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Cítnlapunkhoz

szalmas zálb ől - katedrális
Bizonyára aLig akadna néhány ember, aki legalább megközelítő}eg kitalál-
ná, pontosan mit is lát címlapképünkön, olalos Cyörgy grafikusművész
legutóbbi lofói hasonlóképpen zavarbaejtőek, ám a képzeletnek határta-
Ian örömet és feladatot nyújtó munkák. Olajos kiszórt kacatok vagy rnin-
dennapi tárgyaink apró, a Iegtöbbünk számára teljesen észrevehetetlen
részleteit fotózza 1e, A kész fotót szétyágja, és a darabokat rorgatva egy-
más mellé sorolia, A szimmetíikus tükrözés nyomán önállónak tűnő
alakzatok elevenednek meg, amelyek variálásával végtelen gazdagságú
minta jön létre, AZ eredeti környezetükből kieme]t éS felnagyított részle-
tek a kompozícióban egy véget nem érő kirakójáték építőkockáivá lesz-
nek, s e túkrözéses, összerakós játék során szalmaszálakból lassan eg11 kated-
rális épül fel_ Szemétle szórt, rozsdás huzalokbó1 gombostűkre szúrt
csoda-bogarak sora bukkan elő, veLencei málló téglaíalakból színpompás
patchworkterítők és vörösesen gomolygó vona]-labirintusból napfoltki-
törések bontakoznak ki,

Olajos grafikai munkáin halladozó vonaihá]ók alkotják azokat az alap-
mintákat, amelyek tükrözése és forgatása révén sűrű gézfátyolra emlé-
keztető finom felü]etek ke]etkeznek, Bennük millió apró a]akzat búvik
meg, s csak tüíelmünkön és találékonyságunkon múlik, mi mindent fe-
dezünk fel szemlélésükkor, Első ránézésre kuszán hu]lámzó vonaltenger-
nek tűnnek e képek, valami áttekinthetetlen lüktetésnek, amelybe kissé
bele is szédülünk, Ha azonban vá]lalkozunk e különös dzsungel feltérké-
pezésére, meglepő felfedezéseket tehetünk: sűrűsödéseket, csomópon-
tokat, szétnyílt hasadékokat találunk, és előbb-utóbb nyomára bukka-
nunk a szerkezetet adó szimynetriána]a. A keretek közé szorított káoszból
felsejlik valami reitett rendező elv működése és ámulva vesszük tudo-
másul a csodá]atos megszerkesztettség, a rend kjbontakozását, Hogy
mindez láthatóvá és értelmezhetővé váliék olyasmire van szükség, ami-
nek talán a leginkább híján vagyunk: odahajIó figyelemre és közeli, elmé-
lyü|t tanulmányozásra,

Olajost a sorolás, az jsmétlődés ritmusábó] kialakuló rend kérdése
foglalkoztatta a ki]encvenes évek közepén SZületett műVeiben is, amelyek
kiindulópontjául természetes anyagokat - különböző magvakat, madártol-
la,t - választatI- Gondos földművesként és megszállott kjncskeresőként
gyűjtögette, ha]mozta fel, majd válogatta és rendezte sorba magvait, míg
meg nem született a nagy mű, az ,,Éqi hombár', Óriási türe]met igénylő,
aprólékos munkával készülő kompozíclói nagy kérdés elé állítják a mű-
vészt: hogyan és mikor fejezze be azokat? Ha az alkotó belefe]edkezik
végtelen világokat teremtő játékába, ha]latlan mértéktartást és fegyel-
met követel abbahagyni azt és meghúzni a határokat.

Hinnék-e, hogy címlapunkon tengeri sós levegő álta] kimart, velencei
téglafalakat látnak, felkúszó gyökerekkel? A tekergő gyökétkígyókról ké-
szült fotórészletek SZimmetíikus tükrözésével és ismételgetésével meg-
hökkentő képzeletbeli lények iönnek létre, mintha uaszkokat, egy katedrális
kiugró, csipkés t|rnaait vagy íelr(jppenő madarakat látnánk, és még ki tudia mi
mindent, mert képzeletünk szünet nélkül kalandozik e gazdag formák kö-
zött, Má]Ló téglafal és gyökér: napi körútjainkat szegélyező semmlségek,
amelyek mellett fázósan megyúnk el, Ebből a kicsiből, ielentéktelenből,
mégis csírákat és ie]entést hotdozóbó] születik meg egy teljesen új világ,
olaios György művészi vjlágegyeteme, 

Bátorfi Andrea

Cfulapunkon Olajos Cyörgy ,,Venezia - 1999. június 1l," című fotóko]lázsának
részlete látható.

olaj}s caörga l953-ban szüIetett Budapesten. A Képzőmfu)ésuti Fűskolán 1979 és

1985 között flhjtatta tűnulmánaait a sokszoros(tó grafika szak1n. A hetvenes éveft elején
Magaardsz lmre tan(tvánaa v\lt. 1972-tó'I vesz részt eqaéní tárlatlkon. 1992-ben a ]X.
Nemzelftözi Miniatűrtextil Biennálé, l998-ban a Textilbiennálé d|ót naerte el, l992-ben
a Dalai Ldma szentelte íeI a Tar és Pásztó között lévő buddhista sztúpóba készitett bronz-
domborművét.


