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Bartl l zseí  ielfesté s zete

Ft artl lózseí  lest i oálváiának alakulása tehetsé -
El ee eisO moccanásától, 

' 
l9ó3 -tól nyomon követ-

het  (sajtó) nyilvánosság el tt folyt, A negyed-fé l
é vtizedes munkásság periódusai, azok folytatólagos
fest i eredmé nyei é s kapcsolódásai a m vé szeti
el zmé nyekhez, a kortárs |elensé gekhez számba is
vé tettek. TudvaIev en ió ideie jelfesté szetet m Ve],
amely egyé ni iellegzetessé geivel a nonfiguratí v ú 4y-
nevezett szentendrei festé szettel tart rokonságot: a
m vé sz l972-t l a ré gi m vé sztelep tagja, Nyilván-
való, hogy ez a jelfesté szet, mé g ha arról gyé rebben
szól is a recepciós krónika, átté telesen é rintkezik an-
nak egyé bké nt lól ismert európai, század eleii é s ké -
s bbi hagyományaival.

Ezek a m vé szi-szellemi köt dé sek a ké p telieseb-
bé  té tele é rdeké ben mindenké ppen megé rdemelnek
egy-ké t kiegé szí t  megjegyzé st. Egyik a m vé sz által
ú |abban, ]98l óta alkalmazott ,,fest i iel" fogalmára,
minem sé gé re vonatkozik, Sár korábban egy-ké t
esetben szó esett, már róla, a továbbiak okán nem
t nik szüksé gtelennek hangsú lyozni. A fest i jel fo-
galmát ugyanis az egyes motí vum-sé mák helyett
cé lszer bb, - mint ahogyan van erre pé lda a külföldi
irodalomban - a festmé ny egé szé re. a ké p-egé szre
vonatkoztatni, különben, miké nt azt legú jabban a
m vé sz egyik Szakavatott mé Itatója í rta, ,,megsz n-
ne a ké p intenzí V sugárzása is, szempillantás alatt
tovat nne a varázs". Magyarán: a fest i jelnek szer-
Ves tartozé ka a ,,struktú ra", maga aZ anyag, a maté ria
é s annak Bartl eseté ben már jó ideie olyannyira é r-
zé keny kezelé se. a vizuális é s plasztikai min sé gek
közvetí té se,
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Ez esetben viszont óhatatlan
analógiaké nt kí nálkozik Bartl felü-
letkezelé sé nek párhuzamba ál]í tása,
a helyi hagyományokon tú llé pve, a
második háború  után kibontakozó
nyugat-eurcipai lkü|önösen trancia-
honi) festé szet un, ,,matierista"
el zmé nyeivel, hagyományaival.
Már csak azon oknál fogva, mivel it-
teni szül honuktól elszakadt s oda-
kinn otthonra talált fest k munkás-
ságában hasonió megoldásra, azo-
nos szellemi sugárzású  m egyú tte-
sekre bukkanhatunk, Nem csak a
közelmú ltban elhunyt Bí ró Antalra
(l907- l990) gondolok (akinek ide-
haza né hány é ve vo]t kamara-
kiállí tása), hanem az ismertebb ne-

v , odakinn államilag messzemen en elismert lL S,-Ie
(neve maradjon talány), aki a,,kazettás", é n ú gy monda-
nám: ,,raszterhálós" szerkezetb l a hetvenes é vekben
sí kban-sí kon megmutatkozó,,fé nyfesté szetet" csiholt
el , Mindez pelsze nem csoí bí tja Bartl |ózsef fest j é r-
demeit, mindössze festé szeté nek szé lesebb kitekinté s 
kortársi betájolását mozdí tia el ,

f enne rövid é szrevé te|em az   ,,né pm vé szeriké r t
l_r em|egetett alapmotlvuma ihol is A né pm vé slet'
ké zm vesipari tárgyak motí Vumainak gy jté se, cé lirá-
nyos é slvagy m vé szi felhasználása ugyanis hosszú
mú ltra tekinthet vissza a magyar m vé szetben, Sajnála-
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szí v a né gyzetben (l999)
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tos, hogy ennek átfogó, kózelebbi vizsgálata - tudomá-
som szerint - mindmáig hiányzik, Az viszont té ny, hogy e
motí vumoknak nemcsak a gy jté se, hanem a sí km vé -
szet mellett egyé b m vé szeti területtel (pI. a mozdulat-
m vé szettel) való összefüggé süknek a taní tása is fol}t a
ké t háború  közötti id szakban egy nagyszámú  taní tván],t
kibocsátó,.grafikai magániskolában", Ilyen motí vumokat
az isko]a vezet tanára maga is alkalmazott tí zes é vekbeli,
egyé bké nt gödöll i inspirációiú  festé szeté ben, Ké s bb  
ezeket a szecessziós í z , dekoratí v figurális ké peit - kor-
társi visszaemlé kezé s szerint - valósággal ,,dugdosta", ta-
lán azé rt mert a tiszta ké pz m vé szettel, festé szettel
nem tartotta  ket összeegyeztethet nek,

Azóta nagyot fordult a világ kereke, a korábban de-
koratí v motí Vumok (is) autonóm ké pi min sé gre tet-
tek szert, Ebben viszont nem csak külföldi festé szeti
mozgalmak, hanem a ieltudomány (szemiotika) het-
venes é vekbeli hazai felfutása is eredmé nyesen m kö-
dött köZre. Eredmé nyesen? Megkí sé relte - a festé -
Szetben legalábbis - a költ i felhangokkal dú sí tott,
é rzeJmi er ssé g ,,szimbólumot" tisztán racionális
megközeIí té s  jelké nt é rtel mezni,

l'r 05, Bartl lózset ú iabb, Ieeú jabb munkásságának
I\ er'aerni min sé ge ia|án inien 1is1 közelí tve ragad-
ható meg, Nem ok né ]kü] beszé lt   né hány é ve róla ké -
szült filmben ,,lesz rt formáról" meg arról, hogy ,,a leg,
fontosabb a szí n", Mé ltatóit is ennek hivalkodás né lküli
kápráZatai indí tják meg különöské ppen,   maga ,,az in,
dulásra visszaemlé kezve" Klee, Braque é s Cfo,anne nevé t
emlí ti, egyik recenzense már 78-ban ,,az egymásba olva,
dó szí nek gazdag, teJevé nyszer  világáról" beszé L Ez az
azóta tovább nemesed , hol é teri könnyedsé g , hol el-
elkomoruló, ho] sz z-fehé r tisztaságú  szí nvilág teszi
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olyannyira e]b völ vé  Bartl legú jabb munkáit. A
ké pegé szt magától é rtet d  termé Szetessé ggel birtokba
vev , azt odaadóan szolgáló, magát a festé kanyagot át-
lelkesí t  szí negyüttes szól tehát hozzánk, minden
egyé b: fest ké s hag}ta sí k vagy plasztikus nyom, ilyen
vagy olyan jelfragmentum, vonalas ábra annak rendel -
dik alá, az kelti é letre, mé g ha ez utóbbiak tagoltsága,
ritmikája né lkül hiányé rzetünk is támadna,
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