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Egy mű vész ér té két jel zi, ha
ké pei nem csu pán a mú ze u -
mok ban őriz tet nek meg, ha -
nem kü lön bö ző ma gán gyűj -
te mé nyek ben is. Jó eset ben
ez utób bi ak pó tol hat ják, mert
szí vós aka ra tuk az esz té ti ku-
mot szol gál ja, a ne he zen moz -
du ló köz gyűj te mé nyek be szer -
zé sé nek hi á nya it. Ló ránt Já -
nos De me ter büsz ke le het ar -
ra, hogy fes tői élet mű vé nek
nem egy ka rak te res da rab ját
az a két gyűj te mény (Völ gyi-
Skon da, il let ve Kug ler) vet te
párt fo gás ba (az őr zés gond dal
is jár), amely hí res ér ték őr ző
és ér ték to váb bí tó te vé keny -
sé gé ről.

A mos ta ni tár lat anya ga ik-
ból vá lo gat – kö rül te kin tő ele -
gan ci á val.

Az er dé lyi Nagy Ist ván ere -
je, szem lé lő dő di na mi ká ja köl -
tö zött az Al föld re, pon to sab-
ban Bé kés szent and rás ra, a szü -
löt te föld re, hogy ko mor lét -
va ló sá gá val meg ló dít sa azon
lá to má sok so rát, ame lyek ben
az em ber, az ál lat, a táj, a mun -
ka, a harc a fő sze rep lő, s fog -
la la tuk ban a pi he nő nyu ga lom
és a föl zak la tó drá ma va ló sá -
ga öt vö ző dik? Vagy az Al föld
„föld ízű” fes té sze te ka pott
újabb lö kést – az egye di lá tás -
ban tob zó dó mű vész sok szo ri
új já szü le té sé vel a re á lia si va -
tag ját koz mi kus élet ér zés sé
eme lő táv la tot –, hogy a ha -
gyo mány vi lág új ra gon do lá sá -
val egye te me seb bé vál jék a
küz dő em ber sor sa?

Akár ho gyan is van – jó ma -
gam még Nagy-Ba logh Já nost
is vé lem eme ne héz sé gek ből
föl szök ke nő úton lép del ni –,
Ló ránt Já nos De me ter össze -
for rott a kis ha zá val. Fes tő -
ecse te ál tal a lel két ve tí tet te a
táj ra, tér szer ke ze té vel – ame -
lyet csak erő sí tett, egyé ní tett
alak ja i nak bru tá lis szép sé ge
– nem csak ját szott, ám be is

ta ka ró zott. Alak ja i nak rej té-
lye, moz gás imi tá ci ó ik nak ré -
vü le te va la hol ott la ko zik az
ősi ség ben, mint ha a bar lang -
raj zok időt len nyu gal mát, a
lét ke se rű ség (és ke vés öröm)
zak la tó bá ját vissz han goz nák.
Köz ben ha tal mu kat mí to szi -
vá nö vesz tik (Zsu zsan na és a
vén – ak va rell; Eu ró pa el rab -
lá sa – olaj-vá szon), és jel kép -
rend sze rük (Bib lia) ré vén a
föl di igaz sá got égi vé emel vén
egye te mes sé vál nak (Jó pász -
tor; Le gel te tő – mind ket tő olaj-
vá szon).

Ha a tár lat, mint ko ráb ban
mind annyi, Sup ka Mag dol -
na élet mű vé nek, föl fe de ző
ked vé nek, ér ték őr ző és ér ték -
ins pi rá ló lá zá nak adó zik –
Aba-No vák tól Tóth Meny -
hér tig sok mű vész kö szön he -
ti ne ki, hogy élet mű vük nem
fe lej te tett el, nem ment ve -
szen dő be –, ér de mes föl vil -
lan ta ni, hogy a mű vé szet tör -
té nész mi ként jel le mez te Ló -
ránt Já nos De me tert mint
„kor társ mű vé sze tünk egyik
leg szu ve ré nebb, leg ere de tibb
egyé ni sé gét”. „Mű vé sze té nek
ural ko dó szug gesz ti ó ja a ta -
lá nyos ság, élet mű vé nek csend-
je és mély sé ge egy re át ha tol -
ha tat la nabb, olyan ta lá nyos,
mint ma ga az élet és a ha lál –
men nél ke ve seb bet fag gat juk,
an nál töb bet tu dunk meg ró -
la.”

Élet és ha lál?
Fes tőnk a lét ki fe szí tett, a

tör té ne lem ál tal sok szor meg -
szag ga tott zsi nór ján egyen sú -
lyoz. Nem úri kas té lyok tánc -
lé pé se nyű gö zi le, bár ab ban
is van öröm, ha nem a si va ta -
gi vá szik kadt föld ne héz lég -
zé sű em be re i nek a sor sa. Vi -
sel ke dés kul tú rá ja. Mun ka sze -
re te te. Kü lö nös sé ge. Aho gyan
áll ván a ter mé szet ir tó za tos
csend jé ben, a vi lág min den -
ség őri ző i vé kép ze lik ma gu -

kat (Egye dül a pusz tán – olaj-
vá szon), s ami képp nem ze dé -
ke ken ke resz tül őr zik a szo -
kás jo got: a föld le ge lő jé vel,
ál la ta i val, min den ne héz sé gé -
vel azé, aki meg mű ve li (Apa
és fia – olaj-vá szon).

A no mád lét, hisszük, nem
hisszük, ben ső fi nom sá got ta -
kar. A leg hét köz na pibb dol-
gok is en nek ré vén vál nak –
mert a fes tő ecset köz ve tí tet -
te lét min dig iga zabb, mint a
va ló di – örök ér vé nyű vé, időt -
len né. Ki gon dol ná, hogy egy
egy sze rű me te o ro ló gi ai ki je -
len tés ből is – kép cím mond-
ja: Az éj sza ka fagy ni fog (olaj-
vá szon) – le het ri a dal mat kel -
tő kom po zí ció, hi szen a lo vak
(az egyik fél fi gu ra) kín juk-
ban az ég re nye rí te nek, és a
hát tér ben lé vő, ma gá nyo san
di der gő épü let, ár va ház-jel le -
gé vel a ki üre se dett lét, meg -
rok kant táj exo du sát idé zi.

Mind ev vel el len tét ben a tá -
vol ba né ző, kar ja moz du la tá -
val va la mi nő égi igaz ság el jö -
ve tel ét szim bo li zá ló, csor dát
vi gyá zó Gu lyás (olaj-vá szon.),
túl lép ve – túl lát va – a va ló szí -
nűt le nül sű rű kö zeg (egy más -
hoz ta pa dó fi gu rák) foj tó kö -
dén, a bi zony ta lan jö vő kép -
pel is va la mi nő vi lá go so dás
hir de tő je. For ma vi lá gá ban és
mí to szi föl fo gá sá ban nem
annyi ra gro teszk, mint az élet -
mű egyik leg fé nye sebb da rab-
ja, az Eu ró pa el rab lá sa (olaj-
vá szon) – a ha gyo má nyos áb -
rá zo lás sal szem ben (bi ka –
nő), itt va ló já ban lány lo pás -
ról, le ány szök te tés ről van szó;
a fér fi a kék me ző (ten ger) vi -
zé ből há tán vi szi ki az öröm -
ál do za tot –, de ez zel a csak rá
jel lem ző (ló rán ti!) sze rény -
ség gel is ész lel ni a gro teszk -
be for dí tott vi lág su gal la tát:
a har le ki ni lét föl fo gás so sem
meg fu ta mo dást je lent, sok kal
in kább a dol go kon fö lül emel -
ke dő szem lé let tá gas sá gát.
Ame lyet a cir ku szi hely ze te -
ken túl – lásd a Szi vattyú őr
(olaj-vá szon) hely ze ti ko mi -
ká ját vagy a Part ra ve tett (olaj-
vá szon) ama tőr hor gá szá nak
ri adt te kin te tét – min dig va -
la mi nő rej tett, csak a fi gu rák
gon do lat vi lá gá nak a meg fej -
té sé vel vi lá go so dó üze net ve -
le já ró ja.

Eme olaj-vász na kon a gesz -
tus ér té kű test be széd a leg fon -
to sabb. A de rű vagy ép pen jó -
zan ri adt ság mint élet tar ta lék.
Mint sors mo dell vagy akár
vég íté let. Ez utób bi ra csak egy
pél dát! Az Egy má sik ci ga ret -
ta cí mű fest mé nyen lát ha tó,
fe jét a fo tel hát tám lá ján nyug -
ta tó kar ra haj tó fér fi dosz to -
jevsz ki ji (bűn bá nó) ma gá nya
nem más, mint íté let a sa ját
ma ga ál tal el ron tott sors fö -
lött. Má sutt pe dig a bá dog test
zör gő ma gá nya, az egye dül lét
kín zó ton ná i val, a tech ni kai
ci vi li zá ci ó val meg csalt em ber
tü kör ké pe (Ha lász a csa tor na
part ján).

A mű vész gra fi kai élet mű -
vét vizs gál va rög tön szem be -
tű nik a vo nal ele gan ci á ja, pon -
to sab ban, hogy Ló ránt Já nos

De me ter mi lyen bra vú ro san
raj zol. Nem csak az ak va rel -
lek ről van szó, ahol az alak -
raj zot a kü lön le ges folt tech -
ni ka szí ne sí ti – a tár la ton a
ha gyo má nyo sabb szem lé le tű,
de azért sok meg hök ken tő
moz za na tot rög zí tő Fe jés után
és az ugyan csak re á li á ba fo -
gó dzó Reg gel sze re pel –, ha -
nem a fe ke te-fe hér vo nal há -
ló, gya kor ta egyet len fo lya -
ma tos vo nal ra épü lő raj zi káp -
rá zat cso dá já ról. Ame lyet a
tus rajz ke ser nyés, meg hök -
ken tő for ma gaz dag sá ga min -
den nél job ban jel le mez.

Le het ez alap ja a fest mé -
nye ken sze rep lő fi gu rák jel -
lem rajz ként is föl fog ha tó te -
lí tett sé gé nek? (An nak el le né -
re, hogy itt a na gyon is jel -
lem ző vas kos tes tek kel szem -
ben ép pen ség gel a len ge de ző
ala kok föl vo nu lá sa dí vik.) Bi -
zony le het. Mert bra vú ros rajz -
tu dás nél kül – az bár hogy is
tor zul az ana tó mi át sem mi be
ve vő, az el raj zo lás ra ha gyat -
ko zó alak kép zés meg annyi
vál to za tá ban (ti pi kus pél da
er re a Ze ne meg hök ken tő en
át szel le mült – fu ru lyá zó, hall -
ga tó – ket tő se) – nin csen va -
ló di, az ég és a föld ka za ma -
tá it be já ró, lá to má sa it te kint -
ve koz mi kus igé nyű (és irá -
nyú) fest mény sem.

Meg hök ken tő en ér de kes a
va ló sá got fu ra mód meg je le -
ní tő szo cio rajz hoz kö ze li –
mert ide emelt, fi no man ér zé -
kel te tett – ar cha i kus ré te gek
(je len-múlt) föl tá rá sa. Jól le -
het ne megy szer a je len ben föl -
tá masz tott dur va ős ar cok (no -
mád) szim bo li zál ják a te kin -
tet ben meg bú vó, ki vált képp
drá mai sors kép le tet – Tóth
Meny hért nél lát tunk ilyes fé -
le idő uta zást –, le he tet len ta -
gad ni örök ér vé nyű sé gü ket (A
há rom ze nész).

Lát juk, nem lát juk, a pusz-
ta szi kes ta la ján meg kép ző dő
bu kó li ka ér zé ki fény vil la ná -
sa olyan pluszt ad Ló ránt Já -
nos De me ter fest mé nye i nek
– a fön tebb meg ne ve zet te ken
kí vül ér de mes a Kony ha előtt,
a Ta nya ud var II., s nem utol -
só sor ban a vir tu óz szer ke ze -
té vel fö löt tébb ha tó Víz ben cí -
mű olaj-vász nat ugyan csak ki -
emel ni –, amely em ber köz -
pon tú lét zon go rá já val – ki vá -
ló mu zsi ka – még an nak is él -
ményt nyújt, aki től egy kis sé
tá vo li a vi lág ilyes faj ta gro -
teszk sé ge.

Szakolczay La jos

Nomád
Lóránt János Demeter kiállítása a Józsefvárosi Galériában

Tanyaudvar II.

Horgász

Hazajárók – PRIMA PRIMISSIMA

Ked ves Ba rá ta ink!

A Ha za já rót Prima Primissima díj ra je löl ték.

Szá muk ra min dig is a kö zön ség, a né zõk vissza jel zé sei
je len tet ték a leg töb bet és ad tak erõt hi va tá suk hoz. Most
Önö kön a sor. Ha úgy gon dol ják, hogy ki ér de mel ték a
kö zön ség dí jat, vagy is az Önök el is me ré sét, sza vaz za nak
a Ha za já ró ra!

A sza va za to kat a +36 70 707 7000 szá mon le het le ad ni
SMS-ben a 20-as kód el kül dé sé vel. A sza va zás no vem-
ber 29-ig tart. Egy te le fon szám ról órán ként egy SMS
sza va zat küld he tõ ér vé nye sen.

A sza va zás rész le tei: 
http://primissima.hu/szavazas/

Kö szön jük, hogy ér té ke lik és se gí tik a Ha za já ró kül de -
té sét, a Kár pá tok bér cei, szel le mi ér té ke ink és el sza kí-
tott ma gyar test vé re ink be mu ta tá sát! Kér jük, osszák
meg a hírt mi nél több is me rõs sel, hogy a kö zön ség díj -
jal is meg erõ sít sék a Kár pát-me den ce oszt ha tat lan egy -
sé gét!

Kö szö net tel:
Lezsák Sán dor


