
nyuló törekvések (Türk Péter, Mengyán And
rás, Maurer Dóra).

A válogatás e sokféle tendenciát felmuta
tó záróegysége nyilvánvalóvá tette, hogy a
hazai klasszikus avantgarde tradíciókhoz
kevéssé kapcsolódó irányzatok árnyalt, elő

ítéletektől mentes megítélésére van szük
ség, hiszen - s ez ténykérdés - a hatvanas
években induló folyamat teremtette meg a
hazai új-avantgarde máig felélhető "tartalé
kait" és "hagyományait"; olyan életművek

ben és életmű-szeletekben, mint lovánovics
György konceptuális szobrászata, Melocco
Miklós monumentális poliészter- és gipsz
plasztikái, Méhes László akrilfestményei, Ba
ranyay András litográfiái, Hencze Tamá;
szerkezet- és térkutatásai, vagy Haraszty Ist
ván intellektuális mobiljai.

Szerenesésnek bizonyult az az egész kiál
lításon alkalmazott rendezési alapelv, mely
bátran .felbontotta" az életműveket. Így
szamos, több munkával is szerepeltetett al-'
kató egyes munkái olykor egymástól távol
ra, akár másik terembe, épületbe kesültek.
Újra és újra, más és más "környezet"-ben
találva rá e múvészekre, érzékelhetővé vál
tak azok akorszakot jeJlemző szellemi és
formai "érintések", melyek módosították
befolyásolták vagy éppen egy-egy periódus-

Újesztendő, lyukas kendő

ra alapvetően meghatározták életmüvük
alakulását. Másrészt mindez stiláris összeve
tésekre is alkalmat adott; magányosnak,
kapcsolat nélkülinek vélt törekvések és mú
vek lelték meg közeli és távolabbi rokonai
kat - s ezáltal hangsúlyt a legfontosabb irá
nyok és vonulatok kaptak.

A látottakat összegezve, ha végigtekintünk
a kiállításon szerepeltetett múvészek név
során, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a so
kat hallott, a művészeti köztudatban aktív
életet élő mestereken kívül is bőséggel ta
Iálhatunk olyan - nem kevésbé jelentős

- múvészegyéniségcket, akik a nyilvánosság
csatornáitól távolabb, csendben és kitartó
an, elsősorban "befelé figyelve" dolgoztak
és dolgoznak. (Példaként említhetjük Ve
seelszky Béla, Cerovszki Iván, Ilyés István, Ve
ress Pál, Major János nevét.) Sokuk "felfede
zése" vagy akár "újrafelfedezése" még várat
magára. Mindenesetre Szegeden látott rnú

veik erre inspirálnak, mert munkálkodá
suk nem pusztán saját "mégis-jelenlétük" bi
zonysága, hanem egyben a magyarországi új
rnúvészet keresztmetszetét, életképességét
és értékteremtő bőségét segít pontosabban
felbecsülni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
már "felfedezett" társaikhitelét szavatolják.

ANDRÁSIGÁBOR

Újesztendő, lyukas kendő,

kelj fel, Ferkó, ég az erdő!

Köszöntgetni járok,
aranykrajcárt várok,
boldog új éve t kívánok!

Kiss Gyula, 47 éves, Bükkaranyos
(Bari Károly gyúitésébölí
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