
véleménye a korról és annak mûvé-
szetérõl. Belsõ impulzusok, transz-
cendens megérzések alapján dolgo-
zott, erõs szálakkal kötõdve az isten-
ség állapotához, amely számára nem
annyira misztikum, filozófiai kate-
gória, mint inkább személyes él-
mény volt.

Még a fentinél is öntörvényûbb
egyéniséget ismerhetünk meg Papp
Gergely (1922�2000) személyében,
aki ugyan nem volt tudatos mûvész,
mégis értékelhetõ fotográfiai telje-
sítményt hagyott hátra. Megszál-
lottsága Csontváryéval hozható
párhuzamba. Teljes mértékben au-
todidakta, aki nem tanult meg írni-
olvasni, volt vagy két tucat alkalmi
foglalkozása, rendezetlen családi éle-
te, szegénységébõl következõ nélkü-
lözése, valamint diszlexiás betegsé-
ge, amely eleve meghatározta a kül-
világgal való viszonyát. Papp a
fotózás alapjait bátyjától tanulta
meg, anélkül, hogy bármi fogalma
lett volna a fotómûvészetrõl, annak
stílusairól, történetérõl. Mások szó-
rakoztatására kezdett el fényképezni,
ajándéknak szánva a felvételeket a
környezetében élõ embereknek, akik
egyben a modelljei is voltak. 

A képi perspektívát nem érzékel-
te, beállításai ezért síkszerûen szín-
padiasak, s legtöbbször úgy expo-
nált, hogy az alanyok még be sem
álltak rendesen a képbe. Felvételei
pont tökéletlenségükbõl, antieszté-
tikai jellegükbõl következõen egye-
diek, utánozhatatlanok. Minõségü-

ket � paradox módon � a tanulatlan-
ság, a mûveletlenség alapozza meg,
s ugyanúgy kívül állnak mindenféle
szakmai kategórián, mint ahogyan
Csontváry képei sem illeszthetõk be
egyetlen stílusba sem. �Kaposi Ta-
más igyekezett nem hinni Istenben,
de dolgozott vele. Papp Gergelynek
viszont, ahogy a mûvészetrõl, úgy
Istenrõl sem volt semmi fogalma.
Mûveikben mindazonáltal a ki-
mondhatatlan megtapasztalásának
fenséges pillanatát lehet átélni ab-
ban, ahogy világok között közvetíte-
nek� � állapítja meg Miltényi.

A kötet nemcsak olvasmányként
érdekfeszítõ, hanem grafikailag ki-
mûvelt tárgyként is megkapó.

SZOMBATHY BÁLINT

(Bohony Kiadó, Budakeszi, 2006, 
176 oldal, ármegjelölés nélkül)

MEGGYESI TAMÁS:

AA  2200..  sszzáázzaadd
uurrbbaanniisszzttiikkáájjáánnaakk
úúttvveesszzttõõii

A legtöbb ember a mûvészetek kö-
zül, mint legkézenfekvõbbel, az épí-
tészettel kerül folyamatos kapcsolat-
ba. Lakni ugyanis mindenkinek kell
valahol, s még a hajléktalan sem tud
elvonatkoztatni a minduntalan sze-
me elé kerülõ látványtól. Az építé-
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MILTÉNYI TIBOR:

IIsstteenn  tteecchhnniikkuussaaii

A 20. századi magyar mûvészet két
elhunyt és életében perifériára szo-
rult, illetve szélesebb körben el nem
ismert alakjával foglalkozik Miltényi
Tibor esztéta kötete. A kettejük kö-
zötti rokonság nem szakmai erede-
tû, hiszen az egyik festõmûvész, a
másik fotográfus. Ami közel hozza
õket, az annak a küldetés-
nek a beteljesítése, amely-
ben Isten akarata nyilvá-
nul meg, s ahol az alkotó
� az ember � inkább csak
végrehajtója a felsõbb
szándéknak. Miltényi fel-
fedezõje és ugyanakkor
értelmezõje a két atipikus
életmûnek, eddig számos
kiállításon ismertette õket a tágabb
közönséggel, megmentve õket a fe-
ledéstõl és az enyészettõl. Mindkét
dolgozata monográfia-értékû.

A könyvet az 1991-ben autóbal-
esetben harmincöt évesen elhunyt
Kaposi Tamásról szóló tanulmány
vezeti be. Miltényi álláspontja, hogy
korai halála ellenére Kaposi kerek
opust hagyott maga után, meglátva
korunk apokaliptikus tendenciáját,
melyet egyrészt az auschwitzi trau-
ma, másrészt a punk-szenzibilitás

fesztávjai közé kipányvázva próbált
megragadni. Kánonokba nem illesz-
kedõ, öntörvényû személyisége rész-
ben ütköztette a mûvészeti rendszer
merev struktúráival, ugyanakkor egy
szuverén poétika kiérlelését tette
számára lehetõvé, amelyben végig
megnyilvánult erõs társadalom- és
mûvészetkritikája. Figuratív látomá-
sokat festett, az elkárhozott ember
jelenkori lelkületét ragadta meg a
maga szélsõséges stílusával, amely az

expresszionista és az új
vad ikonográfia eredetien
megfogalmazott elegye
volt. Rosszul érezte ma-
gát saját korában, így az
ember mutációjából ki-
párolt fiktív szörnyképei
mellé odahelyezte saját
fekete arcképét is, le-
mondva földi önmagáról,

Istennel keresve a spirituális kapcso-
latot. 

�[�] egyik legeredetibb belátá-
sa tehát az isteni ihlet és misztikus
tapasztalat lényegi hasonlósága volt,
mivel mindkét esetben a létezés in-
tenzitásának élményét a jelentés
mélysége és a mindenhatóság tuda-
ta kíséri, amiket erõs képekben, köz-
vetlen látással lehet átélni� � jellemzi
Kaposi habitusát a szerzõ. Kaposi
központi morális kérdéseket vetett
fel, és egészében véve nem volt túl jó

Figyelõ142

Mûvészet


