
BAR NÁ BAN, EZÜST BEN A VI LÁG: 
VI LÁ GUNK

Le het-e a vi lág, vi lá gunk vál to zá sát egy fes té sze ti kiállítás anya gán, a ki ál lí tott
ké pe ken le mér ni? A vá lasz adás ban bi zo nyá ra se gít, ha az em ber ma gát a ki ál lí tó
mû vészt több év ti ze de is me ri, ne tán ré geb bi tár la ta it is meg nyi tot ta, írás ban is
pró bál ta meg kö ze lí te ni, ér tel mez ni al ko tá sa it. Ká dár Ti bor itt és most, a Bánffy-
palotában lát ha tó mun ká it még is csak eb ben az egy sze ri, je len ko ri össze füg gés ben
sze ret ném a ma gam szá má ra meg fej te ni, per sze ab ban a re mény ben, hogy ezek kel
a sza vak kal, gon do la tok kal má sok ér dek lõ dé sét is föl kel tem – nem utol só sor ban
azo két, akik a szí nes-pom pás Ka lo ta sze get meg örö kí tõ ké pe it ked vel ték vagy ép -
pen vá sá rol ták meg, ko ráb bi ko lozs vá ri éve i ben és az óta, ami kor veszp ré mi mû he -
lyé bõl (vagy a zsoboki tá bor ból) ér ke zik ha za. 

Ter mé sze te sen vál to zik, túl gyor san is vál to zik a vi lág kö rü löt tünk. De ben -
nünk is? Vál to zik ter mé sze te sen a tech ni ka, az anyag fel dol go zá sa, a kéz zel fog ha -
tó ma té ria és a virtualitás vi szo nya, en nek foly tán pe dig az al ko tás, az al ko tói
mun ka ér tel me zé se. A nagy kér dés vi szont: a tech ni ká val együtt va jon vál to zik 
a lé lek? Vál to zik a táj hoz, a szü lõ föld höz, az em be rek hez va ló vi szony? Vagy csu -
pán azok vál toz nak, úgy mond lé lek ben, akik nek fon to sabb az ép pen ak tu á lis 
di vat hoz iga zod ni, mint sem az örö kül ka pott, le ta gad ha tat lan ér té kek hez?

Nem ön cé lú an fi lo zo fál ga tok, ha nem Ká dár Ti bor kis- és nagy mé re tû fest mé -
nye it, új gra fi ká it igyek szem el he lyez ni tu da tunk ban. A figurativitás ha gyo má nya -
it foly ta tó, azo kat meg újí ta ni aka ró mun ká it és a tõ lük „el ru gasz ko dó” kom po zí ci -
ó kat, konst ruk tív ké pe ket, fény- és szín já té ko kat. Azon töp ren gek, hogy az itt is je len
lé võ, szi go rú te kin te tû, a „bo lon do zást” so sem tû rõ Kós Kár oly mit szól na ah hoz,
ami az õ ki tû nõ port ré já tól jobb ra és bal ra meg szem ben so ra ko zik a mú ze um 
fa la in. Eb be a já ték ba nyil ván ne men jünk be le; azt vi szont meg koc káz ta tom ki je -
len te ni, hogy Kár oly bá csi nak nem vol na oka szem öl dö ke össze vo ná sá ra.

Ká dár Ti bor ugyan is lé lek ben nem vál to zott, csak – és ez a „csak ” sze rin tem 
a leg töb bet je len ti – erõ sö dött. Fes tõnk (gra fi ku sunk) ha száz ki lo mé te rek ben szá -
mol va tá vo labb él is ma, nem tá vo lo dott el a szü lõ föld tõl; el mond hat juk, egy re
töb bet érez meg, egy re töb bet fog fel a lé nyeg bõl, tér és idõ össze füg gé sé bõl. Tá -
gul nak a kö rök. És ezt a gaz da go dást sok fé le esz köz zel va ló sít ja meg. A ki ál lí tást
ura ló ha tal mas táb la ké pén – ha nem vol na ön el lent mon dás, in kább fres kó nak
mon da nám – a le gen dák, a mí to szok vi lá gá ba visz vissza, szí nes fan tá zi á val, fi gu -
rá kat és nonfigurativitást ke ver ve, pi ro sak tól az ara nyig el me rész ked ve, ám az ap -
ró, ké kes-fe hé res tol lú ma dár hang sú lyo san fi gyel mez tet az ará nyok ra. Mi ni a tûr
ka lo ta sze gi szár nyas ol tá ra, a Po gány ol tár ne vez he tõ a má sik vég let nek, pe dig tu -
laj don kép pen ugyan ab ba a – bár kö ze leb bi – né pi-tör té nel mi han gu lat ba ka la u zol.
Még is mek ko ra a tá vol ság (a fa la kon mér ve ez né hány tíz cen ti) a gyímesi csán gó
tá jat vi gyá zó ko sig és a fa hí don gon dol ko dó szamárig?… 

E mo tí vu mok, esz kö zök mel lett a má sik, nem ke vés bé hi te les ih let for rá sa Ká -
dár Ti bor nak az úgy mond magaskultúra, a mi nõ sé gi (itt: a ma gyar) iro da lom. Most
ép pen a Szindbád-téma fog lal koz tat ja. Van, ahol Krúdy hal ha tat lan hõ sét a szí -
nész ki rály Latinovits Zol tán ban lát tat ja, és van olyan iz gal mas kom po zí ci ó ja, ame -
lyen több vág ta tó ló, ma ga a vág ta tás je le ní ti az idõt. És egy má sik, szin tén még
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ala ku ló ban lé võ so ro zat: a Dsida Je nõ köl tõi élet mû vé re ala po zó, ugyan csak lí rai
gra fi kai la pok – a né hol ezüst tel, né hol bar ná val ki e gé szü lõ fi nom raj zok.

A bar na és az ezüst – a fon tos szür kék, ké kek és zöl dek, az egy más ba át ját szók
mel lett: va ló já ban er rõl kel le ne szól nom, ha ta nul mányt ír nék, ha le het sé ges nek
tar ta nám a szí ne ket sza vak ká for mál ni. (Ez Dsidának si ke rült.) Azt gon do lom, itt
tel je se dik ki Ká dár Ti bor mû vé sze te. A bi o ló gus nak ta nult köl tõ, Géczi Já nos
emel te ki egyik mél ta tá sá ban Ká dár újabb pik tú rá já nak e két meg ha tá ro zó szí nét.
Az ezüst ter mé sze te sen a ne mes sé get (nem a szü le tett ran got, ha nem a lel ki-szel -
le mi emel ke dett sé get, akár a táj fenn költ sé gét, mo nu men ta li tá sát) hang sú lyoz za.
A bar na – Géczi „parasztbarnát” mond – a va ló ság sú lyát ér zé kel te ti. Vagy ép pen
a tra gi ku mot. Ha le het ne, ha sza bad na egy ilyen ran gos, mi nõ sé gi leg ki egyen sú -
lyo zott ki ál lí tás ké pei közt sor ren det fel ál lí ta ni – nyil ván csak szub jek tív ala pon
te he tõ ez –, én a Föld-ol tár so ro zat me rész, tájat-anyagot-embert össze öt vö zõ,
Vukovár leg újabb ko ri em lé ké tõl sem ide gen er dé lyi struk tú rá já ra, ki emel ten pe -
dig a Föld-ol tár 2. bar ná i ra sza vaz nék. Meg gyõ zõ dé sem, hogy ez a mun ka, ez az
al ko tás a vi lág bár me lyik jobb kép tá rá ban meg áll ná a he lyét. Annyi ra tö mör és
egy sze ri (sõt mon da nám: egy sze rû), hogy nem mer nék vál lal koz ni az elem zé sé re.

De azt lá tom, hogy Kós Kár oly te kin te te mind egy re er re a kép re tér vissza.
Te gyék ezt Önök is!

Kán tor La jos
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