
XANTUS GÉZA KÉPEIHEZ

A romániai magyar grafika fiatal rn üvel öi jó
szerével alig ismertek ha zánkban . Holott csa k
Xantus Géza sz üke bb p átriaj ában . Csíkszere 
dán olyan m üv észek teremtettek és teremte
nek hagyományt mint Nagy Istv án (festő) ,

Nagy Imre (festő, grafikus), Beczásy Antal (fes
tő, grafikus), Adorjáni Endre (szobr ász). .

Becz ásy Antal egy útt a l Xantus Géza taní
tómestere is. Talán ez az ok a annak, ho gy
Xantus grafik áiban felfedezhető bizon yos - el
sősorban a kompozícióban je len tkező - festői

elem. Ám a m üv ész szem léle te és munka rn ód
sze re alapvetően grafikai, azaz karak te riszt i
kusan és hatá ro zott an nem szines. Ez a kvali 
tás adja meg grafik áina k m üiaji hiteless égét.
Mestere hatásának köszönhető valószínűleg

tematikai soko lda lúsága is.
Kompozíciós mód szerének alapvető vonása

a s ür it és és tömörítés (Csíksomlyói kon cert,
1982; Körhinta, 1983), az eltérő, bill entett ten
gelyü térsíkok egyidejű alkalmazása iMegjeszi
tell). Ehhez kapcsol ódik - szere nc sésen 
(megszüntetve az egyszeru s ík-manipul áci ó
veszélyét ) a képfelület egészéne k kompozíció
ja, az a rendező e lv, amely egyetl en pillantás
ban fogja össze a sokrétűen és áttéte lese n
megélt vilá got, nehogy - Pilin szky János sza
vaival élve - a je lenség elta ka rja a valóságot.

Figyelemremélt ó a drámai elem súlya. A
Megfeszitell arcán a sze nvedé se n és fájdaimon
túl ott látható a béke, a hazatalálás é rze tének
vonása is. A dráma szemünk előtt szublim áló
dik szo morúsággá. A megtört, meggyötört test
kit árva, kin yújtott karjával mintha hi ábava
lóan szá rnyaina a Lélek után. A korpuszt rög
zítő szegek nem is szege k már, pu szta kellékek
a szenvedés misztér iumában, elves zit ik rnin 
den brutalitásukat. Elgondolkozhatunk végül
azon, hogy m i az az érzelem , amit e grafikák
szem lélése kelt bennünk. Én azt hiszem, ho gy
a megszenved ettség öröme.

Xantus Géza út ja e pontról rn üv észileg és
technikailag még sokfe lé vezethet. Fiatal rn ű 

vészről van szó. Első öná lló tárlatára 1981-ben,
Calarasiban került sor. Méltán tarthat igényt
arra, hogy rn üveit és pályáját figyelemmel és
szeret ettel szem lé ljük.
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