
Mattis Teutsch emlékkiállítás Budapesten

Négy éwel ezelőtt közel kétszáz műtárgyat felsorakoz-
tató román vendégtárlat járt a be]giumi Antwerpenben.

Ekkor vetették fel az ötletét ottani professzorok és
művészettörténészek, valamint múzeumi kol]égák
számolt be az eiőzményekről dr, Titus Hasdr , a bías-
sói MűVészeti Múzeum íMuzeul de Arta] ieazgatóia
kérdésemre -, hogy az európai hírű és rangú modern
mesterről - Mútfis Teutsrí Jánosról - lehetne és kellene
legközelebb egy vendégkiállítást rendezni Belgium-
ban, AZ ötletet tett köVette: így került sor több eszten-
dős e]őkészítő munka nyomán arra a bemutatóra,
amelynek március végétőI május végéig a genti szép-
művészeti múZeum (Museum voor Schone Kunsten)
adott otthont a flamand tálakon- AZ vjszont már Bu-
dapesten iutott eszébe Ana Scarlat asszonynak, Rond-
nia Kulturális Központia itteni Vezetőjének, hogy a

vándor-tárlatot egv intermezzóra a magyar fővárosban
is megállítsa, mielőtt visszatérne Romániába- A Ma-
gyar Nemzetj Calériában örömme1 fogadták az ötletet
és dr. Boros Judit műVészettörténész ,,tető alá hozta"
ezt a rendkívül értékes és érdekes emlékkiál]ítást,
amelyet a közönség nyáIon láthatott a Budavári Palo-
tában.

AZ anyag romániai ViSzonylatban is páriát ritkítja,
mert négy város fogott össze az ötLet megvalósításá-
ért, Az irányító szeíepet a kezdeményező erdélyi met-
ropolis - Brassó/Braslu/Krlnsradt - vállalta, ehhez csat-
lakozott a szintén szászok, magyarok és románok lakta
Naquszeben/sibiu/Herrmannstad,t barokk-kori, főúri mű,
gyűjtőjérő\ elnevezett, patinás intézménye, a Bruken,
thal Múzeum. Székelyfö|drőJ a sepsiszentgyörgyi MííVy'-

szeti Caléria kölcsönzött műVeket (Galeria de Arta Sf,

Gheorghe), míg a Fekete,tengeri kikötőből a konstan-
cai Míívészeti Múuunl (Muzeul de Arta constanta) iárult
hozzá a reprezentatív rendezvény sikeréhez Mattis
Teutsch képekkel,

összesen hatvanöt kiválasztott művet állítottak ki a
legkülönfélébb alkotói periódusokból, műfa|okból és
technikákból; legalább ennyire változatos méretekben,
alapanyagokban is a kol]ekció. A puszta számadatok
önmagukéít beszélnek: tizenhét festmény (olaijal vagy
temperáVal, VáSZonra vagy kartonra rögzítve), a harminc
egyedi és sokszorosított grafika köZött találunk tempe-
rát éS pasztellt éppúgy, mint gouasche vagy akvarell
kompozíciót, szénrajzot és linóleummetszetet. Az anyag
többi részét a plasztikák a|kotják és ezek legalább
ennyire változatosak, hiszen nyers fából faragott dom-
bormű vagy szobor éppúgy előfordul, mint ennek színe-
zett, lakkozott vagy patináZott variánsa, a fémek köZött
Van sötét VaS éS ezüstös alumínium, végül akad egyet-
len színezett gipszvázlat is,
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fogadja, A hosszú folyosó egyik felén a sokat reprodu-
kált, rendkívül népszerű Iinók soriáznak, a tizes évek-
től kezdve, a korai szénaboglyás és fenyves tájaktól
(amelyek az erdélyi havasok illatát hozzák), az exp-
resszionista bányász és munkás figurákon át aZ immár
méítanian elvont, teliesen Cím nélkü]i, absztrakt kom-
pozíciókig. Ezekre rímelnek a sok éltizedes életműből
a szemben lévő falon az egyedi grafikák: az úgyneve-
zett,,lelki virágoktól" a fás tájakon át a táncig, a,,Klt vi-

ldq" politikaiIag ideologizált ciklusától a fizikai mun-
kás és az értelmiségi páíosán át a futószalagig vagy a

munkavégzés szimbolikus gesztusáig, Ezeket helyen-
kcnl rr,egszakitják és egvben össze is,

A kiállítás a hosszú folyosót záró teremben tellesedik
ki tulajdonképpen, amely afféle,,szentélynek" is nevez-
hető, Itt, egymástól ievegős táVo]ságban, monumentá,
lisan hatnak a nagyméretű képek - bár a telies igazság-
hoz az is houálarlozik, hogy a kivétel jtt is erősíti a sza-
bályt és egy arasznyi olaikép l9l9-bő] szintén lehet óri-
ási kisugárzású .- mint a Variáció az ,,Éntt" sorozatában.
(Két, nagyméíetű társa - azonos esztendőből - szintén
a brassói múzeumbó] érkezett a budapesti falakra,;
Szinte szimbolikus, hogy egy közös üvegvitrinben -
mint vaIaT r téle CoIgolán - hozla össze a magyar rer-
dezőnő a húszas-harmincas évek önmagukba forduló,
szomor úf űz-szerűen lehanyatló, kü lönf éle akt j ait, f ából
faragva, egyiket Brassóbó], másikat Konstancáról, a

harmadikat pedig Nagyszebenből, . ,

Madaras Lázár, Brassó polgármestere találóan álla-
pította meg két nyelven. magyarul és románul elmon-
dott megnyitó beszédében - többek között - azt, hogy
az egvesü]t Európa manapság oly divatos és időszerű
eszméje már fél évszázaddal ezelőtt megszületett, sőt,
részben meg is va]ósult Mattis TeutSCh János munkás-
sága révén, Nemcsak azért, mert keresztnevét három
nyelven eitették és ejtik manapság is szülővárosában:
románu] loan, magyarul ]ános és németül Johann,
Mégcsak azért sem, meít bár egész életében a
Kárpát-kanyarban, a Barcaság fővárosában, Brassó-
ban élt, mégis kiállításai voltak Rómában, Párizsban és
Bukarestben éppúgy, mint Berlinben és Chicáqóban- Buda,
pesten a,,MA" című folyóirat tárlatain tűnt fei l9l7-
ben, ugyanabban az esztendőben már ]inóleummet-
szet albuma iS megielent. Mégcsak azért Sem, mert
művei manapság megtaiálhatóak Európa legtekinté-
Lyesebb közgyűiteményeiben és a műkereskede]em-
ben is egyre keresetebb világszerte.,, Hanem főleg
azért, mert egész tevékenysége, szellemi és soko]dalú
képzőművészeti munkássága az egyesült Európa leg,
jobb érte}emben vett szellemiségét sugaImazta, akár-
csak most, ez az Európát járó vándortárlat, amely né-
peket kót össze a képzőművéSzet területén,

w'l.


