
P O R T R É G A L É R I A13 6

A három Kaposi: Kaposi Endre, Kaposi Antal, Kaposi Tamás Kaposi Endre: Ifjúságom

Kaposi Tamás 

Kaposi Tamás: Vörösinges önarckép, 1991
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1999. március 24-én a fenti címmel nyílt kiállítás
Budapesten a Duna Galériában: a nagyapa, Kaposi
Antal (1908–1978), az apa, Kaposi Endre (1939) és
a fiú, Kaposi Tamás (1966–1991) műveiből, tisztel-
gésül az eltávozottak és az idén 60 éves Kaposi
Endre művészete előtt. A közönség most először
láthatta a három festő alkotásait egy kiállításon.
Három generáció – három kor.
Kaposi Antal, aki Csók István tanítványa volt a Kép-
zőművészeti Főiskolán, 1959-ben költözött Zalaeger-
szegről Esztergomba. Elsősorban tájképeket festett,
melyeket a felszabadult festőiség jellemez. Vízfest-
ményeit utólag gyakran átrajzolta ceruzával, vagy filc-
tollal (azaz olyan technikával, amely akkoriban egy
kisváros miliőjében nem számított elfogadottnak…),
s ezzel nyugtalanító-vibráló felületeket hozott létre.
Fia, Kaposi Endre kezdetben kisméretű olajképeket
festett. A színvilágukban is végletekig leegyszerűsí-
tett kompozícióktól egyenes út vezetett azokig
a kollázsokig és „szemétszobrokig”, amelyeket itt
most a hatvan esztendős művész bemutatott.
A Kronogrammák összekötő kapocs a három nem-
zedék között, a szobrok pedig a megsemmisült
ipar, az elmúlt évtized esztergomi valóságának me-
mentói. Hasonlóan Graffitijéhez, itt is a hétköznapi
életből emeli ki azokat a tárgyakat, amelyekkel
a közelmúlt gazdasági következményeit írja le.
Az elhullajtott tárgyak művészetbe emelésével –
apja útját folytatva – új, szokatlan formanyelvet te-
remtett, a konzervativizmusba és provincialitásba
süllyedt kisváros idegenkedésével mit sem törődve.
Kaposi Tamás már ebben a szellemben nőtt fel.
Már húszévesen önálló művészegyéniség volt,

mindössze öt évig tartó életműve teljes egész.
Az apjától–nagyapjától örökül kapott művészi fele-
lősség segítette formavilágának megteremtésében.
Az arctalan pointer-foltos emberekkel és vámpírok-
kal, a „szigorú teleholdas”, ellenfényes tájakkal egy-
szer és mindenkorra eltaszította művészetétől
a külvilágot. A szinte minden festményén szereplő
út mégis visszahozza a valóságba: az „úton lenni”
Kaposi Tamásnak lételeme volt.
Egyik utolsó műve a Fekete önarckép – amelyen
arcát fekete festékkel átfestve eltüntette – a három
Kaposi együttes pályája lezárásaként is felfogható.
Három generáció – három kor. A Kaposi Antal elin-
dította művészi vonal – a megszokottól való tuda-
tos elszakadás – Kaposi Endre művészetében
fejlődött tovább, Kaposi Tamáséban pedig kitelje-
sedett. Bár az unoka személyesen nem ismerte
nagyapját, művészi megformálásukban mégis sok
közös vonás fedezhető fel: a festészet és az exp-
resszív grafika ötvözése. A közöttük lévő időbeli tá-
volságot Kaposi Endrének az a képessége köti
össze, hogy tökéletes rajzi tudása birtokában felis-
meri a falfirkák expresszióiban rejlő művészi eset-
legességet.
Miltényi Tibor megnyitójában Kosztolányi Dezsőnek
apjáról írott novelláját olvasta fel, egyszerre idézve
meg a jelenlévő Kaposi Endre elhunyt apját és fiát
is. Közös kiállításuk volt az első olyan alkalom, ahol
mindhármuk művészete egyszerre jelenhetett meg
a közönség előtt.
(Duna Galéria, 1999. március-április)
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