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Beszélgetés Szentessy Lászlóval a Kortárs Galériában, moderátor Lévai Ádám, 2014. március 30.

A Három szólam-kiállítás megnyitóján (Szendőfi Pál – Kaposi Endre – Szentessy László)
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A Kortárs Galéria Három szólam-kiállításcíme pon-
tosan jelzi, hogy három egyéni arculatú és egymás-
tól eltérő törekvéseket képviselő alkotó önálló
kollekciója került ezúttal közös kiállítótérbe, került
egymással olyan kapcsolatba, amelynek összekötő
kapcsa – a lokális összefűző jegyek mellett – csu-
pán formai jellegű: az alkotók életkora. Ez viszont
súlyos és szimbolikus jelentőségű összefogó té-
nyező: a kiállítók mindhárman hetvenöt esztendő-
sek ezidőtájt, és ez nemcsak egy szép életkor
megélésének puszta tényét jelzi, hanem azt is,
hogy immár több, mint fél évszázados alkotóút van
mögöttük. És ez a fél évszázad nagyon erősen
ehhez a vidékhez, ehhez a megyéhez, ezekhez
a művészeti szempontból is fontos településekhez
köti őket. A modern művészet közelmúltjának lo-
kális alakulása, helyi története szempontjából meg-
határozó, hogy a múlt század hatvanas éveitől
Kaposi Endre festőművész Esztergomban, Szendőfi
Pál festőművész Tatabányán, Szentessy László gra-
fikusművész pedig az esztergomi pályakezdést kö-
vetően Neszmélyen és Tatán dolgozott és dolgozik.
A három alkotóút autonomitását, egymástól való
függetlenségét tanúsítja a pályaképek alakulása, az
életművek épülése is. Kaposi Endre munkásságá-
ban figyelhetjük meg a legdinamikusabb mozgá-
sokat, a legélesebb váltásokat és változásokat:
művészetében hol a festészet, hol a grafika, hol
a fotóművészet, hol a szobrászat, esetenként meg
az elméleti-történeti kutató és interpretációs tevé-
kenység kapott és kap erőteljes hangsúlyokat, és
ez az izgalmas sokszínűség és változatosság vé-
gigkísérte az eddig lepergett, öt évtizedes történe-
tet. Szendőfi Pál a grafikai ágazatok avatott kezű
mestereként lépett fel első műveit bemutatva
a nyilvánosság előtt, majd aztán a korábban is rej-
tetten jelenlévő festészet vált fő kifejezésévé, és az
ezredfordulót megelőző és követő periódusban
a táblaképfestészet terén bontakoztatta ki alkotói

aspirációit. A legkiegyensúlyozottabb pályakép,
a legegységesebb életmű hármuk körében Szen-
tessy Lászlóé, akinek művészetében – bár idősza-
konként meg-megjelent a festészet is – mindvégig
a grafikai technikák és műformák művelése kapott
főszerepet, és ezen belül is a rajz volt és maradt
domináns szerepű és jelentőségű.
És felidézve korábbi alkotóperiódusaikat, emlékeze-
tes, Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban
és Dorogon rendezett önálló kiállításaikat, a sok-sok
csoportos tárlaton való fellépésüket – jómagam
1971 óta követem a történéseket – könnyen meg-
állapíthatjuk, hogy más és más művészeti ideákat
vallanak, más és más témákat dolgoznak fel, más
és más tartalmakat és mondandókat, üzeneteket
fogalmaznak meg, és mindezt az egyes alkotósza-
kaszokat meghatározó valóság-kényszereknek en-
gedelmeskedve, a mindenkori korszellemmel
együtthangzón. A néhány régebbi, több évtizeddel
ezelőtt keletkezett munka – Kaposi Endre hetvenes
években született elvont fotogramjai, Szendőfi Pál
a nyolcvanas években készített grafikái, Szentessy
László ugyancsak a nyolcvanas években alkotott
rajzai –, és a közelmúltban komponált, e tárlat fő-
áramaként felvonultatott alkotások szembesítésé-
vel, egybevetésével mérhetjük fel az életművek
évtizedeken keresztül átívelő, gyakran rejtett állan-
dóságait, és fedezhetjük fel az új és új kezdemé-
nyezéseket és vonásokat. Megállapíthatjuk, hogy
Esztergom oly gazdag fotográfiai tradícióihoz kap-
csolódva készítette el egy különleges technikával
Kaposi Endre korai fotogramjait, amelyekhez csupán
elvont nyelvezetük és szimbolikus megfogalmazá-
suk által kapcsolódnak a legutóbbi alkotószakaszok
táblaképei és plasztikái. Regisztrálhatjuk, hogy az
aprólékos kidolgozású, asszociatív értelmezésekre
indító grafikák hajdani mestere, Szendőfi Pál egy
élénk színfoltok kifejezőerejére és rendjére alapo-
zott, hol organikus, hol geometrikus jellegű festői

Wehner Tibor

LXXV  –  HÁROM SZÓLAM

KAPOS I  ENDRE  –  SZENDŐF I  PÁL  –  SZENTESSY  LÁSZLÓ  K IÁLL Í TÁSA



K I Á L L Í TÁ S K É P E K12

Lelet, 2009

Cím nélkül, 1986

Kaposi Endre alkotásai

Kerék, 2005



13W E H N E R  T I B O R

Aranymetszés I., Kompozíció, Aranymetszés II., Kétdimenziós tér, 2014
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nyelvezetet munkált ki. És felfedezhetjük, hogy
a középkori mesterek kiapadhatatlan szorgalmával
és aprólékosságával – talán nem túlzó a kifejezés:
megszállottságával – dolgozik Szentessy László,
akinek vonal-költészete az évek múlásával egyre
gazdagodik és egyre inkább elmélyül.
Kaposi Endre táblaképei és talált-tárgy szobrai a vé-
letlenszerűségeket avatják törvényszerűségekké,
a hiányokat formálják teljességgé, az egykor-voltból
alakítanak új minőséget: átfordítanak, átértelmeznek.
Képein gesztusszerű festéknyomok rögzülnek, kom-
pozícióin firkálás-szerű motívumok jelennek meg já-
tékos kavargásban: egy-egy óra-számlap, kerék,
szövegrészlet bukkan elő, mint egy szürreális álom
valóság-forrásokra hivatkozó emléknyoma. Ugyanez
az emlékezés, emlékeztetés-indíttatás élteti a roncs-
telepek és az elhagyott házak és műhelyek kacatjai,
rozsdás vasai közül kiemelt, plasztikává avatott, az
egykori használatot, a funkciót csak sejtésszerű uta-
lásokkal hordozó és tükröztető tárgyait, amelyek
a múlt szomorú, feledésre ítélt, de e feledéssel büsz-
kén dacoló magán-emlékműveiként állnak előttünk.
Rozsda marta kerekek, kallantyúk, tárcsák, ingák, ten-
gelyek: pazar téri költészet megszólaltatói.
Szendőfi Pál illuzionisztikus, határtalanságokkal
szédítő festői terekbe kalauzol, ahol a higgadt ará-
nyok, a pontosan mérlegelt viszonyok, a villódzó
kapcsolatok, az érintkezések és elválások, a sza-
bályozott rendszerek uralkodnak élénk, tompítatlan
színek, illetve határozott körvonalakkal keretelt szín-
foltok által megjelenítetten. A geometria kiszámí-
tottságát, a komponálás fegyelmét, a konstrukció
ridegségét ez a színekben tündöklő dekorativitás
ellenpontozza. És mindezeken túl e festői világ
legfontosabb leleménye minden bizonnyal a sík-
szerű és a térbeli jelleg összemosása, a síkok és
a terek látszatszerűvé tétele, a dimenziók elbizony-
talanítása: nem tudhatjuk pontosan, hogy egy-egy

színfolt a végtelenbe ragad magával, vagy csak lezár,
talán csak egy síkot, egy felületet jelöl. Ez a kétértel-
műségekkel átitatott festői épít ke zés avatja feszült,
izgalmas elvont kompozíciókká Szendőfi Pál táb-
laképeit.
Szentessy László szabadon közlekedik a valóság és
a fantázia szférái között: a papír fehérje és a tus fe-
ketéje által teremtett kontraszt által, de természete-
sen a varázslatos könnyedséggel meghúzott vonalak
futásával megjelenített és árnyalt, kiemelt vagy mel-
lérendelt, hol zuhatagszerű motívumáradással, hol
meg egy-egy központi képelemre hangolt kompo-
nálással előadottan alkotja meg rajz-költeményeit.
Jellegzetes, felismerhető környezeti elemek, eszter-
gomi, neszmélyi és tatai, sok-sok vihart megélt épü-
letek, a történelem által őrzött alakok és históriák,
képpé kimerevített tradíciók jelennek meg hallatlan
finoman kidolgozott rajzain, de aztán mintegy varázs -
ütésre elmozdulnak a dolgok, váratlanul mintha szél-
vész támadna, mintha a förgeteg felkapná az em bereket
és a tárgyakat, és máris száll, röpül minden a kép-
zelet szárnyán, és elragadja műveinek befogadóit is
a szédítő fantázia birodalmába. A fantázia birodal-
mába, ahol ugyanolyan szenvedélyek uralkodnak,
ugyanolyan érzelmek áradnak, ugyanolyan nosztal-
gikus hangulatok éledeznek, mint a valóságban és
a mindennapokban.
Nem szeretnék ünneprontó lenni, de sajnos van
egy rossz hírem az alkotóknak: az emberi életkor
egyre hosszabbá válása miatt a hetvenötödik
életév kapcsán is csak annyit mondhatunk e három
művésznek: még korántsem érkezett el a termés
betakarításának, a dolgok lezárásának ideje, to-
vábbi jó munkát kívánunk az elkövetkező évtize-
dekre. És persze: boldog születésnapot Kaposi
Endrének, Szendőfi Pálnak és Szentessy Lászlónak.
(Elhangzott 2014. március 7-én, a tatabányai Kortárs
Galériában, a kiállítás megnyitóján.)


