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"EGYED ÜLI PÉLDÁNY"
Mu lasics László 0 954- 2001)

"Egyedüli példány" . Kosztolányinak ezek a
szavai kevés do logra illenek an nyira, min t
Mulasics László festészetére. Nem hasonlít sem
mire, senkire. Szabad és függe tlen, habár nem
állítha tó, hogy sem mi köze az időhöz, a térhez,
amelynek szülötte és amelybó1 dolgozot t. Ami
kor abba n a megrendítő 1989-es évben a székes
fehérvári Smo hay Alapítvány kur atóriuma neki
ítélte képzőművészeti díjá t, már sejteni lehetett
valamit tehetségének természetéről és erejéről.

A következő esztendőkben sokszor láth attuk
azu tán festményei t a fehérvá ri múzeumba n
vagy Buda pes ten. üldögélhettünk között ük a
feke tebácsi műterem szellős rendjében, forga t
hattuk katalógu sait: a sze mü nk elő tt, napról
napra, képről képr e, elké pzelhe tetlenül sok
belső munka és az ecset néma meditációi révén
nőtt bele Mulasics a sza badságba . A nyolcva
nas év tized nem volt igazán az övé. Ne mcsak
azért , mert a főiskola ut án egy darab ig sa ját
"szabadságha rca" kö tötte le, hanem mert szelí
de n, ész revétlenü l már akkor is elkü lönült kor
tár sait ól. Az új festészetnek az a fel hőtlen ka
vargása és sz ivá rvá nyos tűzijátéka , mely azo k
nak az éveknek magyar művészetét annyi ra
megh atározta, őt nem ragadta magával. Szere
peIt ugyan a korszak nagy ki állít ásain. de ké
pe i mintha nem lett ek volna egészen jelen , ba
ráts ágosan, de önmagukba süppedve függ tek a
falon , érdes és gya kra n puszta felüle teik rn é
lyén kom olyság lakozott, hangtalan t űn öd é 

sek, elmormo lt go ndolatok nyoma és k ülön ös
motívumok: építészeti alaprajz, archai kus le
nyom at távoli eml éke, egy hegyvonulat felsejlő

kont úrja, ka llódó vas da rabok furcsa alakza tai
- a ma guk idején szoka tlan és tito kza tos meg
jelenésük úgy hatott , mint vala mi elfojtott só
haj, mint félig kim ondott jóslat a következő

időkről.

Hamarosan az is világossá vált, hogy a motí
vumok - noh a félreism erh etetlenül Mulasics
motívumokká váltak időközben - csak a felszí
nen fontosak szá mára. Mögéjük pillantva egy
másik tartomán yt sejtett meg, amelynek szo ro
san egy más ra boruló rétegei mélyén egy isme
retlen világ titokzatos jelenségeit gya nította; és
ez mindennél jobb an vonzotta . Elindult a lát
vány belseje felé, óva tosan, érzé kenye n és me
rengve bontogatta az egy más t takaró, egy más 
hoz bújó fel űleteket. egyre beljebb hatolt a
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mélységbe. Itt látható képeinek leg többje erről

a befe lé tartó felfedezőútró l beszél: arról a m ű

vészi tapasztalat ról, mely a go ndolkodás és a
festői munka ered ményeként végü l elvezette
őt - és elvezeti a nézőt is - oda, aho l tisztán ,
mintha éles hold fén yben de rengve jelennek
meg a " tárgyak", árnyék nélkül, lá tszólag rez
zenéstelenü l, valójába n azonba n könnyed én
lebegve, hullám ozva, lélegezve a festmény
négyszögében . A korábbi kompozíciók síkja
helyett most egyszercsak egy tapint atosan,
ugyan akkor bátran , magától értetődő termé
sze tességgel és ritka sze mélyességgeJ ala kíto tt,
plasztikus képmező veszi á t a vezető szerepet:
a legszebb eken elképesztő érzé kletességgel je
len ik meg az a domborműszerűen kialakított
kép felül et, amelyne k egyes részletei kieme l
kednek, mások alásüllyed nek, előzékenyen fi
gye lmez tetve a nézőt, hogy itt most új közeg
ben jár, új vidékre érkezett. Akár egy ása tá so n,
réteg hever a ré tege n, de gondosan Iet iszt ítva.
elkülönítve, sajá t jelentőségének fényében,
egyszerre derűs és ünnep élyes megvilágítás
ba n. A kü lön ös fén y, ame ly bevilágítja
Mulasics rnunk áit , csak rész ben köszönhető az
enkausztika ősi technikájána k. A lágy selymes
felületek tompa derengése legalább ennyire
következik a művészi gondo lkodásmó d és lá
tásm ód természetéből. A dolgokat mélyen
megértő és megélő, a mögöttes terül eteket sza
bad szemme l látó, de a világot éppen csak
megérintő, rebb enékeny figyelem hűséges ki
fejeződését kell látnunk benne.

Mu lasics a kilencve nes években nőtt igazi
mesterr é, ez volt az ő ideje, bár festészete mind
végig "egyedüli példán y" maradt. Miközben
kort ársai a kultúraváltás és a festészet egzisz
tenciá lis kérd éseire keresték a választ, ő egyre
biztosabb an és szabada bban haladt befelé, a
kép mélye felé. A viaszos máz á ttetsző és puha
fénye egyszerre fedi el és enge d i lát szani az t a
terepet, amelyen az ott talált .Jeletanyag" való
ságá val folytatott párb eszéd a kü zd elem és a
megbékélés lehetőségét kíná lja. "Anyagáról" 
legyen az egy magán yos lovas ábrá ja, egy fizi
kakön yv illusztrációja vagy egy szé tfosz ló min
tázat orna mentikája -Iefújta "az évezredek ha
lott ha m uj át" (Pilinsz ky János), egyszerű titka
ikból, szavakkal meg nem fogalmazh ató emlé
kükből építette kompozícióit. Egy sziká r rend
törvényei sze rint építkeze tt: a motívumok kör
vonala zá rt, de a festői képzelet sza badon rno
zog a síkon. Az anyag önerejének és a gon-



dolkodás könnyed logikáján ak karcsú egye n
súlya meggyőzően mutatja festészetének kivé
teles értéke it.

Ez a festészet va lóban "egyedüli példány",
magá nyosnak azonban nem mondanám . Aho
gya n a kép ek részleteit az ezüs tösen fénylő

egye nesek vagy a kan yargó fekete vonalhálók
összekapcsolják, úgy kapcsolódik Mulasics
művészete is saját korához. Sok mindenb en
azonos is vele, korán ak gye rmeke ő is, az utób
bi év tized a sze llemi hajléka, letagadhatatla
nul. Legérettebb műveinek aranyban fürdő ko-

molysága és archaikus zengése arra is bizon yí
ték, hogy egy bizonytalanul hull ám zó időszak

szirtjei és zátonya i közö tt sem lehetetlen rá
találn i arra a sziklasz ilárd és sza bad pontra,
aho nna n - akár egy magaslatról - már lát 
sza nak a távoli jövő halován y körv on alai. (El
hangzott a Kiscelli Múzeumban 2002. július
ll-én , Mulasics László kiállításána k megnyi
tóján .)
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