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Szabadi Jud it

PORTRÉVÁZLAT CSERNUS TIBORRÓL

Szerettem volna ezt a szerény címet rögtön egy olyan alcímmel megtámasztani, amely 
előrevetíti Csernus művészetének számomra megkerülhetetlen és m indenképpen 
megfejtésre váró dilemmáját. Azt a dilemmát tudniillik, amely alkotó személyiségének 
természete, pontosabban eleve elrendelése és a kor úgynevezett belső jelentése között 
feszül. Minden ilyen címmé poentírozott gondolat azonban túl harsánynak és lekere
kítettnek tetszett ahhoz az összetevőire alig bontható konfliktushoz képest, amellyel 
saját korának művészeti közege és közvéleménye m ár jó  ideje a munkásságát szem
besítette, késztetést érezve arra, hogy azt az ő érdemlegesnek és aktuálisnak ítélt já 
tékteréből kirekessze. A Bernáth Aurél-i hagyományokból kibontakozó, ám ezeket a 
hagyományokat intellektuális és technikai találmánnyal más irányba fordító, mintegy 
etalonként magasztalt festészete, mely az ötvenes évek végén egyszerre Toppantotta 
szét a szocreál és a látványfestészet konvencióit, egyszerre csak a kétségek auráját ger
jesztette maga körül éppen saját létjogosultságát illetően. A kétségeket az 1989-ben a 
Műcsarnokban rendezett nagy gyűjteményes tárlat váltotta ki, mely hirtelen egy alig 
értékelhető „új” Csernust mutatott meg azoknak a hajdani tisztelőknek, akik a „régi
re” emlékeztek, arra a „régire”, aki már 1964-ben elment innen, hogy Párizsban éljen, 
és ennek a „réginek” az érkezésére voltak felkészülve. Mégis, ha a kétségek befészke- 
lődtek is az agyakba és a szívekbe, ezek a töprenkedőkéi voltak, akiket a váratlanság 
fejbe kólintott ugyan, de nem ábrándított ki teljesen. Csernus művészetének értéke
lésébe azonban nemcsak az elbizonytalanodás szűrődött be, hanem  az elutasítás is, 
mégpedig a mindig éppen aktuális „trendeknek” behódolok részéről, akik hajlamo
sak voltak arra -  még ha rossz lelkiismerettel is - ,  hogy ügyet se vessenek erre a festőre, 
m int olyan tévelygőre, aki valahol végzetesen elvétette az egészet. Elvétette, igen, m ert 
anakroniszdkusnak mutatkozó művészete -  bár nem volt híján a nyugtalanító, zavar- 
baejtő, provokatív tulajdonságoknak -  nem felelt meg a korszellemnek. Persze hogy 
egy ilyen szétesett korban mi a korszellem, és lehet-e egyáltalán egy felszabdalt és szel
lemileg végletesen manipulált világban korszellemről beszélni, legalább akkora figyel
met, sőt kutatást érdemelne, m int az egész Csernus-jelenség, de akik nem akartak ez
zel bíbelődni, arra azért mégis ráéreztek, hogy van valami meg nem felelés Csernus 
Tibornak a kortól visszahúzódni látszó művészed felfogása és művészeti gyakorlata, 
valamint mindazon művészed és andművészeti gesztusok között, amelyekben meg
mutatkozik az ember lényének kifordítottsága, tehetetlensége, kétségbeesése vagy ép
pen az önteltsége, kísérletező játékossága, a látszatokkal való zsonglőrködése, de a 
szisztematikus képi gondolkodás törvényeinek a keresése is, és még annyi minden, 
amely a concepttől, az új szenzibilitástól, a performance-tól kezdve a fluxusig és még 
egy csomó különböző rendű és rangú tendenciáig terjed, hogy a művészeti kifejezés 
és ötietgazdagság kaleidoszkópszerű tarkaságát borítsa az emberre.

Természetesen ez a rövid pásztázás csak jelzésértékű, és semmiféle értékítélet nem 
bújik meg benne se pró, se kontra. Csupán arról a különbségről vagy távolságról van 
szó, ami felismerhető volt, ha nem is a korszellemnek, de a kor életérzésének mégis
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így vagy úgy megfelelő, jobbára kérészéletű művészeti jelenségei -  melyek a mában 
oly eleven tengernyi impulzusban csaknem válogatás nélkül megmerítkeztek -  és 
Csernus T ibor döbbenetes erőfeszítése között, amely konokul mindig a festészetre irá
nyult, beleveszve az önm agukért való festészeti kérdésekbe. Ami persze felkelthette 
annak a gyanúját, hogy az életünk nem erről szól, és így a művészet sem ragadhat 
bele a régi mesterekkel -  Velázquez, Caravaggio, Manet -  folytatott ezoterikus dialó
gusba vagy éppen párviadalba, ami végül is alig egyéb, mint magánügy.

Ahhoz azonban, hogy ebben a szívszorítóan izgalmas kérdésben -  melynek a súlyát 
az is növeli, hogy túlm utat önmagán, és a korban releváns érték, sőt ki kell mondani: 
esztétikai érték mibenlétét is érinti -  tovább lehessen lépni, meg kell vizsgálnunk m agu
kat a műveket. Előre kell azonban bocsátanom, hogy ezt a vizsgálódást m ár csak ter
jedelm i okok miatt is kísérletnek tekintem, melynek az eredménye felől az írás befe
jezéséig nem lehetek biztos, illetve majd csak írás közben derül ki egyáltalán, hogy 
a festmények a fentiekben exponált szempontból mennyire bírhatók szóra, azaz: 
mennyire közlékenyek.

Csernus Tibor kiemelkedően igényes pályakezdése és művészetének káprázatos 
felívelése, mely Budapesten ment végbe, még nem tartalmaz titkokat. Bernáth Aurél 
egyik legígéretesebb tehetségű és talán legkedvesebb tanítványa eleinte mesterének 
modorában festett, ami egyszerre jelentette a látványélmény hegemóniáját és a külső 
világ, legtöbbször a természet finom hangulati tartalmakkal átszőtt lírai megjelení
tését, melynek érzékeny festői akkordjai (KlSÖRSI TÁJ, 1953, TÉLI TÁJ, 1954) mellett 
már egy markáns realizmus körvonalai is fölsejlettek (MUNKÁS, 1950 körül, HÁROM 
LEKTOR, 1955). A kétféle fogékonyság azonban nem transzponálódott feltétlenül kü- 
lön-külön művekbe, hanem az azonos lelki hajlam megnyilvánulásaként mind gyak
rabban egyetlen festményen belül jelentkezett, minthogy a mű a realizmus életszerű 
elevenségét, szikár tárgyilagosságát éppúgy közvetítette, mint a festői ellágyulások ar- 
tisztikus gyöngédségét (ORLAI FESTI PETÓFIT, 1951, TAXIÁLLOMÁS, 1954, ANGYAL
FÖLD, 1956).

Csernusnak az egész magyar festészet állóvizét felkavaró „tette” mégsem ehhez a 
magasan indított pályakezdéshez, hanem  az 1957-58-as párizsi útját követő megvál
tozott szemléletéhez köthető, amellyel paradox módon éppen a természetelvűség plat
formjáról lépett túl a látványfestészeten. Ugyanis éppen a Bernáth Auréltól eredez
tethető szenzualizmus és érzéki anyaghasználat egyengette az utat annak az egyszerre 
meghökkentő és káprázatos festői közegnek a megteremtéséhez, amely nemcsak új 
érzékelési zónákat, hanem  gazdagabban rétegezett asszociációs mezőket nyitott meg 
az ember számára. A dolog nyitja, hogy a túlhajtott, m ár-már mikroszkopikus apró- 
lékosságú realizmus átfordult a szürrealizmus abszurditásába. Kevesen gondolnak a r
ra, hogy annak a lehetősége, ami a valószerűt a valószerűtlenségbe billenti át, m ár ott 
lappangott a preraffaeliták, nevezetesen William Holmant H untnak a természetrajz
könyvek precíz ábráit idéző, aggályosán részletező képeiben, melyeknek irraciona
litása éppen émelyítő sűrűségükből, a m inden egyes triviális mozzanatnak azonos in
dividuális fontosságot tulajdonító minuciózusságukból fakadt. Csernus sem őket fe
dezte fel a maga számára, legalábbis nincs tudomásunk róla, hanem  Párizsban élő kol
légájának, Hantai Simonnak a látásmódját, melyet Max Ernst egyik festészeti lele
ményével elegyített. így történt, hogy a motívumok naturalisztikus pontosságú áb
rázolását mintegy beleeresztette az úgynevezett cuppantásos technikával előállított, 
„jelentés nélküli” festői felületekbe, amelyeken a színek fodrozott széleikkel szétnyíl
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tak, és gyűrődéseikben számtalan árnyalat kaleidoszkópszerű gazdagságát csillantot
ták fel.

Elgondolkodtató, hogy miközben a változást Párizs érlelte meg, az 1957-ben készült 
ÚJPESTI RAKPART című képen -  legalábbis az egyes részleteket illetően, melyek főleg 
a talaj ábrázolásában jelentkeztek -  Csernus m ár „majdnem” úgy fest, m int a fordulat 
után. A szivárványszínek apró árnyalataira bontott és piciny foltokká szétmálló sza
badtéri környezet mindenesetre -  legalábbis hatásában -  rokon a később kifejlesztett 
technikával.

A klasszikus szürrealizmustól, a Max Ernst-i festészettől és a tasizmustól m egterm é
kenyülő festészet nemcsak Csernusban mozgósított roppant belső szellemi energiákat, 
hanem  az egész magyar képzőművészetben egy új, a neoavantgárd irányába ösvénye
ket taposó fejlődés nyitánya lett. Ekkor következett be, legalábbis iskolát teremtő mé
retekben, a megrögzött és kiüresedett hazai hagyományokról való leválás, ami immár 
feltartóztathatatlanná tette a művészi gondolkodás szabadságát. Csernus T ibor ekkor 
kezdte el festeni azokat a különös intenzitású és kiapadhatatlan folyamúnak látszó ké
peit, amelyek miközben az egész művészeti közvéleményt sokkolták, tanítványok se
regét vonzották köréje, és olyan nimbusszal övezték, amelyet három  évtized alatt sem 
lehetett megtépázni. Képek özöne került ki a keze alól: a Sajnt-Tropez, 1959, a Pá
rizsi emlék, 1960, a T engeri csata, 1961, a Lehel téri piac, 1962, a Színésznők, 
1964, a NÁDAS, 1964, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Az eltérő témák elle
nére a festmények mindig ugyanazt a jelentést és életérzést közvetítették, amely kom
pozíciójukból és faktúrájukból egyaránt következett, még ha aurájuk változott is attól 
függően, hogy delejes, szinte ernyesztő vonzerejük vagy baljóslatú sugallatuk került-e 
előtérbe. A képeken az egymásra halmozott motívumok és az egymásra torlódott szín- 
káprázatok azonos minőséggé transzponálódtak: egyeden buja vegetációvá, melynek 
kusza és agresszív indái dzsungelszerűen befonták a vászon egész felületét. A levegőt
len színkáprázatban m ár szó sem lehetett hagyományos értelemben vett tájképről 
vagy csendéletről. A motívumok elvesztették ereded jelentésüket, és egy irracionális 
létezés mágikus révületét sugározták. Mindezt a kompozíció montázsszerűsége is tá
mogatta, mely a megszakítottsággal és a váratían motívumtársításokkal az álomszerű 
asszociációkat tovább serkentette. A kézzelfogható és a képzeletbeli határai annyira 
összemosódtak, hogy a kép egyszerre adta a dolgok valósághű látszatát és az ép látszat 
mögött a képzeletnek egy foszladozó, romlékony, süppedékeny, fülledt, buja szépségű 
tartományát, mely kikezdi, megfoghatatianná teszi, elidegeníti azt is, ami szokványos, 
ismerős és egészséges. A leíró naturalizmus és a tudatalattinak utat nyitó szürrealiz
mus egymást opponáló tartalmait egyesítő felfogásmód festői irányzattá terebélyese
dett, melyet szürnaturalizmus néven őrzött meg a művészettörténet.

Csernus Tibor 1964-ben kiment Párizsba, és az áttelepüléssel együtt festészetének fo
lyamatossága is megszakadt. A filmszakadás is valahol itt következett be, m ár ami ben
nünket illet, hiszen az 1989-es budapesti tárlaton m ár nyomát sem lehet felfedezni 
annak, hogy „felforgató” találmányát továbbvitte volna. Az 1965 és 1970 közötti időről 
a kiállítás nem adott hírt, és az 1970-1971-től festett képek leginkább a hiperrealiz- 
mus, illetve a fotórealizmus szellemében készültek. Több önarckép és műteremrészlet 
volt közöttük, melyek a szűkén vett környezet bemutatása ellenére is szenvtelenségük- 
kel tűntek ki, és dokum entumként hatottak, ráadásul a legtöbb m űnek az volt a címe, 
hogy CÍM  NÉLKÜL, ez pedig a személytelenséget és a közlés szándékáról való lemon-
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dást egyaránt megerősítette. Ha a képnek mégis volt jelentése, mint például a párizsi 
házak homlokzatrészletének (1971) vagy a kültelki gazos domboldalnak a háttérben 
elszórt házakkal és a domboldalra felkapaszkodó motorossal (1975), elképzelhető, 
hogy ez Csernus szándéka ellenében történt, minthogy őt egyre inkább a festői tech
nika, a kép belső élete, a képcsinálás folyamata érdekelte, és az erre való koncentrá
lásban édes mindegy volt, hogy az alkotásnak van-e kódolható üzenete. Persze a fény
nyel végigpásztázott homlokzat vagy a kopár külváros kihalt csücske vagy az a m űte
remsarok, ahol a papírok, festékek, limlomok között az asztalon Csernus prem ier plán
ba helyezett fényképe oda van csippentve isten tudja, mihez, óhatatlanul is a kor le
nyomatát viselik magukon, és ha nem is a szürrealizmus felbolygató módján, de a ma
guk direktségével a ff agmentális lét érzelmi lepusztultságát és idegenségét sugározzák.

A nagy talányt azonban nem a hetvenes évek hiperrealizmusa, illetve objektív rea
lizmusa szolgáltatta, amely jobbára egy egyetemes művészeti tendenciaként megne
vezhető és azonosítható alkotói cselekedet formai uniformisát öltötte magára. A titok 
az 1980-as évektől kezdődően a Caravaggio formai megoldásait követő, legtöbbször 
bibliai tárgyú képekben jelentkezett, amelyek motivációja megmagyarázhatatlannak, 
jószerivel felfoghatatlannak látszott. Lehetett ugyan Csernus anatómiai tudását és fes
tői megoldásait bravúrosnak vagy éppen tökéletesnek tartani, de meglátni a X V I- 
XVII. századi reminiszcenciákat idéző művekben a mában érvényes értelmet m ár ke
vésbé volt egyszerű. Nem mintha a figurális festészet teljesen kihullott volna a XX. 
század végének kifejezésbeli lehetőségei közül, hiszen például Francis Bacon drámai 
emberábrázolásának korszerűségéhez nem férhet kétség, m int ahogy egy egész sereg 
művész -  Kitajtól kezdve Hockneyn és Polkén keresztül egészen Lüpertzig vagy e le 
meméig -  képes volt az emberi figurát mai festői eszközökkel és aktuális jelentéssel 
felruházva megjeleníteni.

De hogy valaki „Caravaggio-képeket” fessen, és a művek között járkálva úgy érezze 
az ember, hogy egypár századdal visszafordították az idő kerekét! Legalábbis az első 
benyomás ez volt, azután fel lehetett még fedezni, hogy noha a festményeken elsősor
ban Caravaggio éles fény-árnyék kontrasztjai, egyáltalán a fény által terem tett drámai 
hatások dominálnak, amelyek a sötét alapból kiugratott testeket és heves mozdulato
kat végigpásztázzák és feszültséggel feltöltött képi előtérbe lökik, Velázquez mint elő
kép ugyancsak jelen van. Még akkor is, ha kompozíciói más témájú képekbe vannak 
elrejtve, és annyira „át vannak írva”, hogy ők is inkább caravaggiói reminiszcenciákat 
ébresztenek. A klasszikus hagyományokat idéző formai megoldások ráadásul bibliai 
és mitológiai témákban jelentek meg: JÓZSEF ÉS TESTVÉREI, Izsák FELÁLDOZÁSA, LÓT, 
Saul (megtérése), Atalanta és H ippomenész, Kékropsz lányai, ami csak fokozta 
az anakronizmus érzését. Hálás dolog lett volna arra gondolni, hogy Csernus válasz
tása azért esett Caravaggióra, m ert a kora barokk mester művészete még erősen érint
kezett a manierizmussal, egy olyan átmeneti kornak a „manírjával”, amely a rene
szánsz koherens értékeinek a szétzilálódását követően hozta létre irracionális és misz
tikus alkotásait, és egy ilyen manierista életérzés tám adt fel esetleg a XX. század vé
gének anarchisztikus létérzetében is. És persze ennek alapján fel lehetett volna téte
lezni, hogy Csernus döntésének világnézeti alapja van, mely éppen a hiányolt aktua
litást mutatja fel a maga áttételes módján.

Csakhogy most sem -  akárcsak az objektív realista képek esetében, illetve még ke
vésbé, mint bennük -  a korral való szellemi szembesülésről, valamiféle világnézeti vi
szonyulásról volt szó, hanem  sokkal inkább a festészet belügyéről. Csernus önkínzó
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módon és mégis hihetetlen gyönyörűséggel minduntalan szembesíteni akarta saját tu
dását, festői gondolkodását a régiekével, és azzal, hogy megidézte őket, a kompozíciós 
törvények és festészeti metódusok időállóságáról akart meggyőződni, és minél szaba
dabban bánt az előképpel, és minél több szereplőt cserélt ki rajta, anélkül, hogy a szer
kezet megsínylette volna, annál inkább nyilvánvaló volt számára, hogy maga a kép az, 
ami örök. Ezért is lehetett indifferens a téma, és így azután aggályoskodás nélkül és 
minden keresztény áhítat híján festette meg a bibliai jeleneteket, amelyeket sokszor 
Caravaggio is tiszteletlenül és csaknem horrorisztikus kegyetlenséggel ábrázolt, más
felől meg hiheteden gyöngédséggel és akár pátosszal is, mint a BŰNBÁNÓ MAGDOLNA, 
Pihenés az egyiptomi menekülés közben vagy a Mária halála című képeken. így 
azután, ha a téma felől nézzük a dolgot, még blaszfémiának is tűnhet az a közöny, 
amely a J ózsef- és a SAUL-képeket, az Ábrahám ÁLDOZATÁ-t és a többieket tökéletes 
érdektelenségbe burkolta. Persze a blaszfémia állásfoglalás lett volna, ami merőben 
idegen volt Csernustól, és végül is bele kell törődnünk abba, hogy a mesternek a leg
alább tíz évet felölelő „caravaggeszk korszakát” annak lássuk, aminek ő tartotta, ami
kor kijelentette: „Caravaggio a teóriám.”

Ez a gondolat olyan tömör, hogy m inden beláthatósága ellenére is arra késztet, 
hogy megkíséreljük felbontani és aszerint értelmezni, ami -  feltételezésünk szerint -  
el van rejtve benne. Talán most ju to ttunk  el oda, hogy teljes súlyával felmérjük azt a 
körülményt, mire is predesztinálta Csernus Tibort alkotó személyisége. H a felismer
jük, hogy olyan művészről van szó, aki „csak” festeni tud, és ebben kimerítheteüen 
élvezetet talál, el lehet mélázni azon: vajon nem arról van-e szó, hogy Csernus nem 
neki kedvező korba született bele. Hogy munkásságának jellege és a kor konfliktusa 
úgyszólván elkerülheteüen volt, triviálisan kifejezve: az idők nem neki kedveztek. 
Ugyanakkor nem lehet tudni, vajon hosszú távon is igaz-e ez, hogy az ő „régiek” mo
dorában űzött mestersége vagy legalábbis az, amit mi ilyen „régiesnek” „avatagnak”, 
„nem aktuálisnak” látunk, nem marad-e fenn sokkal inkább az idő rostáján, m int a 
ma éppen befutottaké?

De még mindig a predesztinációnál tartva, és azt latolgatva, m iért nem „talált ki” 
ő valamit, ami festészet ugyan, de nem caravaggiói köntösben, ahogyan ez m ár 1959 
és 1964 között sikerült is neki, még egy fontos tényezőt számba kell venni. Lehet, hogy 
Csernus csakugyan valamit elvétett, amikor saját kora megértéséről -  legalábbis lát
szólag-lem ondott. Hiszen akár arisztokradzmusnak, akár belterjességnek is lehet azt 
a „luxust” tartani, amellyel valaki a XX. század vége felé megengedi magának, hogy 
Caravaggiót tekintse szellemi partnerének. És bármilyen abszurdnak tűnik, ez itt a 
lényeg, az tudniillik, hogy 6 nem másolta, nem utánozta az olasz mestert, és nem idé
zeteket hozott tőle, amivel a transzavantgárdban még jó l el is boldogult volna, hanem  
valósággal belebújt a bőrébe. Az előd képalkotó metódusába élte bele magát, belülről 
járva végig azt az utat, amelyet az tett meg, és csak nézőpont kérdése, hogy az ember 
ezt megfutamodásnak vagy éppen szellemi kalandnak látja-e. Ő maga így nyilatkozott 
erről: „Végső soron azt kerestem, hogy a tárgyak és közöttem, a kompozíciók és közöttem ugyanazt 
a viszonyt létesítsem, mint amit e Mesterek (akik ugyanúgy festők, mint én) kerestek létesíteni a 
tárgyak és önmaguk, a kompozíciók és önmaguk között. Egyszerűen csak »álmodni« akarom sor
sukat és az álmon át rekonstruálni az általuk megtett utat.”

Igen, de miért éppen Caravaggio? Azt hiszem, hogy ebbe a választásba az a hajlama 
is belejátszott, és lehet ezt is predesztinációnak tekinteni, amely a tiszta festészeti é r
tékek fölmagasztalása mellett (ez magyarázza meg Velázquezen és Caravaggión kívül
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Manet iránti rajongását) Csernust a realista kifejezésmód vonzotta. Nem tudom, va
laha is nyilatkozott volna-e a realizmus fontosságáról, de egy dolog kétségtelennek 
látszik: egész egyszerűen nem tudott kitérni az elől, hogy ne a legélesebb realizmussal 
fessen. És Caravaggio is ezt tette, aki „oly engedelmességet tanúsított a modellje iránt, hogy 
anélkül egyetlen ecsetvonást sem tett, és azt mondta, hogy minden a természeté, nem az övé”.

Ha mármost a fentiek ismeretében ismét megnézzük a képeket, a caravaggiói festői 
eljárás brutalizálásán és a bibliai témák hiábavalóságán mégiscsak átszűrődik a jelen.

Hol maga a nyerseség robbantja ezt bele a képekbe, hol csak egy korabeli frizura 
frivolsága vagy egy test köré tekert törülköző, egyáltalán mindazok a rekvizitumok, 
amelyek a mi világunkból vétettek, no meg az a bántó e világiság, pontosabban köz- 
napiság, melyet a tobzódó meztelenségben, a lelógó, fonnyadt mellekben, a hatalmas 
és csámpás lábfejekben, a gyönyörű fehér ló alá kuporodó Saul értetlenkedő, szinte 
szánalmas arckifejezésében el lehet kapni, mint olyat, amelyről tudjuk, hogy sem Ve
lázquez, sem Caravaggio soha nem festhette volna meg.

Mégsem biztos, és valószínűleg ez a végső konklúzió, hogy nekünk, akik többnyire 
nem tudjuk elfojtani azt az ingerültséget, amelyet afölött érzünk, hogy ezekhez a ki- 
tekeredett testű és végtagú alakokhoz, no meg az ő több évezrede megesett törté
netükhöz semmi közünk nincsen, ez elég. Végül is, ha megértjük is a csernusi vállal
kozás mibenlétét, mi, akik a szakmai ügyben nem vagyunk érdekeltek, kirekesztettek 
m aradunk.

A hatalmas barokk jelenetek szereplői akár ránk is zuhanhatnának -  és az Izsák 
FELÁLDOZÁSÁ-nak gúlaszerűen egymás fölé helyezett és merész rövidülésben ábrázolt 
alakjait látva ez nem is tűnik képtelenségnek -, de a képek annál kevésbé hatnak ránk, 
minél bravúrosabban vannak megfestve. Ugyan kit érdekel, hogy a kompozíció a sötét 
alapból kivillanó fények vezérlésével van megkonstruálva, és hogy a bordák úgy van
nak megfestve, hogy szinte átszúrják a bőrt, és egyáltalán a drapériáktól és a farakástól 
kezdve az izmokig minden úgy van megfestve, ahogyan ezt évszázadokra visszame
nően a legnagyobbak csinálták, ha a kép dölyfös hallgatásba burkolódzik, és a tech
nikai tökéletesség pusztán öncélú bravúr. Erre vezethető vissza az a megtorpanás, 
amely a Csernus-értékelésben egyre inkább állandósult. Mint mikor egy kínos ügyet 
inkább nem bolygat az ember, és az egész lenyűgöző életművet elintézi azzal, hogy 
bemutatása „nem aktuális”. Lehet ez az álláspont helyes is -  bár a félreértés veszélye 
mindenképpen benne rejlene ha a dolgok statikusak lennének, és sem a világ, sem 
Csernus nem változott volna. Ha például Csernus a többnyire elfedett „világnézeti 
energiákat”, melyek vállalásáról mintha „hivatalosan” csakugyan lemondott volna, to
vábbra is koloncnak tekinti, amelyekkel egy festőnek nincs dolga. Úgy látszik azonban, 
hogy egy bizonyos formátumon túl -  még ha ez éppen a saját ars poeticájának mond 
is ellent! -  ilyesfajta visszahúzódásra a művésznek egész egyszerűen nincs lehetősége. 
Nemcsak arról van szó, hogy ezek a bizonyos világnézeti tartalmak önkéntelenül be
épültek a képbe, még akkor is, ha Csernusnak alig volt tudomása róla. Ha csak ez 
történt volna, nyilván nehéz volna a bennünk is hiányérzetet támasztó művekben az 
érdekességet megtalálni, illetve észrevenni, hogy a Caravaggio-féle zárt festői világ 
szinte észrevétlenül kinyílt, hogy minden klasszikus elkötelezettsége mellett is a mával 
mutasson lelki és szellemi közösséget. A folyamat már akkor megkezdődött, amikor 
még a Caravaggio-igézet a végérvényesség látszatával pecsételte meg a műveket. Em
lékszem, mennyire bőszítettek ezek a festmények, főként a Dávid MEGLEPI BETSZABÉT 
A FÜRDŐBEN, 1988. Különösen azért, mert annyira profán volt, annyira nem volt bib
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liai, de nem is akart az lenni, még annyira sem, mint a J ózsef álma vagy az Izsák 
FELÁLDOZÁSA. De legfőképpen azért, m ert nem értettem, mit keres ott az a kellemet
len, ellenszenves női alak, aki egy sámlin ül egy úszómedence szélén a maga triviális 
meztelenségében m inden női vonzerő, kellem és titokzatosság híján egy olyan fekete 
maszkkal a homlokán, amellyel a fénytől szokták alvás közben kímélni a szemet. Dá
vidot meg alig lehetett megtalálni, ahogyan egészen fönt, a kép legfelső sarkában egy 
kő mellvédre rányomja az állát, és égő tekintettel lenéz erre a visszataszító jelenségre. 
Ajelenet valahogy megmagyarázhatatlanul pőre, sivár és brutális volt, és csak évekkel 
később jöttem  rá, hogy egyébként is egészen másképpen van megfestve, m int a 
klasszikum jegyében készült művek. Az a sötét, sík alap, illetve háttér, amely többnyire 
a caravaggeszk-képekre jellemző volt, itt világosabb árnyalatú, mély térré öblösödött, 
és a fény sem cikcakkban esett rá a formákra, szeszélyesen emelve ki az egyes részle
teket, hanem  egyöntetűen beburkolta az egész női testet. Az ecsetkezelés is lágyabb 
lett, sem a rajzosságnak, sem a plaszticitásnak nem kedvezett többé. A puha ecsetke
zelés már egy 1987-ben festett kétfigurás képen (CÍM NÉLKÜL) oda vezetett, hogy az 
arcokat elmosódottá, a hátteret bizonytalanná tette, miközben utat engedett a festék 
önálló életének is, amely laza függönyként lógott bele a megfoghatatlannak tetsző go- 
molygó térbe. A csíkos köntöst, illetve piros ágyékkötőt viselő két férfi között a kap
csolat nagyon redukálódott, és noha a bal oldali passzív figura tekintetét arra a rá 
ügyet sem vető másikra függeszti, hangsúlyosabb az egymástól való elszigeteltségük, 
mint az összetartozásuk.

Valószínűleg ezeken és a hozzájuk hasonló alkotásokon keresztül vezetett az út 
Csernus Tibor legújabb munkáihoz, melyek a festői gondolkodás nyugtalanságát bi
zonyítva ismét új alkotói periódussal leptek meg.

Noha Csernusnak most is szüksége volt, legalábbis ami a tematikát illeti, művé
szettörténeti „hordozórakétára”, amikor kölcsönvette Hogarth 1731-ben készült, hat 
lapból álló rézkarcsorozatát, A SZAJHA ÚTjÁ-t (A HARLOT’S PROGRESS), az most éppen 
az előképtől való eltávolodás és nem a vele való azonosulás irányába hatott. Hogarth 
iránt nem  érzett különösebb szeretetet, ezért azután megtehette, hogy szelektív mó
don bánjon vele. Talán leginkább arra volt jó  neki, hogy Hogarth delejes megszállott
ságán megindulva -  amely olykor még ezt a szociális és politikai indítékoktól hajtott 
furcsa kismestert is meglepően merész és eredeti megoldásokra serkentette -  és a ha
gyományok makacsságába kapaszkodva újabb tradíció védőhálóját feszítse ki a szer
teszét röppenni készülő látvány köré. A reminiszcenciák megidézésének és a régi m ű
vészettel való formai kapcsolatkeresésnek azonban m ár nem volt jelentősége: a lát
vány, melyet sikerült megőriznie, m ár a mi világunk döbbenetes vízióját idézte. A kom
pozíciókon olyannyira eltávolodott Csernus a kiindulóponttól, hogy a hogarthi jele
neteket a legtöbb esetben fel sem lehetett ismerni (kivétel talán csak a 2. lap). Amit 
megjelenített, az az egymásra alig vonatkoztatható triviális emberi cselekedetek egy
másra torlódott kavalkádja, m inden értelmet és méltóságot nélkülöző rúgkapálása 
volt. Az emberek, akik nem tudtak ú rrá  lenni a sorsukon, dróton rángatott szánalmas 
teremtményekként merevedtek bele köznapi szerepükbe: sebtiben borotválkoztak, 
szétteregették az újságot, cigánykereket hánytak, tolószékben görgették magukat, rá
gyújtottak, egymást túlharsogva gesztikuláltak, és értéktelen ócskaságokat gyűjtöttek. 
Ebben az összevisszaságban nem is lehetett központi figuráról, úgynevezett főszerep
lőről beszélni. A testét áruba bocsátó prostituált sem fontosabb, sem becstelenebb, sem 
közönségesebb nem volt, m int az anarchisztikus lét csapdájába zuhant emberek, egyál
talán maga az ember, aki olyan életre volt kárhoztatva, amelyben a káosz az úr.
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A legfontosabb kérdés most már az maradt: hogyan is vannak ezek a képek meg
festve? Talán a legfeltűnőbb, hogy a motívumok egzakt elkülönítése helyett a formák 
szabadon átcsapnak egymásba, miközben az egész kompozíció a festőiség széles ára
mába van beleömlesztve. Ugyancsak eltűnt az egyenletes kidolgozottság és a pengeéles 
körvonalak szabatos rajza, és visszatért, még ha más effektusokkal is, Csernusnak az 
a régi módszere, hogy egyes részleteket hihetetlen életszerűséggel jelenít meg, míg 
másokat a festék puszta élete éltet. A palettának ugyanaz az ereje jelenik meg ben
nük, mint a hajdani mágikus naturalista művekben. Az eszközök azonban mások let
tek: a szélesen felkent, olvadékony festékpászmák vagy az ecsetvonások kalligrafikus 
száguldása és a műfények uralkodtak el mindenen, melyek a kellemetlenül telezsúfolt 
intérieurök barlangszerű odújába sárga fénycsóvákat és rikító csúcsfényeket eresztet
tek bele.

Ez a spontán, darabos és zaklatott festőiség érdekes módon visszacsatolhatóvá válik 
a magyarországi időkhöz. Mintha Csernus ezzel a hogarthi sorozatával egy önmagába 
visszatérő kört írna le, melyben a szürnaturalista periódus szellemi mechanizmusát 
és egy aktuális világlátást éleszt újra. Egyfelől ez a sűrű, televényszerű ábrázolás, amely 
amott a természet, egyáltalán: a környezet bomló vegetációjának az érzékeltetésére 
szolgált, és amely itt m intha m ár az enyészettől is kikezdett emberkupac megjeleníté
sének volna az eszköze! Másfelől meg a „világnézeti energiák” imm ár legkevésbé sem 
öntudaüan mozgósítása, ami annak idején egy délibábszerű világ látszatvalóságának 
az érzékeltetésére szolgált, most meg az emberi kapcsolatok korrodálásának, a lét b ru
talitásának és egyben hiábavalóságának a képi közvetítését vállalta magára!

Lehet, hogy mindez Csernus akarata ellenére történt, és ő hajlamos volt a felszab
dalt formákra hulló stílust a tehetetlenségével magyarázni, az egész folyamat mégis 
nagyon logikusnak látszik.

Az a metaforikus kép, amelyet egy interjúban megvillant,* arról a lenyűgözöttség- 
ről szól, amely a művészt -  a tradíciókba való beletemetkezés ellenére is -  visszalöki a 
mába. A lenyűgözöttséget egy éjszakában kivilágított turistabusz megfestésének az iz
galma váltja ki, egy turistabuszé a Pigalle-on, „amely folyton hordja a turistákat”, és 
amely mai életünk egyik jelképe is lehetne akár. És amikor Csernus elm ereng azon, 
hogy noha A SZAJHA ÚTjÁ-nak első lapján egy delizsánsz látható, melyen a kis nő „kar
rierje” helyszínére érkezett, a delizsánsz helyett mégis inkább azt az ominózus buszt 
festi meg. Lemondás volna ez a hagyományokról, „amelyek felől nézve még látható, hogy 
mi volt a festészet’’} Aligha. De a hagyományokhoz való mérhetőségben, mely Csernus 
festői gondolkodásába úgy beleivódott, mint valami örökletes tulajdonság, mindig az
zal a mesterségbeli felelősséggel -  vagy talán pontosabb lenne, ha áhítatot m ondanék 
-  lehet egy tengeralattjárót vagy egy neoncsövekkel megvilágított bisztrót és term é
szetesen az említett turistabuszt is megfesteni, amely a Mesterek munkásságát körül
lengte.

* Az interjút K inek  ígértem meg? dm m el Lajta Gábor készítette 1997. május 16-án Csernus Tibor párizsi 
műtermében, és az Új M ű vésze t 1998. márciusi számában jelent meg. Az interjút hat kép illusztrálja.


