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Történetekből, mesékből és álmokból szőtt művészet

Az ember legkülönlegesebb képessége, hogy soha nem éri be azzal, ami 
van: keres, kutat, kifejez. Valójában, ez a belső, soha nem csillapodó vágy 
hívta életre az emberiség kultúrtörténetét. Van, aki kiáltványokat alkot, 
fel szeretné forgatni a világot, és van, aki sétál, szemlélődik, megfigyel, 
érzékel, érez, így alkotva meg egy csendesebb, líraibb, önmagában is tel-
jesség felé ható képi és gondolati világot. Mészáros Imre az utóbbiak közé 
tartozik.

Mészáros Imre grafikusművész művészi kvalitását, szakmai tudását fe-
lesleges bizonygatni. A jelenlévők mind ismerik kísérletező művészetét, 
mesékből, álmokból szőtt univerzumát és témáit – melyeknek forrása a 
sok személyes élmény, emlék. Egész művészete az anyagok, a formák ter-
mészete, a tárgyak története, szerkezetük rejtélye iránti rajongásból ered. 
Életművében következetesen van jelen a sokoldalú technikai tudás, és az 
odaadó lelkesedés egy-egy elhagyott köteg karton vagy egy gyűrött papír 
szépségéért. 

Irigylésre méltó, hogy mennyire tudatos a munkájában. Az első fázis 
nála mindig az élménygyűjtés. A belső világ, a privát történelem értékei 
felé nyitott. Addig nem nyugszik, míg műve nem olyan erőteljes, tömör és 
komplex, mint egy jó mondat. Éppen ez az összetettség egyik fő erénye. 
Különlegessége még az is, hogy a történelem lenyomata érdekli. A leg-
több munkájában az emberi jelenlét nyomait kutatja, az elmúlást, az időt, 
az enyészet, a természetes pusztulás jeleit. 

Sajátos, egyedi világot teremtett meg művészetében. Bonyolult grafikai 
struktúrákat hoz létre papírmetszeteinek rétegeivel. Ötletes technikával 
a grafikai jelek, a vonalhálók segítségével kelti életre a múlt legendás vi-
lágát. A faktúra izgatja egész életművében: karcol, metsz, rajzol, satíroz, 
kiszínez, kollázsol, fotózik, olajat, akrilt, glettet, hipót használ – sorol-
hatnánk számos egyéni és egyedi technikai eljárását. Az egymásra épülő 
vonalak, foltok a lélek tájaivá, belső utazások tereivé válnak. Álmokkal, 
érzelmekkel, nosztalgiával védekezik a valóság brutalitása, sodrása ellen. 
Miközben a legkisebb tárgy felületét, felszínét is fáradhatatlan figyelem-
mel szemléli, vizsgálja – a dolgok legbensőbb lényege érdekli. Számtalan 
technikával és témában készült műveinek van egy közös, bensőséges me-
leg levegője, Imre mindig humánus, gyermeki, kíváncsi és kutató.

Önkollázsnak nevezi műveinek egy részét, amelyeket saját – akár ko-
rábbi – munkáiból, vázlataiból, firkáiból, olykor elrontott műveiből rak 
össze új jelentés megteremtése céljából. Az eljárás lényege, hogy a születő 
mű máshonnan áthozott töredékeket asszimilál, vagy egészként helyező-
dik át olyan új kontextusba. 

Az egyik fontos kérdés az életben az, hogy ki mivel tartozik önmagá-
nak, miután megismerte a saját belső szerkezetét, kapcsolatát a világgal, 
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a dolgokkal. Az önkollázs szimbolizálhatja azt, hogy Imre jól ismeri ön-
magát. Ars poétikának is értelmezhetjük ezt a műfajt, mert őszinte és 
személyes; visszatekint a múltba, ragaszkodik a régi dolgokhoz, eldobja, 
majd újra felveszi, hurcolja magával a motívumokat, az emlékeket, viszi 
magával azt az élményt, a tárgyat, amely még jó lehet valamire. A tárgya-
kat nagyon-nagyon hosszú ideig hordozza, és meg-megforgatja magában, 
mint ahogyan a földet megforgatják, ha eljön az ideje. De fontos, hogy a 
múlt feltárása, feldolgozása és megőrzése mindig a feltétele az új megszü-
letésének. 

A rendszerezésre való hajlam gondolkodásában a rendszerezést nem 
szánja végső rendnek, csak egyszerűen valamilyen produktív vagy kreatív 
folyamat indításának. Ez képeinek nyitólépése. Az ösztönösen, véletlen-
szerűen, kontroll nélkül, spontán gesztusokkal – olykor bekötött szem-
mel – előkészített, megrajzolt képen aztán megindítja képzeletét valami, 
ez a képen elkezd valódi, eleven életet élni. Inspirálja a rendetlenség, a 
káosz. Ezután jön a szerkezetesebb fogalmazás. A két szakaszra osztható 
munkafolyamatban a véletlen beavatkozása által jön létre az első lépés, 
később rendre törekszik, mégha ez a rend egy képzeletbeli világ rendje is.

Grafikusnak lenni egyenlő azzal, hogy az illető a nehezebb ellenállást 
választja. A festészet az általános megítélés szerint attraktívabb, dekora-
tívabb műfaj. A grafikus aszketikus alkat, elmélyülésre, töprengésre haj-
lamos, az elmúlt dolgok iránt rendkívül fogékony. Jellemzője a rácsodál-
kozás – mely tevékenység a kultúrából elveszni látszik. Imre mindenben 
meglátja a szakralitást, szemléli a tárgyakat. Ez a rácsodálkozás munkái-
nak felhajtóereje. A bot, a madár, a toll, az ágak olyanok, mint a teremtés. 
A teremtésben minden a helyén van, minden apróság fontos. 

Művészként nagyon érzékeny a szegénységre. Mindarra, amit gyer-
mekkorában látott, megtapasztalt, érzékelt Lovasberényben, – de sétái, 
utazásai során felnőttként is megragadja a lepusztultság, az elhagyottság, 
a nincstelenség. Kevés művész teszi a szegénységet ilyen széppé, kevesen 
tudják így átlényegíteni, ünneppé lényegíteni, esztétikummá tenni. 

Nem tagadja meg, hogy honnan jön, számos művében a gyermekkort, 
annak érzetét rekonstruálja, restaurálja. Nem vágyódás ez, hanem inkább 
nyers realizmus. Paul Klee egyik fő alaptézise: „A művészet nem a láthatót 
adja vissza, hanem láthatóvá tesz.” 

Mészáros Imre munkáiban számtalan kulturális utalást, etnográfiai ih-
letést találunk. Ábrázolt tárgyai mintha hétköznapi objektumokból kulti-
kus tárgyakká emelkednének. Kultikus tárgyakat készít magától értetődő 
könnyedséggel, finomsággal, egyszerűséggel. Imre ugyanakkor folyton 
provokálja magát. A Férfi sámándobbal című kép azt szimbolizálja, hogy 
a modern világ keretei között senki nem lehet sámán. Alkotásán a férfi 
nem megy semmire a sámándobbal. Szemtől szembe című műve is a foly-
tonos vívódást ábrázolja. 
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A nagy elődök, Bartók és Kodály, Vajda és Korniss munkásságát pél-
daként tekintve szintézist teremt a múlt és jelen kultúrája, keleti és nyu-
gati gondolkodás között. Jövünk-megyünk, elidőzünk Mészáros Imrével 
együtt egy röpke vagy megnyúlt pillanatra – nyomozunk az idő után. A 
művész sokat sétál a városban és környékén, a természetben. Motívumo-
kat gyűjt, és ezek az egészen elementáris motívumok sajátos jelképrend-
szert alkotnak életművében.

Amíg az ingem szárad című műve egy üres inget ábrázol, ami a kívül-
állást, magányt, a nem vagyok idevalósiságot jelenti. Az ing belül fekete, 
kívül díszes – magányos, szomorú, ugyanakkor derűs, színes, humoros. 
Az alkotás egy szintézis, egy igazi kortárs grafika. Együtt van benne a szo-
rongás, a titokzatosság és a kis dolgok szeretete: a tűnődő, szemlélődő 
attitűd.

(Elhangzott Mészáros Imre kiállításának megnyitóján, Várpalotán, a Thu-
ri Várban, 2018. augusztus 30-án)

Izinger Katalin

Látomásos kolorizmus
(Benes József emlékkiállítása elé)18

1959 októberében, novemberében és decemberében a művészet iránt 
elkötelezett klublátogatók három előadást hallgathattak meg Zentán a 
következő címekkel: Modern irányzatok a művészetben, Szimbolizmus a 
festészetben, Dadaizmus és kubizmus a festészetben. A létszám-dokumen-
táció szerint 76-an, 53-an és 63-an kísérték figyelemmel a belgrádi Művé-
szeti Akadémia elvégzése után e vajdasági településen tanári állást vállaló 
Benes József mondandóját, aki ugyanezen év májusában a városi kiállí-
tóteremben (a modern festmények reprodukcióinak apropóján) már ko-
rábban felcsigázta tárlatvezetésével a nézőközönséget. Hat nap leforgása 
alatt 5369-en tekintették meg az anyagot, s amikor 1961. január 29-én 
a saját művei szerepeltek ugyanott, 2653 kíváncsi személő járult a képei 
elé tizenkét nap eltelte során. Február 8-án, az utolsó előtti nyitva tartá-
si alkalommal a festőművész a publikum rendelkezésére állva beszélge-
tett el a fogadókész érdeklődőkkel, az alkotásaival rokonszenvezőkkel. 
Szülőfalujában, ahol 1952-ig élt, az ifjúsági szervezet képzőművészeti 
alosztálya 1963 májusában mutatta be munkáit, és első önálló otthoni, 
Bajmokon rendezett vernisszázsát több százan tisztelték meg a jelenlé-
tükkel.19 Pillanatnyilag nem tartózkodunk itt annyian, noha az odaadá-

18 Elhangzott a kecskeméti Kápolna Galériában, a Munkácsy-díjas képzőművész 
emlékének szentelt kiállításon és lapbemutatón, 2018. május 31-én.

19 A régiós eseményekről és a kapcsolódó intézményi történésekről, statisztikai 
adatokról részletes tájékoztatást nyújt: VÉKÁS János, Magyarok a Vajdaságban 


