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Kiállítás

Aba-Novák Galéria, Leányfalu

Akadémiai tanulmányok
Jovián György korábbi, elégikus hangulatú festményein előszeretettel 
használt borongós, barna és szürke árnyalatokat, mostanában létrehozott 
kompozícióinak koloritja azonban kivilágosodott és élesebb lett, mű vein 
rendszeressé vált az intenzív színkontrasztok alkalmazása. Aktuális tár-
latán három nagyméretű, klasszikus felfogásban megkomponált, de fan-
tasztikus és mitológiai elemeket is megjelenítő csendélete mellett az utób-
bi években gyakran megfestett, ipari hulladékhalmokat ábrázoló sorozata 
is látható.

A tárlat a leányfalui Aba-Novák Galériában kapott helyet, mely a jövő 
év elején ünnepli alapításának ötödik évfordulóját. Működését a Magyar 
Kultúra Napján, 2010. január 22-én kezdte meg, vezetője Kováts Kris-
tóf, Aba-Novák Vilmos unokája és hagyatékgondozója. Célja „a magyar 

kortárs képzőművészet 
középgenerációjának” 
közszemlére tétele úgy, 
hogy ezzel az „irányza-
tok, műfajok, techni-
kák lehető legszélesebb 
spektruma” legyen hoz-
záférhető a  közönség 
számára. Az újjáépített 
Faluházban található 
kiállítótérben a  nyitás 
óta olyan képzőművé-
szek alkotásai voltak 
láthatók – a  teljesség 
igénye nélkül –, mint 
Bálint Endre, Barcsay 
Jenő, Csíkszentmihályi 
Róbert, Deim Pál, ef 
Zámbó István, Kárpát i 
Tamás, Konok Tamás, 
Kő Pál, Matzon Ákos, 
Orosz István és Wa-

horn András. Emellett minden évben tematikus tárlaton mutatják be Aba-
Novák Vilmos magángyűjteményekből kölcsönzött műveit, a  Leányfalu 
Napján nyíló, egy-egy helyi alkotó munkáját prezentáló kiállítás mellett 
pedig évente két-három csoportos bemutatót is rendeznek. Az Aba-Novák 
Galéria rövid idő alatt a  helyi kulturális élet meghatározó tényezőjévé 
nőtte ki magát.

A most látható Akadémiai tanulmányok a galéria 52. tárlata. A festmé-
nyek két csoportba oszthatók: a 40×40-es bontás-képek mellett központi 
motívumként a méretes egyszarvúkoponyát ábrázoló kompozíció három 
100×100-as variánsa tűnik fel. Bár teljesen eltérő jellegű munkákkal ál-

lunk szemben, minden 
alkotáson megjelennek 
a  pusztulás, az  elmú-
lás, az  enyészet jelei. 
Jovián első indusztriá-
lis témájú, Ipari cik-
lus című képei közel 
negyven éve születtek. 
A  kezdetben többnyire 
szerves hulladékot áb-
rázoló festmények után 
idővel még sivárabb 
ipari szeméthegyek je-
lentek meg, amelyek 
mint a  szédítő iramú, 
életidegen technicizá-
lódás melléktermékei 
fokozatosan eláraszt-
ják világunkat. Mind-
eközben „a pusztítási 
hajlam, a  brutalitás 

irán ti érzékenység drasztikusan csökken, a  nekrofília, a  halott dolgok, 
a hanyatlás, az élettelen, tisztán mechanikus dolgok iránti vonzódás vi-
szont fokozódik kibernetikus-ipari társadalmunkban” – írta Erich Fromm 
A rombolás anatómiája (Anatomie der menschlichen Destruktivität) című 
művében még 1973-ban.

De mit keres a képeken az egyszarvúkoponya? Az unikornis különös 
lény, a szüzesség és tisztaság jelképeként a képzőművészet kedvelt motí-
vuma évszázadok óta, gyakori címerállat, rendszeresen feltűnt gobeline-
ken és táblaképeken is (Raffaello: Hölgy unikornissal; Luca Longhi: Giulia 
Farnese). Az  idősebb Plinius Naturalis Historia című enciklopédiájában 
az  egyszarvút a  legféktelenebb állatnak nevezi, melynek teste lóé, feje 
szarvasbikáé, lába elefánté, a  farka a vadkanéhoz hasonlatos, erős han-
gon bőg, a  koponyája közepéből pedig jókora szarv nő ki, és élve nem 
lehet elejteni. A II. század végén írt Physiologus szerint azonban van mód 
az egyszarvú befogására, hiszen amikor szűz leány kerül az útjába, az ál-
lat szelíden a lány ölébe hajtja a fejét és elalszik. Az így elejtett unikornis 
szarvából készített por bármely méreg hatását közömbösíteni képes – ta-
lán még az indusztriális szeméthegyekből szivárgó toxikus anyagokat és 
a társadalmat mérgező démoni technicizmust is, ki tudja? A kérdés csak 
az, hogy a művész milyen módon jutott hozzá a műterme asztalán álló 
egyszarvú koponyájához… (Megtekinthető november 15-ig.)

SípoS LáSzLó

(folytatás az 1. oldalról)
Pezsgés és élet és nyitássorok – ko-
losszális árnyak tövében derű. Drá-
mai, azóta sem elsajátított lecke, hogy 
feLugossy ezen időtáv lezárultával 
hová ment, és őt igazolja, hogy amit 
addig csinált, nagyjából ugyanazt 
kellett folytatnia, csak sokkal halkab-
ban.

De vissza az aranykorhoz: undorí-
tó volt. Olyan szervezett, társadalmi 
és személybe interiorizált ármány kö-
telmei rángatták a  lakost, hogy erre 
egyetlen cselekvés látszott egyedül 
etikusnak ismét: a dada. A rációma-
ró káoszmágia és annak kisebb erejű, 
de gyorsabb hatású – ámbár alatto-
mosabb és azóta is önmagát frissítő 
– reinkarnációja: a  szürrealizmus. 
A  kettő között annyi a  különbség, 
hogy az elsőt nem érted, a másodikat 
azt hiszed, hogy érted. Az előző őrü-
let, az utóbbi érdekesség.

feLugossyt olyan egyszerű, végső 
koncepciók érdekelték, mint a tudat 
szabadsága, s ezért barangolt saját 

örömére e spontán mágiával – leg-
alább a  szűkebb közegében – föl-
robbantott, ellenszenves építmény 
romjain túlra. Minderről az  iroda-
lom bőséges; s a tudomány nyelvén, 
ami elmondható e hasznostudás-el-
lenes életműről, azt Tatai Erzsébet 
a tárlathoz készült tanulmánykötet-
ben (Szufla. Túltermelési kísérletek 
a  nyolcvanas évekből, MissionArt 
Galéria, 2014) precízen, kimerítően 
meg is fogalmazza. A pszichoanalí-
zis elméletével alátámasztott szür-
realizmus mindeközben már bőven 

az  a  terep, amely nevében jelzi: itt 
egy olyan határ átlépése történik, 
amely kicsúszik majd a tudományok 
minden fölötti uralomra törésének, 

a  megértésnek és az  alkalmazás-
nak karjai közül is. feLugossy tevé-
kenysége valószínűleg itt kezdődik 
– ezért a szubjektív másodlagos iro-
dalom árja, mint ez is most.

Mondjuk, hogy tevékenysége való-
ságvarázslás, amely időt lop a befoga-
dónak a befogadó testetlen rabtartói-
tól. Például gyanús, hogy a hetvenes 
évek rajzai, vagy a későbbi, nagyobb 
szabású, szőnyegszerű szerkesztési 
elven készült, más technikájú rekvi-
zitumok befogadásukkor visszajátsz-
szák keletkezésük idejét. Értelmet 
kereső tekintetünk ugyanúgy por-
tyáz a  síkon, mint a művész „veze-
tett keze” alkotás közben: mindez 
szökési állapotba hoz, amíg elidő-
zünk a képeknél. Ebben az elidőzés-
ben segít a  kifinomult adagolással, 
közhelyekkel egymás mellé szeletelt 
őrület, és – mint feLugossy szövegei-
ben – a barokkosan föl-fölcsillanó, ér-
telmesnek tűnő részek csalik, azért, 
hogy a  rövid időközönként törvény-
szerűen jelen lévő antiértelem in-
terpretálhatatlanná tegye az épp föl-
dolgozni célzott egységet. Mindez 
valószínűleg általában is elmondható 
a szürrealista automatizmusról, s sti-
lárisan bizonyíthatóan is újabb gya-
nú merül föl, jelesül hogy az  egész 
azért zajlik, hogy a művész-ego záró-
jelbe tétessen, azaz ezeket a rajzokat 
inkább egy meta-személyiség készí-
ti azóta is, egy összemberi, általáno-
sabb szubjektum.

E rengeteg munka gyümölcse, a 
rengeteg rekvizitum rengeteg időt 
generál, most a MissionArt ezt dob-
ja piacra az  időkapszula föltörésé-
vel. A kiállítás címe Szufla, ami arra 
utal, hogy ezeket az időgépeket szé-

dületes tempóban készítette a  mű-
vész, nagy mennyiségű valóságot 
gyártott általuk. Minderre futotta 
egy ember akkori erejéből: olyany-

nyira, hogy nem fért tőlük, ezért 
kellett fölvinnie a padlásra.

Ezt az erőt mintha nem is szemé-
lyéből keletkezettként azonosítaná 
a művész maga is. Ezért beszél „ve-
zetett kezéről”, illetve az  entrópia 
metaforáját használja. A káoszmágia 
kifejezést csak én erőltetem, hogy 
jobban meg tudjam ragadni ezt a di-
namikát, tett-állapotot; ezért mon-
dok inkább rekvizitumot is, mint 
performansz után maradó holmit. 
Tett, mert gesztus, állapot, hozzáál-
lás, és rekvizitum, mert nem kerül 

újra hasznosításra – nem épül bele 
újabb műbe fizikailag, azaz elenge-
dett csomag, autonóm entitás. Emiatt 
szerencsésen független lesz a tett-ál-
lapottól, és nem kiszolgáltatott a her-
meneutikai interpretációnak sem – 
noha az nem is erodálja, ha tudjuk, 
hogy „aranykori”, és hogy az  mi is 
volt, és a művész számára az éppen 
mi volt. Ezért is különös csemege e 
lelet, hiszen kontextusa mégis hatá-
rozottan artikulált a tárlat rövid ide-
jére – illetve a  kötetnek köszönhe-
tően nem is csak erre a rövid időre.

Az alapanyagok, a közhely és a té-
boly örökké aktuálisak, talán ezért 
sem cserélt radikálisan tett-állapo-
tot a művész, még remeteként sem. 
Az  időcsenés viszont egyre nehe-
zebb: testetlen rabtartóink végül 
hiány talanul interiorizálódtak, azaz 
nagyon is tudjuk, hogy mire nem 
érünk rá. Önújraszűkítő-érdeklődés 
alapon magunknak szervezzük meg 
nyitatlanságunkat. Vajon aktualitá-
sát vesztette-e az  időszerzés? (Meg-
tekinthető november 20-ig.)

pakSi EndrE LEhEL

MissionArt Galéria, Budapest

Rációmaró káoszmágia

feLugossy László: Kettős transz, 1986
vegyes technika, karton, 100×130 cm

feLugossy László: Atlantiszimicsoda, 1986
vegyes technika, karton, 135×97 cm

feLugossy László: Előörs, 1989
vegyes technika, farost, 122×242 cm

feLugossy László: Dojómánia, 1985–1986
vegyes technika, karton, 140×44 cm

Jovián György: Akadémiai tanulmányok 
Csendélet egyszarvúval, 2014

olaj, vászon, 100×100 cm

Jovián György: Tanulmány a romokhoz I., 2013
olaj, vászon, 40×40 cm


