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Címlapunkhoz

Mustó János képeirõl
Mustó János, Salgótarjánban élõ festõmûvész a Cserhát völgyében, a szlovákok lakta Lucfalván (Lucina) látta meg a napvilágot, 1934-ben. Munkássága a szlovák és a magyar gyökerekbõl egyaránt táplálkozik, csakúgy,
mint a paraszti és az ipari létnek a családon belül megismert világából.
Anyai ágon nemzedékeken át a földmûvelés jelentette a megélhetés
alapját a természet, az évszakok rendjéhez való igazodás magától értetõdõ kényszerével. A bányakovács apa révén pedig az ipar, a vas, az olaj, a
munkássors lett a mûvész meghatározó élménye.
Nehéz, de szerencsés indulás, ami szinte önmagában is érthetõvé teszi
a mûvész munkásságának összetettségét, a képek és a grafikai sorozatok
már-már tektonikusan egymásra épülõ rendjét, intellektuális és szellemhordozó erejét. A nemzetiségi, illetve a társadalmi, szociológiai kettõs
kötõdés ismeretében nyilvánvaló, hogy sem az egyének, sem a népek, a
nemzetek, a társadalmi csoportok nem élhetnek egymás nélkül, különösen nem egymás ellenében. Az egymásra utaltság mind társadalmi, mind
pedig általános értelemben is szükségszerû.
Ez a felismerés Mustó János korai mûveit is jellemzi, az évtizedek során tanulmányai, szakmai, filozófiai ismereteinek gyarapodása, mestereinek, olasz, francia, moszkvai, leningrádi tanulmányútjainak szellemi hatása tovább mélyítette ezt az attitûdöt: az Európára, a világra való nyitottság szenvedélyes vágyát. A középiskolát már Budapesten végezte, a
Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult tovább, onnan az egri Pedagógiai Fõiskolára került. Indító mesteri közé sorolja Kántor Andort, Basilides Sándort,
Pap Gyulát, Barcsay Jenõt, Jakuba Jánost. Mûvészi, szellemi fejlõdésére a
kortársak közül hatással volt többek között Kondor Béla, Szalay Lajos, Varga Imre.
Tanulmányai után visszatért szülõföldjére. 1955-tõl állít ki, Nógrád megye mûvészeti, kulturális életének jeles személyiségei közé tartozik. Számos egyéni kiállítása volt a többi között Salgótarjánban, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Katowicében, Budapesten, Moszkvában, illetve
Szlovákia számos városában. Grafikai munkásságának egyik meghatározó
részét, köztük a Duna (Séria Dunaj) címû linómetszet-sorozatát, a Kormos
Sándor, Fuhl Imre, Fazekas Mária, Papucsek Gergely verseihez, valamint a
Hrivnák Mihály, Oldrich Kníchal elbeszéléseihez készített sorozatokat a
Matica Slovenská helyi szervezeteinek rendezésében a korábbi években
vándorkiállításon mutatták be Szlovákiában, s a nagy sikerre való tekintettel a Szlovák Fiatalok 6. Világtalálkozóján is.
Mustó János, a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége, a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete, a Magyarországi Szlovák Írók és
Mûvészek Egyesülete tagjaként napjainkban is meghatározó szerepet játszik mindenekelõtt az észak-magyarországi régió szellemi életében.
Ugyanakkor Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának képviselõjeként a magyar-szlovák határ menti kapcsolatok
további elmélyítésén, élõbbé tételén is szívósan dolgozik.
Életfa címû, a Magyarországi Szlovákok Székházában látható monumentális méretû pannója tisztelgés a szülõfalu, a szlovák és a magyar
õsök elõtt, a két nép közös történelme, sõt az emberiség-történet átélésének mûvészi manifesztációja. A pannót eredetileg Lucfalva új, szlovák
nemzetiségi iskolájának aulájába szánta a mûvész. Ez az iskola – jelképnek is szép – szülõháza helyén épült. A mûvész ma is dolgozik, nemzetiségi könyveket, tankönyveket illusztrál, készül 15 részes Madách-festménysorozata, amely kompozíciós tisztaságával, expresszív erejû színvilágával, intellektuális erejével az életmû újabb kiemelkedõ részének ígérkezik.
Bódi Tóth Elemér
Fuhl Imre felvétele

