
Frimmel Gyula
FestØkkel elıh vott fØnykØpek
(TÆnczos Gy rgy kiÆll tÆsÆra)

A zalaegerszegi közönség januárban
láthatta Tánczos György festõmûvész kiállítását
a Hevesi Sándor Színház galériájában. Bár a fia-
tal alkotó munkáival nem elõször találkozhat-
tunk a megyeszékhelyen, illõ néhány szót szól-
ni eddigi pályafutásáról,  annál is inkább, mivel
a diplomája átvétele után szinte azonnal Zala-
egerszegre került és munkája azóta is a város-
hoz köti. Az ajkai születésû mûvész 1998-ban
diplomázott Pécsett,  a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Mûvészeti Karán. Mestere
Pinczehelyi Sándor volt. Jelenleg  a zalaegersze-
gi Ady Endre Mûvészeti Általános Iskola és Gim-
názium tanára.  Önálló kiállítása elõször a
Gönczi Ferenc ÁMK-ban volt két évvel ezelõtt.

Milyenek is Tánczos György képei? A lá-
togatónak két dolog mindenesetre már az elsõ
percben a szemébe ötlik. Az egyik, hogy a har-
minc éves festõ klasszikus olaj technikával ké-
szíti mûveit, és láthatólag jól érzi magát eme
tradicionális mûfajban. Számára a festészet
megújítását nem a technikai eszközök és az ed-
dig még nem alkalmazott anyagok, technológi-
ák jelentik, hanem -úgy véli- az elsajátított szak-
mai tudás birtokában az anyag, a festék kezelé-
sével kell egyéni, élõ struktúrákat kialakítania
képein. Ez egyfajta állásfoglalásnak is értelmez-
hetõ, jelzi a mûvész kötõdését bizonyos kultu-
rális értékekhez. A másik pedig az, hogy a képe-
ken erõsen hangsúlyozott figurális részletek is
találhatók. E részletek különös, - falakra, málla-
dozó vakolatra - emlékeztetõ felületek között
jelennek meg. Az is rögtön látható, hogy az ala-
kokat nem élõ modellekrõl festette, hanem ré-
gi, családi fényképeket használt fel, ezeket dol-
gozta bele a festményekbe. Fotó és festmény
kombinációja nem új dolog a képzõmûvészet
utóbbi másfél évszázadának történetében. A
fényképezés maga is a festészet egyik oldalhaj-
tása, hiszen néhány lelkes amatõr igyekezeté-
bõl született, akik a fény és az üveglencse által
rajzolt képet akarták rögzíteni. Nyilvánvaló te-
hát, hogy maguk a feltalálók is képzõmûvésze-
ti produktumnak tekintették elsõ felvételeiket.
A XIX. század derekán vándor fotográfusok és

festõk járták a vidéket furcsa felszerelésükkel:
háromlábú faállvánnyal, festõdobozzal, hatal-
mas, ládára emlékeztetõ kamerával, és festõi
fényképeket, pillanatfelvétel-szerû festménye-
ket készítettek. Különös egybeesése a dolgok-
nak: mennyire hasonlít egymáshoz ebben az
idõben a festõ és a fényképész alakja. Persze az
európai festészet az elmúlt ötszáz esztendõben
folytonosan új dimenziókat keresett, a valóság
olyan területeit, amelyek korábban a síkmûvé-
szet számára idegennek számítottak. Ilyen volt
a korai reneszánszban a perspektíva felfedezé-
se, amikor is az addig sík festészetben megje-
lent a távlat, a mélység irányában áttörve a
képsíkot. Ekkor vált a táblakép ablakká. De a fo-
lyamat ezzel nem ért véget, mert az ablak las-
san elfoglalta a teljes falfelületet, sõt a barokk
évszázadaiban kiterjeszkedett a mennyezetre is.
A nézõ most már nem az ablak elõtt állva pil-
lantott a mûvész által teremtett valóságba, ha-
nem mintegy a festmény gyújtópontjába ke-
rült. Ugyanakkor megfigyelhetõ még egy olyan
törekvés, amely újabb dimenziót nyitott, még-
pedig a mozgás ábrázolása. Ez nem csupán az
alakok mozgásának egyre kifejezõbb, anatómi-
ailag mind pontosabb megjelenítését jelentet-
te, hanem olyan festésmódot, ami már a lendü-
letes ecsetkezeléssel is mozgást érzékeltetett.
Gondoljunk például Frans Hals életteli figuráira,
akik szinte megérintenek minket, intenek felénk
a vászonról. A mozgással pedig megjelenik a
festészetben az idõ. Az ilyen törekvések és
megoldások a korábbi évszázadokban teljesen
ismeretlenek voltak. Nem is csoda ezek után, ha
a XIX. században, a fotó megjelenésével nem
csak egy újabb dimenzióval gazdagodott a fes-
tészet, hanem az addig ismeretlen technikai le-
hetõség jelentõsen megváltoztatta a hagyomá-
nyos módon dolgozó mûvészek gondolkodás-
módját is. Azt is mondhatnám, hogy festmény
és fotó ettõl kezdve állandóan hatást gyakorol-
nak egymásra. A XX. században festõk külön-
bözõ csoportjai érdekes és újszerû módon for-
dulnak a fénykép felé. Nem a valóság alakjait,
tárgyait tanulmányozzák; a modell szerepét át-
veszi az önmagában véve általában érdektelen,
amatõr fénykép. Õk a hiperrealisták, akik a min-
dennapi élet apró jeleneteit - azok minden eset-
legességével, formátlanságával - festik meg,
többnyire óriási méretekben. E rövid kitérõ
után érkezünk vissza Tánczos György képeihez,
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méghozzá a nála is felbukkanó fotómotívumok
okán. Õ is fényképeket fest, eredetüket nem
igyekszik ugyan elrejteni, mûvészete mégsem
sorolható az említett pop-art irányzathoz. Az õ
fotói valahogy másképpen vannak megfestve.
Megtartják a fotópapír hideg szürke-fehér ár-
nyalatait, de festésmódjában - azt mondhat-
nám- szinte Frans Hals lendületes ecsetvonásai
köszönnek vissza. Egyálta-
lán nem akarja eltüntetni
vásznairól a kéz mozgásá-
nak nyomait, nem imitálja
a felvevõkamera objektív-
jének lélektelen rajzát. Szó-
val ezek festõibben meg-
festett fotók, mint a hiper-
realistákéi. Meg kell je-
gyeznem, hogy bármilyen
önkényesnek tûnik is az
említett részletek kiválasz-
tása, mégsem az. A képe-
ken látható személyek, je-
lenetek - érezzük - valami
módon kapcsolódnak a
mûvész életéhez, fontosak
számára és ugyanakkor el-
fogja a nézõt az ismerõs-
ség érzése, hiszen akár az
õ családi albumából is elõkerülhettek volna.
Férfiakat látunk világháborús katonaruhában;
kisgyereket kötött sapkával a fején, olyannal,
amilyent nagyon sokan hordtak évtizedekkel
ezelõtt; jókedvû egyetemista fiatalok csoportját
valami régi bulin és köztük egy ismerõs arcot:
maga a mûvész mosolyog ránk szerényen az al-
só sarokból. A festõ életének kis darabjai ezek
fényképbe, festménybe örökítve. Itt megint elõ-
kerül az emlegetett idõ dimenzió, mert aki saját
múltját festi, bizonyos fokig az alkotás folyama-
tában újra éli a régmúltat. Ez persze könnyen
visz valamiféle nosztalgikusság felé, de itt nem
errõl van szó. Ha így lenne, a régi pillanatképek
sokkal behízelgõbben, sokkal inkább megszé-
pítve, esetleg a régi fotók patinás barna tónu-
saival készültek volna. Ennek nyomát sem talál-
juk. Talán épp ellenkezõleg: van bennük egy
adag józan tárgyilagosság. Nem annyira a múlt
felidézésére szolgálnak, hanem az alkotási fo-
lyamat anyagát adják. Tánczos György képei -
bár tartalmaznak érzelmi motívumokat- elsõ
sorban kísérletezõ, intellektuálisan megközelít-

hetõ mûvek. Nézzük meg például a figurális ré-
szeket magukba foglaló különös felületeket.
Mintha téglasorokat látnánk, habarcsot, érdes,
durva textúrákat. Az egész rögtön falfelület be-
nyomását kelti. Közelebbrõl megszemlélve rájö-
vünk: eme részletek nem csak abban különböz-
nek az elõbbiektõl, hogy nem ábrázolnak a szó
hagyományos értelmében, hanem abban is,

hogy egészen más techni-
kával készültek. A figurális
elemek festve vannak, te-
hát nevezhetõk ábrázola-
toknak. Ezek a falfelületek
viszont szinte azonos tech-
nikával készülnek, mint a
valódi falak. A festõ ho-
mokot kever ragasztó-
anyaggal és így rögzíti a
kartonhoz, vászonhoz,
azután színezi õket, amíg
a kívánt hatást el nem éri.
Vagyis nem ábrázolja a fa-
lakat, hanem imitálja,
megjeleníti. De hát mit is
keresnek a falak egy - ren-
deltetése szerint - fest-
ménynek készült objektu-
mon? Kép és fal kezdettõl

fogva elválaszthatatlan egységben léteznek,
mert míg az elõbbi - akár síkbeli, akár perspek-
tivikus - mindig valami transzcendens világba
enged bepillantani, addig az utóbbi testesíti
meg az itt és most valóságát. Fal nélkül az em-
lített ablak sem létezne, amin keresztül a képze-
let birodalmába utazhatunk. De a dolgok meg-
szokott rendje szerint mindig a fal tartja a ké-
pet; a valóság a képzeletbelit. Itt azonban a fal
a maga nyers anyagi mivoltában bekerül a fest-
ménybe. Így azután rögtön át is lényegül és
már nem is fal, hanem csak egyszerûen felület,
egy festõi struktúra alkotóeleme. Ugyanúgy,
ahogyan a festett fotók sem csak múltat idézõ
dokumentumok, hanem - jóllehet, megtartják
hangulati töltésüket - felületek ezek, is de más-
félék. A kétféle felület két különbözõ festõi vi-
lág; ezek diskurzusa egy mûalkotás részeként
arról beszél, hogy Tánczos György festészete a
festészetrõl, magáról szól, olyan problémákat
feszeget, amelyekkel valamilyen formában min-
den kortárs képzõmûvész elõbb-utóbb szembe-
sül. Már az impresszionistákat követõ festõ-
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nemzedék is érezte, hogy nem lehet tovább a
perspektivikus tér dobozában maradni. Vissza
kellene térni a festészet õseleméhez: a síkhoz,
és kimunkálni ennek új lehetõségeit. Mûvészeti
irányzatok egész sora született ebbõl a törek-
vésbõl a huszadik században. Azonban a dilem-
ma, hogy sík, avagy illuzionista festészet, to-
vábbra is megmaradt. Az elmúlt száz esztendõ-
ben nem sikerült eldönteni, mert mindkét világ
roppant csábító. Nehéz ellenállni a perspektíva
érzékeket megtévesztõ varázsának, de a síkban
megjelenõ színes formák különös muzsikájának
is. Gondoljunk például Paolo Uccellora, a rene-
szánsz festõre, aki valósággal megszállottja volt
az enyészpont és a horizontvonal tudományá-
nak. De talán nem is kell eldönteni a kérdést,
egyszerûen meg kell találni a módját, hogy elõ-
deink formavilágából, mûvészetébõl és a ren-
delkezésre álló anyagokból új nyelvet alakíthas-

sunk ki, amelyen megszülethetnek új képi gon-
dolataink, és amelyen ezeket közvetíteni is tud-
juk. Ehhez persze rengeteg kísérletezésre, kere-
sésre van szükség, hiszen mi már nem kaptuk
készen apáinktól képi gondolkodásunk nyelv-
rendszerét. Ezt magunknak kell, szinte a sem-
mibõl, megteremteni. Tánczos György is ezen
munkálkodik. Fiatal kora mintegy kötelezi is ar-
ra, hogy létrehozza a maga festõi világát, és
mostani kiállítása bizonyítja: hivatásának alap-
kérdéseivel foglalkozik, próbálja megadni a ma-
ga válaszát eme kérdésekre. A kiállított festmé-
nyek következetes, céltudatos mûvészi gondol-
kodásmódról tanúskodnak. Mögöttük olyan al-
kotót lát a nézõ, aki tisztában van a kihívás
nagyságával, de akinek mégis van elképzelése
arról, milyen legyen az elkövetkezõ kor fes-
tészete, és arról is,  hogy mi az õ szerepe ebben
a nagy munkában.
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SzemadÆm Gy r-
gy
A tizenkØt Øves
Zalaegerszegi 
Nemzetk zi MßvØsztelep-
rıl

Az utolsó években egyre gyakrabban
hallom, hogy a mûvésztelepek létjogosultságát
az afféle "megmondó emberek" kétségbe von-
ják, kijelentvén: a képzõmûvészet magányos
mûfaj, a fõmûvek nem mûvésztelepeken szület-
nek, ahol csak leisszák magukat az alkotók és
egyébként is egy-egy mûvésztelepnek csak pro-
vinciális jelentõsége lehet.

Nos, én meg éppen ezen okfejtések
alapján tartom fontosaknak a mûvésztelepeket.
Azért, mert itt e magányos mûfaj mûvelõi kis
idõre végre hasonszõrû, ám tõlük eltérõ módon
gondolkodó társakkal kerülhetnek kapcsolatba
(még akár a közös ivászatok árán is), hogy az-
tán a táj, a miliõ, a közös élmények, és igen, a
szellemi töltekezés révén késõbb, otthon már
megszülethessenek azok a mûvek, amelyek sze-

rencsés esetben az adott alkotó fõmûvei közé
sorolhatók.

És hogy ezeknek a mûvésztelepeknek
csupán csekély kulturális kisugárzása van, hogy
provinciálisak lennének? Számomra meg ez az
egyik legszimpatikusabb vonásuk. Mert én az
utóbbi években egyre jobban vonzódom a lát-
szólag jelentéktelen, a kis dolgokhoz. Az egy-
szerû emberi gesztusokhoz és a közvetlen kör-
nyezetemben történõ, kézzel fogható jobbulás-
sal járó eseményekhez, vagy legalábbis azok
emlékéhez.

Mintha az ember megcsömörlött volna
a - hála Istennek! - végre elmúlt huszadik szá-
zad megalomán hangoskodásától. Mintha "az
ember legyõzi a természetet" címszó alatt meg-
hirdetett anyagyilkosság, környezetünk és jö-
võnk teljes elpusztításának programja, az ágáló
forradalmi ideológiák nyomán reánk szabadult
világmegváltó emberirtások és háborúk, az
iszonyú hatalmú világbirodalmak és világszer-
vezetek Moloch-jának gyilkos ölelése, a pénz-
nek, mint a kizárólagossá vált mennyiségi
szemléletnek mindenhatóvá tétele, a globalizált
"világfalu" panoptikumának nevetséges-iszonyú
rémképe, a felettes énként elfogadott techni-
cizáltság, a média virtuális világának kábítósze-
re, a világunkat hálóba szorító Internet-Nagy
Testvér, a rákos szövetként szaporodó bevásár-
lóközpont-rabszolgapiacok, és a nemzetközi
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McDonalds-igénytelenségek megtapasztalása
mellett az ember végre néha egy kis csendre és
otthonosságra vágyna…

Ahogyan Simone Weil írta egy helyen:
"Itt minden egyes emberi lény idegen akaratok
örökös zaklatásában, gyötrelmében él, s ugyan-
akkor a lélek állandó hidegben, aggodalomban,
elhagyatottságban. Az embernek meleg csend
kell és jeges tumultust adnak neki." Nos, hát ezt
a fészekmeleget találhatja meg a Gébárti Nem-

zetközi Mûvésztelepen az a néhány alkotó, akik
Európa legkülönbözõbb szögleteibõl meghívást
nyernek ide. Meg persze megtalálhatják a bará-
ti duhajkodások és veszekedések, netán szak-
mai konfrontációk zaját is. Mert ez is hozzá tar-
tozik…

Én a Gébárti Nemzetközi Mûvésztelep-
pel annak alakuló, elsõ néhány évében kerül-
tem kapcsolatba, mert a mûvésztelep szervezõ-
je - Skrabut Éva - azzal tisztelt meg, hogy fel-
kért: legyek a mûvészeti vezetõ. A felkérést már
csak azért is szívesen vállaltam, mert tudtam,
hogy az alkotók között néhány régen látott ba-
rátom is ott van. Aztán lenyûgözött az egész
miliõ: a Kézmûvesek Házának meleg otthonos-
sága, a kis tó és az azt körül ölelõ táj, meg nem

utolsó sorban az a színes társaság, amellyel ott
ismerkedtem meg.

Soha nem felejtem el például azokat az
estéket, melyeknek fõszereplõje egy erdélyi ma-
gyar szobrász volt, aki magával hozta a "búto-
rát" is. Így nevezte ugyanis a hegedûjét, mellyel
néha hajnalba nyúlóan "bútoroztuk be" a Kéz-
mûvesek Házát. A hegedûszóra pedig együtt
énekelt a marosvásárhelyi, a zalaegerszegi és a
budapesti magyar, de még a kiváló román fes-

tõ is. A hollandok meg szájtátva hallgatták és
nem értették, hogy honnan ismerjük ugyanazt
a dalt. Aztán egy idõ múlva õk is "elmagyaro-
sodtak". Egyikük - amúgy konszolidált fõiskolai
tanár és koncept mûvész - a tábor vége felé
már egy fagerendára akasztott lábbal, fejjel le-
felé lógva, kezében vodkás pohárral egészen
szépen énekelte az "A csitári hegyek alatt…"
kezdetû opuszt. Ha hiszik, ha nem: ilyenkor
éreztem igazán, hogy ennek az egésznek nem
csak értelme van, de lehet, hogy nagyon fon-
tos. De persze az is nagyon fontos volt, hogy
nap közben zavartalanul dolgozhatott minden-
ki. Aki akart, a mûteremben, aki akart, az kint a
szabadban, s ami talán a legfontosabb volt: a
város ráadásul olyan ipari hátteret biztosított a

Enteriõr a Gönczi ÁMK megújult killítóterében
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szobrászoknak, amely révén méretes fém-
konstrukciók készülhettek.

Most, tizenhárom év elteltével nézem
ezt a válogatást és azt mondom: érdemes volt!
Mert ha az elsõ évben csak Budaházi Tibor pik-
túrájának itt kiállított méltó reprezentánsa, és a
következõ évben pedig csak Claude-Henri Sellés
könnyed eleganciával konstruált festménye jött
volna létre, már akkor is érdemes volt ! 

Aztán itt sorakoznak a következõ évek
emlékezetes darabjai: Goce Kalajdziski furcsa,
képlékenynek tûnõ festménye, Anne Pourny ér-
zékeny-lírai hangütésû képe és Lucia Calinescu
mívesen megmunkált, modern ikonosztáza.

A legutóbbi, az elmúlt év termését pe-
dig számomra elsõsorban Stefano Grattarola
groteszk-szürreális kövei, Colin Foster gránit
objektje és Ráth Géber Attila szikár egyszerûsé-
gû konstrukciói fémjelzik.

Persze ez nem minden! Szûkmarkú, sõt

imitt-amott kissé szeszélyes válogatás ez mind-
azon mûvészeti értékbõl, amelyet ez a mûvész-
telep fennállásának eddigi ideje alatt felmuta-
tott. Én például szívesen láttam volna még eb-
ben az anyagban - hogy némi elfogultsággal
csak a magyaroknál és a festõknél maradjak -
Bedõ Sándor, Kotnyek István, vagy a fiatalon el-
távozott Bayer Csaba mûveit is, hogy a kiváló
szobrászok - Budahelyi Tibor, Galgóczy György
és Móder Rezsõ - munkáiról ne is beszéljek.
Mert úgy tûnik: nem csupán ennek a mûvészte-
lepnek és a magyar képzõmûvészetnek, de az
európai kultúrának is beláthatatlan tartalékai
vannak, amelyek segíthetnek abban, hogy túl-
lépjünk azon a megalomán, kultúraellenes han-
goskodáson, amelyrõl megnyitószövegem ele-
jén szóltam. Békés, csöndes, látszólag kis bázi-
sokon folyó ellenállás, sõt harc ez, de én hiszek
a gyõzelmében. Ezért szeretem a látszólag je-
lentéktelen, a kis dolgokat és az egyszerû em-

Stefano Grattarola munka közben Gébárton



beri gesztusokat.
További jó munkát kívánok a Gébárti Nemzetközi Mûvésztelepnek!

Kiállításmegnyitóként elhangzott január 22-én a megújult Gönczi ÁMK kiállítótermében.

Irodalmi Tükör

11


