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"Will I be here after all my thoughts are done?" IV., 2018
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Szűk két héttel ezelőtt kiállítás-megnyitón jártam
harmadmagammal Szabadkán; Kiskőszeg felé
mentünk, csobbantunk egyet a Ferenc József-csa-
tornában, de sajnos a Pikec csárdát most kihagytuk,
mert már az indulásnál elcsúsztunk némiképp
az idővel…
Az idővel nem csak itt csúszkáltunk; a szabadkai
Klein House Galériában annak a Bosch+Bosch cso-
portnak a kiállítását néztük meg, amelyet éppen
49 évvel ezelőtt alapítottak. Jövőre a Ludwig Mú-
zeumban rendezik meg a – kimondani is szörnyű
– félévszázados jubileumi retrospektív kiállításukat.
A megnyitón az alapítók közül megjelent és beszé-
det mondott az évtizedek óta minimum kétlaki
Szombathy Bálint, akinek munkáit Belgrádtól Zág-
rábon át a legjelentősebb hazai és külföldi magán-
és közgyűjteményekben találhatjuk meg; illetve ott
volt Csernik Attila is, akinek egy testfestészeti akci-
óját fiatal művészek rekonstruálták a megnyitón.
Már maga az esemény is tanulságos volt: magyarul
kezdték a beszédeket, majd egy ponton szerbre
váltott – éppen – Szombathy Bálint, hogy átadva
a mikrofont az albán kurátornak, angolul fejeződjék
be az est protokoll része.
Az alapítók közül sajnos már csak néhányan élnek;
fent nevezettek mellett már csak Ladik Katalin,
a performer-költő-képzőművész aktív, akinek né-
hány éve „indult meg” igazán a pályája; nemzet-
közi díjak, kiállítások, műtárgypiaci sikerek jellemzik
ezt a késői sikert.
Néhány évvel ezelőtt elment Slavko Matković, akinek
a munkáit, hagyatékát szinte azonnal bekebelezte
a zágrábi Sudac-gyűjtemény. Szintén felfedezésre és
megfelelő feltárásra, kontextualizáló értelmezésre vár
Szalma László, Kerekes László művészete, csakúgy
mint a csoport szellemi holdudvarának feltérképe-
zése: Smit József, Ifjú Gábor munkássága.
Még alkot a csoporthoz csak lazábban kötődő, ma-
gyarkanizsai Baráth Ferenc is, akinek számos,

a nyolcvanas években készült nagyszerű plakátját
őrizzük a Pécsi Galéria gyűjteményében. Tavaly halt
meg Benes József, aki már a hetvenes évek végén
Magyarországra települt. Évtizedekkel ezelőtt ment
el Ács József, festőművész, műkritikus. Egy olyan –
furcsa kimondani – elmenő, elfogyó generációról
van szó, amely még a klasszikus polgári magyar kö-
zösségből eredeztethető; melynek előképei valahol
Kosztolányi Dezsőnél, Csáth Gézánál, vagy éppen
a pécsi születésű Szenteleky Kornélnál tűnnek elő.
Ám a két város művészeti kapcsolatai ennél mé-
lyebben, konkrétabban gyökereznek. Ács József az
1971-es Magyar Szó szeptemberi számában a kö-
vetkezőket írta a Zentai Művésztelep kapcsolata
Péccsel c. cikkében: „A zentai Művésztelep meghí-
vására egy hetet töltött Lantos Ferenc, a Pécsi Mű-
hely vezetője Zentán. Az egy évvel korábban alakult
Pécsi Műhelynek az a programja, hogy tovább fej-
lessze a modern művészet racionális ágának „pécsi
örökségét”. S hogy mely örökségről van szó? Hát el-
sősorban a bauhauslerek örökségéről, Moholy-Nagy
László és a Bauhaus modernista művészetszemlé-
letéről, mely Pécsen termékeny talajra talált.
A Pécsi Műhely tagjai Balatonbogláron, a magyar
neoavantgárd eme kultikus helyszínén találkoztak
a szabadkai/vajdasági művészekkel s alakult ebből
egyfajta művészbarátság; a pécsiek meghívására
1973-ban a Bosch+Bosch kiállítással szerepelt a Tu-
domány és Technika Háza – ma Csontváry Múzeum
– alagsori helységeiben. A műhely tagjai közül ké-
sőbb Ficzek Ferenc több alkalommal is részt vett
a szabadkai Likovni Susret grafikai alkotótelepén.
Ez a kölcsönös kapcsolat – igaz változó intenzitás-
sal – a nyolcvanas években is kitartott, majd a ma-
gyarországi rendszerváltás és a jugoszláv-háborúk
után próbáltuk újraértelmezni, újrafoltozni az elroj-
tosodott szálakat.
A Közelítés Művészeti Egyesülettel tízegynéhány évvel
ezelőtt egy bemutatkozó kiállítással szerepeltünk
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a ma már Kortárs Galéria nevet viselő kiállítótérben,
a tagok közül többen vettek részt akkor az ottani
alkotótelep munkájában. Számos jelenlegi, illetve
végzett hallgatót ismerek, akik innen, Szabadkáról,
illetve a Vajdaságból Pécsen járnak, jártak a Művé-
szeti Karra, néhányan a városban is maradtak. Csak
néhány név: Peity Laura, Varga Tünde, Kis Endre,
Sárkány Balázs, Könyvásó László, Szalay Kornélia
és még jónéhányan... Azt kell mondanom, hogy ők
mind a legkiválóbbak közül valók egytől-egyig, akár
a festészet, a szobrászat, a grafika, akár a képző-
művészet egyéb területeire gondolok velük kap-
csolatban.
Pesti Emma kiállításán ugyanez az erős hagyomány
jelenik meg, egy kicsit más festői iskola művészeti
hagyományába ágyazódva. Művein a festői valóság

az alkotó valóságélményeinek szubjektív átiratai-
ként, absztrakt kitárulkozásaként foghatóak fel;
ahol a festő olyan képalkotói gyakorlatot folytat,
amelyben egy sajátos szakmai tudás és a belső
világ felfedezésének festői-grafikai megoldása ta-
lálnak egymásra.
Ahol minden ecsetvonás egy-egy állításnak, jobban
mondva kérdésfelvetésnek bizonyul. Ahol a festői
gesztus túlmutat az ecsethasználat szigorúságán,
s a festékrétegek közt ok-okozati kapcsolatokat, vagy
éppenséggel a véletlen játékának szabad áramlását
fedezhetjük fel. Ahol a színek előre tervezetten, tuda-
tosan, az eljárásmód rendjéből fakadóan alakulnak
átmenetekké-árnyalatokká, ahol a festő szemmel lát-
hatóan uralja ezeket a festői, képalkotói folyamatokat.
Ahol az anyagiságon – a vászon-festék anyagiságán

Hideg eső, 2018 Fekete zápor, 2018
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– felülemelkedik a festői akarat; együtt éljük újra a va-
lóságot, „a Napot, Holdat, vizeket, egeket, felhőket,
a port, házakon ablakot”. Tengernyi vizeket. 
Emlékfoszlányként eltűnő-elmosódó épületek, fa-
kuló, vakolatként lepörgő médiatájak, rétegenként
lebomló valóságtapasztalatok.
Ezzel együtt egy olyan létállapotba kapunk bepil-
lantást Pesti Emma festményein keresztül, mely
az alkotó belső világát is megjeleníti számunkra;
a belső feszültségek, a pillanatnyi létélmények,
a képnyelvi jelrendszerek, az egyén létének, lelki
állapotának fixálása mind-mind egy sajátos vizu-
ális értékrend kifejezés-formájaként, metaforák-
ként tárulnak fel, tárulkoznak ki számunkra. De
mégis, szigorú ellenpontokat, geometrikus, azaz
tervezhető, racionálisnak tekinthető struktúrákat

– mértani testeket – épít festményeibe, melyek
azonban mégsem billentik át a képi egyensúlyt
a geometrikus formanyelv világába. A vászon
egyáltalán nem válik az architektúra terepévé,
a geometrikus formák csak jelzik számunkra ezt
a kiszámítható világot.
Ebbe a diszkrét szubjektivitásba vonz be bennün-
ket az alkotó, hogy fedezzük fel együtt ezt a benső
világot, ahol e belső táj gazdagsága nyűgöz le
mindannyiunkat.

(Pannon Magyar Ház Galéria, 
Pécs, 2018. szeptember 15.)

Fotó: A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány

"What the water gave me", 2018 Holdárnyék, 2018


