedagógus Kerti Károly grafikusmű-
vész képzőművészeti szakkörét látogatta.
Felkészülése sikeres volt, innen indult a budapesti
Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1973 és 1979
között Gerzson Pál festőművész tanítványa volt.
Jómagam a város múzeumának munkatársaként
már a főiskolai évek alatt is több Neuberger-kép
helyét kerestem és találtam meg a Komárom megyei
kollektív kiállítások együttesében, és kisméretű táb-
laképeit is én helyeztem el a hetvenes évek végén
a mártélyi Tanya 48-as csoport hódmezővásárhelyi
bemutatkozó kiállításán. Azóta sajnos a mártélyi 48-
as számú tanyát már régen beszántották, a csoport
pedig feloszlott: tagjai közül van, aki évtizedek óta
külföldön él és dolgozik, és van, akinek lezárult
a munkássága, de Neuberger István Alföld-vonzó-
dása, az alföldi festői élményekért való rajongása
ma is változatlan. És aztán az 1980-as évektől követ-
keztek az önálló kiállítások, amelyeket Tatán,
Tatabányán, majd a budapesti Vigadó Galériában
ajánlhattam a nagyérdemű közönség figyelmébe.
Az önálló tárlatok kollekcióiban számos képciklussá
alakuló műsorozat volt regisztrálható, amelyek alap-
ján azt a konzekvenciát vonhattuk meg a Művészet
című szaklapban közreadott eszmefuttatásunkban,
hogy „… ez az alkotó a figuratív, az autentikus figu-
ratív kifejezés lehetőségeit kutatja táblaképeivel.
A főiskolai stúdiumokat követően festett, impresszio -
nisztikus, a nonfiguratív ábrázoláshoz vonzódó ter-
mészeti képsorozatát elhagyva alakokat helyezett
a tájba, s az alakok megjelentetésével egyúttal akció -
szituációkat teremtett. Később képei különös törté-
nések színterei lettek – a természet tágas horizontja
helyett a zárt, belső terek dimenziói között – furcsa,

torz, szenvedély-űzte alakokkal népesültek be
a vásznak. E világ a történésre, a dinamikus cselek-
vésmozzanatokra épül, illetve a történés és a cse-
lekvés mozzanatai között húzódó tartalomra. …
Neuberger kiválóan kamatoztatja a mesterétől,
Gerzson Páltól kapott útravalót – a rajztudás, a forma
és a szín harmóniája megteremtésének alapköve-
telményét –, és a megtanulhatatlant, amit csak ösz-
tönzésként kaphatott: hogy a mű által feltérképezett
valóságszelet ne ragadjon meg a művészi szándékok
direktíváinak sarában.” És a  műterem-képek,
a művésztelep-képek, a bicikliző alakokat rögzítő
kompozíciók – valamint a hallatlan aprólékos, parányi
motívumok százaiból felfűzött rajzok és rézkarcok,
és az abszurd szituációkat tükröztető tárgykollázsok,
objektek mellett – már a pálya korai szakaszában
megjelentek a bibliai témák és utalások Neuberger
István festészetében, amely törekvésnek egyik korai,
meghatározó alkotása Az utolsó vacsora után című,
1980-ban festett kompozíció volt. A képfelületen
felülnézetben megjelenített fehér asztal körül, a fest-
mény körbefutó szélén egy zilált, szétesett társaság
tizenhárom alakja helyezkedik el: Jézus és a tizenkét
apostol. A festészet története során számtalanszor
feldolgozott – ám a XX. század második felében
már igencsak ritka – bibliai téma szokatlan interpre-
tációja ez a korai mű: nem a vacsora konfliktusát
ragadja meg, hanem a vacsora utáni állapot festői
leírására vállalkozik. Az asztal fehér foltja az üresség
érzetének kifejezéseként, a körülötte elszórt, parányi,
színes alakok pedig a széthullás immár visszafordít-
hatatlan stádiumának megjelenítéseként értelmez-
hető. Ez a furcsa nézőpont, ez a szokatlan szemlélet
az 1980-as évektől végigvonul Neuberger István pik-
túráján, amelyben az évtizedek során az egyik leg-
jelentősebb áramlatként hagyott nyomot a szakrális,
a bibliai témákat rendhagyó módon feldolgozó alko-
tások együttese.

Wehner Tibor

A  HETED I K  HARSONASZÓ

N E U B E R G E R  I S T V Á N  F E S T Ő M Ű V É S Z  B I B L I A I  

I H L E T É S Ű  K É P E I



P O R T R É G A L É R I A  •  N E U B E RG E R  I S TV Á N6 2

Süllyedésben, 1986

Istenkáromló, 1996 Az első fenevad, 1996



6 3W E H N E R  T I B O R

Reformáció – Luther, 2017

A hetedik harsonaszó, 1999



P O R T R É G A L É R I A  •  N E U B E RG E R  I S TV Á N6 4

A Debrecenben közönség elé tárt kiállítás művei,
az 1973-tól napjainkig festett, olajfestékkel vászonra
és farostlemezre rögzített, a klasszikus festészeti
eszmények szellemében alkotott szabályos tábla-
képek, valamint tus és diófapác rajzok, rézkarcok,
amelyek a korai középkortól bontakozó, az európai
művészetet hosszú évszázadokon át meghatározó
keresztény szakrális művészet szellemében,
a keresztény ikonográfia vezérfonala mentén szü-
lettek meg, de a jól ismert és kevésbé ismert bibliai
témákat, a vissza-visszatérőn megjelenő szereplőket
korántsem a korábbi ábrázolási típusok, nem a képi
konvenciók szellemében interpretálják. A kor, nap-
jaink kemény valósága, rendkívül ellentmondásos
jelenségvilága kizárja az anakronisztikus múltba-
révedést, a konvencionális megidézést, a kiürült
képi sablonok ismételgetését: az apostolok, az utol-
só vacsora, a Golgota, a kufárok, a bűnök, a kísér-
tések, a pokol, a tisztítótűz, az Apokalipszis lovasai,
a próféták nem jeleníthetők meg ma már úgy, ami-
ként korábban. Az illúziók ideje, az idealisztikus
vágyak és álmok korszaka egyszer s mindenkorra
lejárt. A bibliai történetek és példázatok Neuberger
István ecsetje alatt expresszív hevületű vagy szürre-
ális árnyaltságú látomásokká formálódnak: álom-
szerű és valószerű, szakrális és hétköznapi, isteni
és emberi észrevétlenül összemosódik, egymás álcá-
jában villódzik. Furcsa nézőpontválasztások és egy-
egy kompozíción belül alkalmazott távlatváltások,

éles, meghökkentő rövidülések, a lényeget kiemelő
torzulások és torzítások által koncentrálódik a mitikus
aura a megidézett képtörténések és jelenségek köré,
itatódik át minden hallatlan feszültséggel, drámai
erővel, fenyegetettség-érzettel. A már-már karikatú-
rává vagy karikaturisztikus jellegűvé formált, groteszk
vonásokkal felruházott alakok önnön gyarlóságaikkal
szembesülők, űzöttek, hajszoltak, végzetes csapások
által sújtottak. Mintha mindent valamifajta káosz
vezérelne, mintha minden valamifajta démoni kavar-
gásban szédelegne, mintha mindent áthatna a féle-
lem: mintha minden képi történés mögött ott rejtez-
ne, ott leskelődne maga a sátán. A Neuberger-képek
abszurditásai arra intenek, hogy a józanság váratlanul
őrületbe válthat, a valószerű mintegy varázsütésre
fantasztikummá, irreálissá válhat, a tökéletesség zűr-
zavarba fordulhat, a harmónia pedig elviselhetetlen
állapottá lehet, és persze mindezt fordítva is átél-
hetjük: az őrületből józanság, az irreális jelenségből
reális, a zűrzavarból, a káoszból fegyelmezett rend,
a zavaros, diszharmonikus helyzetből lágyan elringató
szituáció alakulhat. Mindezen határozott alkotói
szándékok munkálhatnak az erőteljes, szuggesztív,
jelentésgazdag utalásokat és szimbolikus tartalma-
kat közvetítő motívumok, a tompítatlan színvilág,
a merész komponálásmód hátterében.
A művész festészetéről írt, 1985-ös tanulmányunkat
az alábbi konklúzióval zártuk: „Neuberger István
a gyorsan változó divatok, a mozgalmak és irányzatok

Egy mindenkiért, mindenki egyért, 2005 A megtalált drachma, 2008
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kérészéletű korszakában, akkor, amikor az egy-egy
csapathoz való kapcsolódás, vagy egy-egy befogadói
nyilatkozat szavatolja a művészeti – vagy antiművé-
szeti – megszólalások hitelességét, a magányos alko-
tó- és kutatómunkát választotta. … Az az új festői
valóság, amelyet a fiatal művész legújabb képei
teremtettek – a kortársak új, brutális érzékenységű
kompozícióinak árnyékában – a valóságos valóság
felületrétegeinek tudatos, fájdalmas felfejtése árán
jött létre.” És jóllehet most már réges-régen nem
beszélhetünk fiatal művészről, hiszen Neuberger
István a hatvanas éveit tapossa, de még mindig érvé-
nyesek ezek a megállapítások a független, magányos
alkotóútról, az önálló festői terrénumról, a valóságot

kutató sajátos, csak rá jellemző, alapvetően groteszk
nézőpontú alkotói szemléletről, a felület alatt rejtező
lényegi dolgok felmutatásának szándékáról.
Munkássága összességében azt tanúsítja, hogy fes-
tészete a valóság-igézte, földközeli kifejezéshez és
a mitikus, transzcendens mondandók megfogalma-
zásához egyként és azonos súllyal kötődik. Ezúttal
csak a nehéz, komoly bibliai üzenetek szólaltak meg,
a megdöbbentő szakrális látomások jelentek meg
ezen a tárlaton – súlyos tanulságok megvonására
kényszerítve, a világunkkal való kíméletlen szembe-
nézésre ösztönözve képeinek befogadóit.
(Debrecen, Kölcsey Központ Bényi Árpád-terme,
2018. október-november)

Pénzeső, 1987


