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Végvári I. János: Dunai flottilla harcai Esztergomnál (1945), 1970

Végvári I. János: Templom alakokkal, 1972



Már ideje érkezett, hogy az éppen húsz éve szer-
veződött népi kollégiumok művésznemzedéke útját
is felmérjük, hiszen kurrens alkotó művészeink talán
legnépesebb tábora az egykori Derkovits vagy Dési
Huber Kollégiumban érett korunk emberévé és
művészévé, és a „fényes szellők” nagyszerű szel-
lemét őrzi hitében és alkotásaiban, ha többszöri
áttételekkel is, de mindmáig.
Nos, Végvári I. János ennek a nemzedéknek tagja,
kortársai jórészéhez viszonyítva életében és művé-
szetében nincs is rendhagyó, hiszen rendhagyó
magának a nemzedéknek az  aktív jelenléte.
Eszmeisége az akkori évek és főiskola „népi kohó-
jában” alakult, népi kollégistaként és főiskolásként
nemcsak az élethivatásul választott művészet tech-
nikáját és történetét, de egy új – mondhatnánk
a földből, a semmiből jött – generáció felébredt és
szabad értelmet nyert művészetszemléletét, új huma-
nizmusát kapta, vallja és őrzi ma is. Feledy Gyula,
Kucs Béla, Mészáros Dezső, Patay László, Segesdi
György, Szurcsik János, Würtz Ádám nevét említhetjük
– több között – egykori diáktársai, mai barátai közül.
Ugyanakkor azt is tudjuk – és nem is áll szándé-
kunkban tagadni –, hogy ennek a nemzedéknek
az útja sem volt sima és buktató-, zökkenőmentes,
mindenképpen el kellett telnie ennek az igen
változó húsz esztendőnek, mely alatt az akkor
indultak emberi és művészi felfogása, társadalmi

magatartása lehiggadt, letisztult, valóban beérett.
Ez a nemzedék is „megjárta a Hadak Útját”, s az egy-
kori esztendők olykor csak pillanatokig eleven tema-
tikája, egysíkúan, árnyalatlanul kollektív-realista
ábrázolásmódja már-már formában is modern, dif-
ferenciálódott művészi emlék, időközben elhagyta
illusztratív jellegét is, és éppen József Attila-i meg-
fogalmazása („az értelemig és tovább”) lett korunk
egy-egy társadalmi, emberi és művészi vagy éppen
személyes mondanivalójának.
Pályájáról így vall Végvári 1965-ös kiállítása (Fényes
Adolf-terem) katalógusának bevezetőjében:
„Dunaszekcsőn, 1927-ben születtem. A művészethez
kora ifjúságom óta vonzódtam… Alkalmi munkát
vállaltam, s időnként festési szenvedélyemnek hódol-
tam. Ekkor kerültem kapcsolatba Bence Gyula fes-
tőművész-rajztanárral, akinek irányításával tettem
meg az első lépéseket a képzőművészeti pályán.
…1947-ben Budapestre kerültem, ahol felvételt nyer-
tem a Derkovits Gyula Képzőművészeti Kollégiumba.
A kollégiumi évek alatt olyan közösségben formá-
lódtam, ahonnan a fiatal művésznemzedék sok
tehetsége indult el. Ez az időszak jelentős hatással
volt rám. 1948-ban felvettek a Képzőművészeti
Főiskolára. Tanáraim Kmetty János, Pór Bertalan,
Domanovszky Endre és Hincz Gyula voltak…”
És ott tanított a főiskolán a korai Végvári-képek két
inspirátora: Barcsay Jenő és Szőnyi István is.
Végvári ezután különböző középiskolákban tanít
rajzot és művészettörténetet – ma is igen szeret
tanítani –, majd 1959-ben az akkor alakuló eszter-
gomi Felsőfokú Tanítóképző Intézethez kerül, azóta
itt él, alkot és dolgozik. Tanártársai között – egy-két
diákjában nemkülönben – sikerült személyes pél-
dájával egy igen magas színvonalú alkotó kedvet
és műhelyt kialakítania, jelenléte erősen fellendítette
a város képzőművészeti életét, az esztergomiak
ilyen irányú érdeklődését.
Esztergom Keresztény Múzeuma, a város ódon
miliője, a Dunakanyar gazdag természeti szépsége,

Végvári I. János festőművész a műtermében
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Végvári I. János: Temető, 1969

Végvári I. János: Emlékek, 1975
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a környék ipari horizontja, az e tájt elevenen ható
szentendrei hagyomány pedig nemcsak Végvárinak,
de társainak és az idetévedt, vagy tudatosan idejáró
más művészeknek is élénk ihletést és artikus ösz-
tönzést nyújt. Bár mindezek ellenére még nem
sikerült a helyieknek iskolává szerveződniük, hiszen
a sok irányú inspiráció eléggé szerteágazó tematikát
és technikát, a művészi adottságok pedig eltérő
minőségű alkotásokat eredményeznek. Mégis, nem-
régiben volt közös kiállításuk sokakban ilyen érdek-
lődést is keltett.
Végvári új műveivel elérkezett egyéni előadásmódja
és közösségi mondanivalója harmonikus szintézi-
séhez, a letompított színek meleg villogásához,
a kompozicionálisan leegyszerűsödött, felületében
ötvösi vagy ikonfestői műgonddal alakított, szinte
cizellált, a szentendreiek individuálisan és korszerűre
átértékelt hatását feltételeztető művekhez.
Rendszeres kiállítója a budapesti, az országos és
a  dunántúli különféle csoportos tárlatoknak
(Esztergom, Miskolc, Székesfehérvár, Pécs, Keszthely,
Szentendre, Tatabánya stb.), egyéni kiállítása
1963-ban Esztergomban (kollégiumi társával és
barátjával: Kucs Béla szobrászművésszel közösen),
gyűjteményes bemutatkozása 1965-ben a Fényes
Adolf Teremben volt. Ez utóbbi kiállítás már jelentős
sikert és publicitást, elemző kritikákat is hozott,
az értők és érdeklődők előtt ismertté tette a nevét.
A Nemzeti Galéria is választott képeiből, több képet
vásárolt tőle a Művelődésügyi Minisztérium és
a Komárom Megyei Tanács is. Önarcképe a X.
Magyar Képzőművészeti Kiállításon is szerepelt.
Időközben több utazásban ismerkedik meg az euró-
pai múzeumok és a kortársművészet alkotásaival
(Csehszlovákia, Ausztria, NSZK, Svájc, Olaszország,
ez évben Párizs), szemlélete, mesterségbeli tapasz-
talata elmélyül, kitágul. A vázlatkönyveken kívül egy
azóta készült nagyon szép grafikai sorozatban és
egy-két olajképben őrzi ezeknek az utazásoknak
ihlető emlékét.
Művészi és eszmei világa a bevezetőben említett
hagyományhoz, ezen keresztül paraszti származá-
sához kötődik, de mindez intellektuálisan és „égi
mássá” lényegítve, megtisztulva; a világot nem
a maga drasztikumában, hanem átszűrten, művészi

fokon megértő és szuggesztíve ábrázoló lett. Alapvető,
legszínesebb, legihletettebb élményei talán mindmáig
a faluhoz, az alföldi tájhoz, a megmunkált termé-
szethez kötik. Későbbi élete színhelyeinek, a régies,
zárt utcasorú, történelmi kisvárosnak (következésképp
Esztergomnak), az ipartelepeknek (Dorog vagy a nyári
művésztelep többszöri színhelye: Oroszlány), a csa-
ládnak, gyermekeinek, utazásainak inspirációja csak
szerteágazóan motiválja ezt az anyatejjel és a gyer-
mekkor levegőjével magába szívott élményt: a szín-
gazdag, levegős, széles és szabad táj mezei ihletését.
Ugyanakkor ez a változatos és sokrétű élmény bizo-
nyos formai változatokat is eredményez, festőnket
nem lehet egy iskolához vagy egy bizonyos felfo-
gáshoz kötni, ma már „őshöz” sem.
Az 1965-ös kiállítás emlékezetes darabjai (Házcsoport,
Önarckép, Az oroszlányi szénosztályozó, Tanya, Tél,
Ketten stb.), az ezévi esztergomi kollektív tárlaton bemu-
tatott új képek (Csendélet, Éva anno 1966, Beszélgetők
stb.) jelentős állomásai művészpályájának.
Az elmúlt másfél év alatt nagyszerű grafikai sorozatot
is alkotott, itthoni és európai vázlatkönyvének leg-
szebb lapjai fogalmazódtak újjá (gouache-ok, tem-
perák, toll- és tusrajzok, kisméretű olajképek stb.).
Ennek a sorozatnak darabjait mutatta be az eszter-
gomi Technika Házában rendezett grafikai kiállításán.
A grafikai képek amellett, hogy önálló értékű művek
is, egyben további „nagy képeinek” fogalmazványai.
Munkássága elismeréséül ebben az évben két
hónapra szóló állami ösztöndíjat kapott a római
Magyar Akadémiára.
Tőle vett idézettel zárnánk az ismertetőt:
,,. . . A szélsőséges irányzatok nem szédítettek meg.
A magam választotta úton kívánok haladni, saját
nyelvemen szeretnék beszélni. Mondanivalóm egyé-
ni kifejezése érdekében sokat kísérleteztem. Ha
próbálkozásaim buktatókkal jártak is, vállalom. Amit
csinálok, őszintén, meggyőződéssel csinálom…”
Képeivel emberközelségét és humanizmusát,
a szépség és az alkotó munka szolgálatát, szocialista
hitét és őszinte meggyőződését bizonyítja. Mást
fogantatása, érdeklődése, alakító és alkotó műhelye
révén nem is tehetne.

(Művészet, 1966(10)36–37.)
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Végvári I. János: Korszakok találkozása, 1972
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Végvári I. János festőművész a közelmúltban tért
vissza Esztergomba olaszországi tanulmányútjáról.
1977-ben, a Balassa Bálint Múzeumban rendezett
kiállítása kapcsán önvallomásában így fogalma-
zott: „A ’fényes szellők’ sodortak Budapestre,
Esztergom felé már magam vettem meg a vasúti
jegyet. Ez a város a magyar kultúra bölcsője,
múltja megihletett, jelene pedig a kibontakozás
lehetőségét adta meg. Még Itália miliőjében is
a pannon vidék szépségeit és az Esztergomban
elevenné lett történelem hangulatait kerestem.
Szemem és képzeletem a dunai levegő rezgésein
keresztül teremti képpé múlt és jelen, haza és
a nagyvilág élményeit.” Az elmúlt csaknem húsz
év alkotókörülményei mindezt folyamatosan és
szerencsésen biztosították.
– Valóban szerencsésnek mondhatom pályám ala-
kulását, az elmúlt esztendőben már negyedszer
jártam Itáliában. 1966-ban, 1972-ben, 1976-ban és
1982-ben voltam római ösztöndíjas, illetve hivatalos
néven a Magyar Népköztársaság művészösztön-
díjasa a római Magyar Akadémián. Az első három
út csupán három-három hónap időtartamú volt,
míg a legutóbbi már féléves olaszországi alkotó-
munka lehetőségeit teremtette meg. Jómagam
Asszonyi Tamást váltottam fel Rómában, hazauta-
zásomkor a műtermet Csíkszentmihályi Róbertnek
adtam át.
– Milyen körülmények között dolgozik egy ösz-
töndíjas a római Magyar Akadémián?
– A körülmények, a lehetőségek a lehető legked-
vezőbbek. Komplett, mindennel felszerelt műtermes
lakás áll rendelkezésünkre, vendéglátóink még
a vakkeretekről is gondoskodnak. A Rómában műkö-
dő hivatalos magyar szervek minden realizálható
kívánságunkat teljesítik; kapcsolatokat teremtenek,
utazásokra invitálnak, kiállítási lehetőségeket biz-
tosítanak. Információcserére, tájékozódásra, esz-
mecserékre, barátságok szövődésére kitűnő alkalmat

kínálnak az Akadémia pezsgő ritmusú rendezvényei.
A Via Giulián álló, az Akadémiának otthont adó,
a közelmúltban gyönyörűen helyreállított Palazzo
Falconieri már önmagában is hatalmas élményt
jelent: ez az épület a város egyik legszebb palotája,
homlokzatának és a Tiberisre tekintő árkádos log-
giájának kiképzése Franceso Borromini nevéhez
fűződik. Természetesen a Palazzo Falconieri nemcsak
a képzőművészeket várja, gyakran megfordulnak,
hosszabb időszakot töltenek itt el magyar írók,
költők, műfordítók, zeneszerzők és zenetanárok,
orvosok, filozófusok is – vagyis a környezet, a légkör,
a társaság is inspiráló hatású, alkotásra ösztönző.
– Hogy juthat el – talán fogalmazhatunk így: rend-
szeresen – egy vidéken élő-dolgozó képzőművész
állami ösztöndíjjal Rómába?
– A Művelődési Minisztérium minden évben meg-
hirdeti azokat a külföldi ösztöndíjakat, amelyeket
bárki megpályázhat. A beérkezett pályázatokról
az Ösztöndíjtanács dönt. Az a tény, hogy én immár
negyedik alkalommal időzhettem-dolgozhattam
hónapokig Rómában, minden bizonnyal azzal
magyarázható, hogy az első, 1966-os tanulmányu-
tam meglepő, jelentős sikerrel zárult: az ösztöndí-
jasok nemzetközi festészeti kiállításán – a Premio
Internationale di Pittura Figurativán – aranyérmet
nyertem. E díj elnyerése óta Olaszországban számon
tartják művészetemet, hogy úgy mondjam, jegyzik
a nevemet és az nagyon sokat jelent, ha valahová
szívesen várják vissza az embert.
– Az itáliai alkotóperiódusok azonban nem csupán
munkával telnek; a Végvári-művekkel a közönség
is találkozhatott.
– Igen, 1972-ben Pesaróban és Maceratában, 1976-
ban Modenában és Carpiban mutatkozhattam be,
s az elmúlt, 1982-es év terméséből Rómában és
Firenzében nyílt kiállításom. A római Magyar
Akadémián rendezett tavaszi tárlatomat Amerigo
Tot szobrászművész nyitotta meg, akivel az egyik

Wehner Tibor

ESZTERGOM–RÓMA–ESZTERGOM

B E S Z É L G E T É S  V É G V Á R I  I .  J Á N O S  F E S T Ő M Ű V É S S Z E L



P O R T R É G A L É R I A  –  VÉ GV Á R I  I .  J Á N O S310

korábbi utamon kötöttem barátságot. A nyár folya-
mán Firenzében, a Palazzo Medici Riccardi látta
vendégül alkotásaimat. De részt vettem egy kollektív
kiállításon is: egy, a film és a képzőművészet kap-
csolatával foglalkozó nemzetközi seregszemlén
bemutatott képeimet – ahol sikerrel szerepeltek
magyar filmrendezők, Gyarmathy Lívia és Ember
Judit is – díjjal jutalmazták.
– Milyen szakmai visszhangja volt a római és
a firenzei bemutatkozásnak?
– Olaszországban a kiállítások megnyitását sajtó-
bemutató előzi meg, amelyen az  újságírók
a vernissage előtt nem csupán a művekkel ismer-
kedhetnek meg, hanem oldott légkörű, kötetlen
beszélgetés közben a művésszel is. Ezután követ-
kezik csak a hivatalos megnyitó. Zárójelben jegyzem
meg. hogy a kiállítás meghívója és plakátja – igen
színvonalas kivitelben – egy-két nap alatt készült
el. A megnyitókon meglepően nagy közönség gyűlt
össze, de az érdeklődés természetesen nem csupán
festészetemnek szólt; az Olasz–Magyar Társaság
hathatós módon propagálja rendezvényeit, és
a római Magyar Akadémiának is aktív törzsközönsége
van. A megnyitókat követően elismerő hangú recen-
ziók jelentek meg a firenzei La Nazione és a római
városi lap, a Fiuggi hasábjain, s híradást adott kiál-
lításaimról a televízió is. A kritikák – hivatkozva
korábbi olaszországi bemutatkozásaimra – mun-
kásságomat, mint nemzedékem magyar képző-
művészetének egyik értékes fejezetét méltatták.
– Az érdeklődés, az elismerés bizonyos fokig lemér-
hető a vásárlásokkal is.
– Ez a kérdés kultúrpolitikai szempontok miatt is
rendkívül fontos. Az olasz közönség, a galériák,
a menedzserek részéről valós vásárlási igény merül
fel csaknem minden magyar művész alkotásainak
bemutatásakor. Viszont nagyon nehézkes, merev
az adminisztrációs ügymenet.
– Egyszóval…
– Egyszóval… nem nagyon megy a dolog.
A magyar oldal szervezési nehézségei, megoldatlan,
bonyolult adminisztrációs problémái miatt a vásárlási
szándékok általában meghiúsulnak. Pedig
a művésznek, az államnak, és a közönségnek is
igencsak hasznos lenne a művek eladása, illetve

megvásárlása, ugyanis – és ezt a vásárlási szándék
is jelzi – a magyar művészetnek nagyon jó híre
van Olaszországban. Ez a jó hír azonban csak
mobilizálható alkotásokkal lenne fenntartható.
– Az alkotómunka kérdéseire térve; mi inspirálja
a magyar művészt az itáliai környezetben?
– Általános érvényű tanulságokat nem fogalmaz-
hatok meg, és a sokszor hallott általánosságok
helyett – a megkapó táj, a művészeti örökség,
a remekművek sora – inkább a személyes benyo-
másaimra hivatkozom. Engem főként a nyüzsgés,
a megállíthatatlan kavargás, a hatalmas művészi
rendetlenség ragad meg Itáliában. Ebben az ország-
ban minden hétköznapi pillanat szinte azonnal
képpé alakul bennem. Varázslatosak a díszletek.
Csak egyetlen momentumot ragadok ki: iszonyatos
mennyiségű a reklám, mindenütt plakátok borítják
a falakat, színes papírfelületek lepik el a műemlékeket,
a szobrokat is. A plakátokból vastag rétegek alakulnak,
egymás fölé-mellé kerülnek az egymásnak ellent-
mondó hirdetmények, itt-ott lefegő papírcsíkokkal,
szakadásokkal, firkálásokkal, égetés-nyomokkal. Egy-
egy részlet: kész montázs. A plakátok élettelen élete,
harca, sorsa is azt tanúsítja végső soron, hogy
Olaszországban a drámai összecsapások és a derűs,
önfeledt feloldódások szinte átmenetek nélkül váltják
egymást, és ez a lüktetés az embert állandó feszült-
ségben, készenlétben tartja, senki sem maradhat
közömbös vagy semleges. A magyar környezet, élet-
vitel, életritmus ehhez képest unalmasan egyhan-
gúnak, ridegnek, mérhetetlenül nyugodtnak tűnik.
Talán ezért is mondta az egyik beszélgetésünk során
Amerigo Tot, hogy amikor művészetét eklektikusnak
minősítette egy kritikus, el kellett ismernie igazát,
mert itt mérhetetlenül intenzíven éli át az ember
a valóságot, nincs megállás, és a hatás, illetve
az eredő jól kitapintható a művészi tevékenységben
is. Megjegyezném – talán kissé szimplifikáló jellegű
a fogalmazás –, hogy Olaszországban nem nagyon
szeretik a változatlan, vagy az apró léptekkel építkező,
de valójában monoton alkotóutakat, a korábbi tel-
jesítményhez viszonyítva mindig valami mást, újat,
gyökeres fordulatot várnak.
– Az olaszországi élmények hatására Végvári I.
János művészetében is felfedezhető változás?
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– Természetesen én is ismeretlen területek felfe-
dezésének vágyával utaztam el Esztergomból.
Tovább szerettem volna lépni, ha nem is olyan
áron, hogy felégetek magam mögött minden
„hidat’’. Úgy érzem, hogy sokszínűbb, érdekesebb,
dúsabb lett a festészetem. Persze ez csak érzés,
a végleges ítéletet majd a kritikusok mondják ki.
Az viszont biztos, hogy az önismétlés zsákutcáját
sikerült elkerülnöm, és talán ez a római hónapok
legfőbb pozitívuma. Azt hiszem, minden alkotó-
művész számára csakis termékenyítő, gazdagító
hatású lehet egy ilyen utazás, igazán sajnálom,
hogy csak keveseknek adatik meg ez a lehetőség.
Elképzelni is izgalmas, hogy például Kondor
Bélának mit jelenthetett volna egy Olaszországban
eltöltött, hosszabb időszak.
– Itáliában minden bizonnyal találkozott a kortárs
nyugati művészet alkotásaival, alkotóival is.
– A római modern múzeum anyagát már többször
láttam, az egy roppant gazdag gyűjtemény. 1982-ben
mégis egy másik tárlat jelentett óriási élményt:
a Guggenheim-gyűjtemény mutatott be anyagából
egy didaktikus célzattal összeállított válogatást.
Ezen a kiállításon századunk képzőművészetének
történetét olyan mesterek alkotásai reprezentálták
– csak néhány nevet említek – mint Kandinszkij,
Miró, Picasso és Dalí, de a kollekció elvezetett nap-
jainkig, szerepeltek az amerikai szupernaturalista
törekvések is. Megdöbbentő volt a képzőművészet
e századi fejlődési-átalakulási tendenciáit nyomon
követni. Magyarországon sajnos erre nincs mód,
itthon eredeti művek segítségével csak a modern
művészet mozaikkockáit ismerhetjük meg. Ha a hat
hónap alatt csak a Guggenheim-gyűjtemény kiállí-
tását láttam volna, akkor is azt mondom: megérte.
– Egy ilyen freskó ismeretében hová helyezhetők,
s elhelyezhetők-e egyáltalán az összképben
a Végvári-törekvések?
– Ez nagyon nehéz kérdés. Nem az én feladatom
lenne a válaszadás, de azért megpróbálom. Engem
sohasem csábítottak a végletek, a szélsőséges
törekvések, amelyek szélsőséges voltuk miatt

a társadalmi problémáktól jócskán eltávolodtak,
vagy csak a tagadás kimondását-magatartását vál-
lalták. Szemléletem, iskolázottságom és munkás-
ságom eddigi alakulása szerencsére megóvott ettől,
így én inkább a szelídebb vonulathoz, a hagyo-
mányhoz kapcsolódtam, vonzódtam, de ugyanakkor
a korszerűség igényét sem szerettem volna feladni.
Érdekes volt számomra ebből a szempontból is
Amerigo Tot és Renato Guttuso – végeredményben
két külön úton járó művész – megnyilatkozása;
mindketten a színeimre, kompozícióim koloritjára
figyeltek fel, és arra a jelképrendszerre, amely
nagyon szorosan kötődik a magyar tradíciókhoz.
Guttusonak ottlétem alatt volt kiállítása a Magyar
Akadémián, tárlatát én rendezhettem meg, és így
kerülhettem kapcsolatba századunk e nagy művé-
szével. Személyének, művészetének közelebbi
megismerése mély nyomokat hagyott bennem.
– Római és firenzei kiállítása után a hazai közönség
mikor és hol láthatja Végvári I. János itáliai képeit?
– 1983 őszén itt, Esztergomban, a Vár rondellájában
szeretném bemutatni a műveimet, majd az esz-
tergomi tárlat után Budapesten is. Az anyagot most
kezdtem előkészíteni. Egyelőre a legnagyobb gondot
a válogatás jelenti, hiszen csaknem száz képpel
tértem haza. Természetesen közben azért dolgozom,
festek is; a következő évben Végvári-kiállítást várnak
Olaszországban.
– Befejezésül az utolsó kérdés: párhuzamok vagy
ellentétek jellemzik az esztergomi és a római alko-
tóperiódusokat?
– Ellentétek. Teljesen nyugodt alkotókörülmények
között eddigi pályafutásom során csak Rómában
dolgozhattam. Ez egy kicsit komikus, hiszen
Magyarországon, Esztergomban élek és tevékeny-
kedem, de mégiscsak így van. Azt is nyugodt szívvel
mondhatom, hogy művészetem utolsó, sikeresnek
ítélhető tizenöt évét elsősorban Rómának, a római
ösztöndíjaknak köszönhetem.
Esztergom, 1983. január 2.

(Új Forrás, 1983(6)75–80.)
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Végvári I. János: Szakadék, 1987
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Megint egy mérföldkő Végvári János életében. Egy
riadóztató dátum: a hatvanadik születésnap. Másokat
általában elkomorít és lehangol az ilyen mellbevágó
figyelmeztetés, ő azonban csöndes derűvel fogadja
ezt is. Ha szokásaiban s életmódjában már rég
eltávolodott is elődei világától, ebben a rezzenés-
telen nyugalomban föltétlenül a cseléd-ősök, a pász-
tor-nagyapák ösztönös bölcsességét követi. Az íratlan,
nagy törvényt, amely értelmiségi lázadozás és neu-
rózis nélkül nézeti vele az életfogyatkozást, a kímé-
letlenül múló időt.
Szerencsés alkat – szokták mondani az ilyen emberre.
Végvári János csakugyan az, de az ő szerencséje
nem égi ajándék vagy földi jutalom, hanem a saját
magával kiegyezett lélek alkotása. Még pontosab-
ban: egy láthatatlan, belső küzdelem eredménye.
Mert ha fölidézem most két évtizeddel előbb festett
képeit, inkább egy szellemi s lelki magánnyal vias-
kodó művész arcképét látom magam előtt, mint
az egyensúly-teremtés könnyed bajnokáét. A vász-
nakról nyitva hagyott házak ajtajai néznek rám,
az otthontalanság elüszkösödő sebeiként. Asszonyok
és száműzött angyalok járják a temetőket, az elrabolt
múlt gazzal benőtt útjait s a megfeszített vértanúk
pedig az egyre halasztódó föltámadásra várakoznak.
Végvári azokban az években – ugyan program és
tüntetés nélkül, de mégis határozottan – egy magára
maradó kelet-európai művész érzékenységét fejezte
ki, az elbizonytalanodó történelemben. Alakjait a lefo-
kozó sejtelem vette körül, hisz ha lebegtek is ezek
az alakok, hiányzott belőlük a Chagall-i suhanások
dinamizmusa, pompája, költészete. A képzelet verő-
fénye helyett Végvári általában alkonyati volt. Kék,
kék, tűnődő s elégikus. Művészetét, mindezzel össze-
függésben, két szellemi és lelki tulajdonság határozta
meg: a látomás és az emlékezés. Ezek derengtek
át egymáson akkor is, amikor István király, vagy
az ikonos pásztor-nagyapa bukkant föl számára
az időkből, mint az igazodás mitologikus alakjai.

A kortárs festők közül az eltelt két évtizedben
kevesen változtak akkorát, mint Végvári János.
A gyakran irodalmias témákat ábrázoló művész,
eloldva magát minden tematikus megkötöttségtől,
a tiszta festőiség tartományába lendült át. Mostani
képei egyszerre elvontak és ugyanakkor érzékiek.
Elvontak, mert a szemmel és a tudattal fölfogható
világ dolgai közül alig ismer rá az ember valami
egyértelmű tényre, tárgyra, történésre, mégis érzé-
kiek, mert a látvány szerepét a színekkel kifejezett
lélek mozgása veszi át. Azaz: a lélek mozgása
teremt eseményt, történetet s alakít ki szemünk
láttára olyan teret, amelynek semmi köze a fizikai
térhez, s mégcsak véletlenül se a perspektíva tör-
vénye által tágul és szűkül, hanem a mi organikus
érzelmeinktől. Jónéhány képét nézve néha azt
érzi az ember, hogy földmélyi képeket lát, elhagyott
aknákat, begyógyíthatatlan földalatti sebeket; más-
kor, parázsló gerendákat és átizzott csöveket
a háború idejéből, melyek jelenidejűen izzanak
azóta is. Mindenesetre bomlást, romlást, pusztulást.
A színek kinyílhatnának a végtelenség felé is, mint
Turner metafizikus sárga színei egy délelőttön, de
nem nyílnak. Inkább megtorpannak földközelben.
Mintha Végvári visszafogottan, sőt némán tanús-
kodna valamiféle közénk lopakodó végzetről.
Erőltetett belemagyarázás ez a képei világába?
Nem hiszem. Márcsak azért sem, mert ha szín-
elemzést folytatnánk nála, különös eredményként
egy sajátos magyar „színhagyományra” bukkan-
hatnánk: Gulácsy, Mednyánszky, de főleg Csontváry
színeire. Itt-ott még Csontváry bizarrnak mondható
színvilága is visszaköszön. De miként Csontváry
esetében is helyesebb, ha bizarr helyett disszo-
nanciát emlegetünk, Végvári beszédes színvilágá-
ban is különös jelentősége van az alkony-vörösnek,
az útszéli bíbornak, a túlvilági kéknek, az idegesítő
sárgának, a bagolyszem mélyén összecsődült
barnáknak, zöldeknek.

Csoóri Sándor

ELŐSZÓ

V É G V Á R I  I .  J Á N O S  F E S T Ő M Ű V É S Z  K I Á L L Í T Á S A
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Ha Végvári elméleteket kedvelő művész volna,
mostani képeire aggálytalanul ráfoghatnám, hogy
egyrészt Bach abszolútnak nevezhető zenéje hatott
rá sugalmazóan, másrészt az avantgárd új zene
tárgynélküliségben fogant szelleme.
E föltételezésről azonban le kell mondanom, mert
lírai absztrakciói mögött nem egy társművészet
s nem is a filozófia múzsája susog, hanem saját
festői tapasztalata. Elemi erejű festői gondolatok
híján, sokakkal együtt, maga Végvári is a létábrázo-
lások szerves föladata helyett a létértelmezésekre
szűkítette le művészetét. A „tiszta-festészet”-be vonult
vissza ő is, mint amikor költők – átmeneti időre –

az anyanyelv sáncaiba, nádasaiba húzódnak vissza.
Van néhány újonnan festett képe Végvárinak, amely
a hosszantartó korszaka után ismét egy új korszak
előhírnökének tekinthető. Az olaszországi emlékeket
idéző világos, homokszínű képeire gondolok. Egyelőre
ezek is tárgynélküliek, megfoghatatlan keresztrejt-
vény-képek, de aki nézi őket, már nem pusztulás-
emlékek után kutat magában, hanem tavaszi esők
nyomában jár, gólyák körözése alól figyeli a tájat,
amely a mindenség vonzó részlete mindenképpen.

(Végvári I. János festőművész kiállítása. Esztergom,
1987. Vármúzeum Rondella Galéria. Katalógus.)

Végvári I. János: In memoriam Kollár György, 1993




