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A feladat mint esztétikai inger
TENK LÁSZLÓ FESTÉSZETÉRÔL

Mint enyhén determinista, magam is hajlok afelé, hogy nincsenek véletlenek. Hi -
szen mint a kép zô mû vé szeteket igen kedvelô, de mai szakmai zsargonjaitól már
né mileg odébb sodró dott iro dalmár most nem igen tûnôdnék el, ha ifjúságunknak
nem lettek volna a mûvé sze tekben is jeles pillanatai, esz mél tetô felismerései. A 70-
es évek elejére gondolok, amikor az eu rópai tör ténelmi események, a fiatalokat
meg  kísértô Marcuse-i szellemiség vagy az ál ta lá nos társa dal mi szte reotípiákból va -
ló kiábrándultság hatására – a hazai politikai élet kiváltotta meg ren dülé se ken túl –
a mû vé szeti világ is elemi erôvel megmozdult. A lázongó, önmagát szer vezni vá -
gyó irodalom, a neo avantgárdra figyelô képzômûvészet, az atonikus zene, az al ter -
natív szín ját szás elsô pilla na tai ezek – nagy lendülettel, s persze sok idealizmussal.
S mivel a központi kultúr po li ti kai irá nyí tás alól kitörni akaró, határozott önszerve-
zôdéseket produkáló meg moz du lások ezek az irány za tosságokra kódolt ex pe ri -
men tális törekvések, csírájukban ben nük fe szült a decentralizáció szel lemisége is:
mond juk ki kis sé fellengzôsen, akár Debre ce nig ter jesz kedôen. A város mû vé szeti
életét felfrissítette fo  lyó  iratának szemléletváltása és az induló Al föld Stúdió, a meg -
nyílt mûvésztelepre külön bö zô íz   lésvilágú képzômûvészek köl töztek, a fo tósok
kö rében egyre nép szerûbb lett az új vizuális tech  nikával való kísérletezés, a szín -
ház ad digi önmagához ké pest merészen nyitott a világ iro da lom je lentôs korabeli
szín mû vei felé. S hogy a zenét se hagy juk ki, számos tanszékével elin dult a ze ne -
mû vészeti fôiskola is. Persze, té vedés azért ne essék, a politikai szemlélet maradt,
most csu pán a meg újulás lehe tô ségének egy különös pilla na táról beszélek.

A mûvésztelep felôl ekkoriban elsôsorban Tenk László és Topor András, Váró
Már ton és Cs. Uh rin Tibor mûvé szi nyugtalansága jelentettek új impulzusokat, a
rajz tanári ambíciókat meg ha ladni vágyó, a város álmos világát megrázni akaró tö -
rek véseket. Több-kevesebb siker rel. Rö vid idôn belül Váró már Amerikában, To -
por az elhunyt kiváló Bortnyik budapesti mû ter mében keresi a kibontakozás lehe-
tôségeit. És Tenk sem járt jobban. „Debrecenben idegen ma radtam – írja késôbb
ön é letrajzi vallomásában. – Provinciális kisszerûség, érdektelen belsô har  cok. Az
elsô adandó alkalommal megköszöntem a vendéglátást és visszaadtam a kulcsot.”
Nem tisztünk most a szakítások gyökereit elemezni, ennél sokkal fontosabb végig -
te kinteni azt a belsô küzdelmet, mely a festô szellemi kalandjainak lezárásához,
sajátos formai világának ki alakulásához vezetett. S ebben talán épp az gazdagítot-
ta leginkább, hogy ez az út közel sem volt egy szerû, belsô ellentmondások terhel-
ték, akár morális, akár mesterségbeli attitûdjeire te kin  tünk. A Bernáth Aurél-tanít-
ványnak egyfelôl már a családi kapcsolatokban is képzôdtek tra umái, az ebbôl
való menekülés reflexei pedig óhatatlanul az emberi–társadalmi viszonyok ano  má -
liái felé terelték, kifelé és befelé is egyfajta kritikai magatartást inszisztálva, a poli-
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tikai és a szakmai meggyôzôdését egy meglehetôsen hosszú folyamatban megér -
lel ve. Az elôbbi volt az egyszerûbb: elég hamar rádöbbent, hogy a politikai–ideo-
lógiai csatározások bármely for   mációban a szakmaiság felszínén maradnak, nincs
mélységük, csak szánalmas pillanatuk, gyor san tovatûnô epizódokkal és perifériá-
lis emlékezettel. Ám a másik út kitapogatása sem könnyedebb, s valószínûleg az
al kotó lélekben még kegyetlenebb. 

Ahhoz, hogy Tenk önmaga felismeréséhez elinduljon – mely attitûd a mûvészi
vi lágban elke rül  hetetlen –, legalább két korai problémán kellett túllépnie. Az egyik
az alkati meghunyász ko dás és a folyamatos elégedetlenség feszültsége, a másik a
mû fajból adódó tematikai kényszer, an nak a motívumsornak a kijelölése, mely
men tén mûvészi elképzeléseit a legmagasabb ha tás fokkal megvalósíthatja. Elôzô
di lemmáján aránylag hamar túllépett. A mesterségbeli tudás meg szerzésének izgal-
ma, az elhivatottság erkölcsi parancsa túlsegítették a homo politicus egy szer min-
denkit megkísértô csábításain, s a szakmai elmélyülést állították figyelmének kö -
zép pontjába. Persze, az igazi problémák csak ezután következtek. Pályakezdô mû -
veiben egy ál  talán nem tûnt könnyû feladatnak a Bernáth Aurél-i késô expresszio-
nista ecsetkezelés meg haladása, a vastagon felvitt kolorit mögött saját egyéniségé-
nek kibontakoztatása. Talán ké  peinek tematizálása is meglehetôsen szûk körûre
si keredett. Kezdetben a portré, a különben fel szabadítóan ható mediterrán világ
hangulatai izgatták, az ismeretlen „látványba belelátás” él ményei. A nagyvilágban
ta pasztalt „szabad festészet” ihletô varázsa, de még részben az egyé niség markáns
je gyei nélkül. Ha a 70–80-as években kapaszkodókat keresünk ennek az ere deti
fes tôi világnak a megteremtéséhez, mindenképp meg kell említenünk a táj-élmény
be  szi vár gását a mélylélektani szférákba, a fény látványban betöltött szerepének
ana litikus vizs gá ló dá sát, s ezeken belül az alkotói érzelmek egyre teljesebb képi
le fedettségét. A csillag he gyi kor szak kialakulásának idejében vagyunk, ahol kezd
létfilozófiai kérdéssé válni az alkotás ér tel me, a dolgok egymáshoz való viszonyá-
nak rejtélyes jelentése. Az emberi figurák foko za to   san eltûnnek a képekrôl, ahogy
Supka Magdolna írja: „parányai (lesznek) az égbolt alatti lét nek” – s valami metafi-
zikus szorongás kezd elhatalmasodni az alkotóban. Innen nézve egy faj ta menekü-
lési kísérletnek tûnik az expresszív zaklatottságú virágcsendéletek sora, az új
anyag iz galmával is serkentô gobelin sorozat, vagy a Zsóka-portrék eleje, mely
mo  tívum csak ké sôbb, a kegyetlen hiány felôl visszanézve válik a krónikás hûség
és a magány szimbólu má vá. Tenk a megoldhatatlan kérdések kapujában elérkezik
a festôi balladákhoz, ahol kétségbe esett val lási motívumok, a modernitás direkt kí -
vánalmait megkerülô, gyakran lecsupaszí tott fák vagy a tájélmények nyomasztóvá
váló, áthatolhatatlan komor tömbjei köz vetítik a kifosz tott ság hangulatait. Az em -
bernek óhatatlanul Kosztolányi mara dan dó sora öt lik eszébe, mikor a teljesség felé
törekvô Kassákról azt írja: ennek az írónak van egy ék sze re, a fájdalom.

S amikor ezek után azt hinnénk, már csak egyetlen út maradt: a teljes apátia –
a lét misz té ri u ma közbeszól. Drámai betegsége az elmúlás közelébe sodorja, azok-
hoz a zónákhoz, melyek kö zeledtét annyiszor lejátszotta már magában. Lebénulva
bal kézzel kezd a kór által le pusz tí tott önarcképeinek újrafogalmazásába, az össze -
szûkült élettér és a természetfeletti valóság egy ségének megteremtésébe. Festmé -
nyein az anyag és a fény feszültségét egyre hatásosabban be határolja az a fizikai
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és szellemi bipolaritás, melynek egymáshoz közelítése megoldhatatlan feladat
ugyan, ám a lehetetlenség felismerése egy ponton túl esztétikai élménnyé is neme -
sed  het. Ezen a szûk ösvényen már nem lehet intellektuális tudatosság nélkül to -
vábbhaladni. Meg í  té lésem sze rint a festô készlettárából a legtermékenyebb mo -
tívumához, mûtermi terének új ragondo lá sá hoz és újraformázásához nyúlt, amikor
emberi–mûvészi eszményeit végle ge sí tet te. Késôi ké peiben az illúziótlanság érze-
tét sugallják a magukra hagyott tárgyak, emberi je len lét nélkül min dent lebénít az
élettelenség látványa, az újra éledt ablakmotívumokban egy re gyakrabban fel tûnik
a közelítô tél. Ám mögötte még mindig ott a kozmikus erôtér, a min den ség ben
kuta ko dó ember pillantása, a pálya beteljesítésének becsületes igénye. A fes tô leg -
ne he   zebb élet hely zetében is ellenáll a destruktív sugallatoknak, szakmai el kö -
telezettsége és a ha r  móniát ki küz deni vágyó ember humanista gesztusai mentén
kö zelébe sodródik a híres Ma dách-i záró gon dolatoknak. S ezeken a pontokon az
elemzéseknek már nincs túl sok értelme. Leg feljebb azt kívánhatjuk, hogy ez a ter-
mékeny vívódás még sokáig így maradjon.

ACZÉL GÉZA
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