
A tu dat ta lan nak a mo dern fes tõi al -
ko tó fo lya mat ban ját szott sze re pe is me -
rõs és ér de kes kér dés, a tu dat ta lan ha -
tás mód já nak fel vá zo lá sa pe dig még 
an nál is iz gal ma sabb kér dé se ket vet fel.
Az aláb bi ak ban a szür re a liz mus kap -
csán kü lö nö sen Paul Klee mû vé sze té re,
mû ve i re és gon do la ta i ra hi vat koz va
pró bá lom e fo lya ma tot be mu tat ni, fõ -
ként a pszi cho a na lí zis és a fe no me no -
ló gia fe lõl kö ze lít ve hoz zá. Az al ko tó fo -
lya mat mû vé szi és tu da tos sza ka szát
kü lön vizs gá lom ugyan, azon ban ezek
egy más ra épül ve, össze fo nód va mû -
köd nek. Az al ko tó fo lya mat ket tõs sé ge
egy ben a mû al ko tás ket tõs sé gé nek le -
he tõ sé gét is fel ve ti, te hát vé le mé nyem
sze rint a tu dat ta lan rész al ko tá sa ként
elõ áll hat egy pre- vagy elõ ze tes mû,
amely re al ko tó ja ref lek tál. Majd a tu da -
tos sza kasz e ref le xi ós te vé keny sé ge 
so rán fel buk ka nó af fek tu sok olyan tu -
dat ta lan tar tal ma kat és kü szöb alat ti
ész le le te ket idéz het nek meg, ame lyek
vál toz ta tás ra kész te tik a mû vészt egé -
szen a vég le ges mû meg al ko tá sá ig.

A mû vé szi sza kasz sa já tos sá gá nak
te kint het jük az in tu i tív ref le xi ót, a tu -
dat ta lan, tudatelõttes és tu da tos ha tár
fel la zu lá sát, az el sõd le ges szim bó lu -
mok és fo lya ma tok sza bad fo lya mát,
míg a tu da tos sza kasz ban, amely vég sõ
so ron in kább egy egyez te tõ fá zis nak 
te kint he tõ, már in kább a fe no me no ló -
gi ai tu dat ta lan és a fan tá zia ját szik fõ -
sze re pet. A tu dat ta lan te hát – ki vált -
képp a szür re a lis ták ese té ben – el té rõ
in ten zi tás sal ugyan, de az al ko tó fo lya -
mat egé szé ben érez tet he ti ha tá sát,
amely nek egyik oka az al ko tó mû vész

kü lön le ges ész le lé sé ben ke re sen dõ.
Úgy vé lem, a sze mé lyes és a kol lek tív
tu dat ta lan tar tal mak fel buk ka ná sá nak
és a kü szöb alat ti ész le lés tu dat ba tö ré -
sé nek le he tõ sé ge, il let ve al ko tó fo lya -
mat ban be töl tött sze re pe az ih le tett és
a tu da tos szfé rá ban vál to zó le het. Azon -
ban mind két sza kasz ra ér vé nyes nek tû -
nik, hogy mind az al ko tó mû vész tu da ta,
mind a mû vé szi va ló ság olyan tar tal -
mak kal bõvül,1 ame lyek az elõ zõ pil la -
nat ban még nem vol tak ész re ve he tõk.

A fes té szet vo nat ko zá sá ban e tu dat -
ta lan tar tal mak, ész le le tek ki fe je zé sé -
nek szán dé ka a szür re a lis ták fe lé irá -
nyí tot ta a pszi cho ana li ti kus ér dek lõ dést,
aho gyan a szür re a lis ták fi gyel mét is
fel kel tet ték a pszi cho a na lí zis tu dat ta -
lant fel sza ba dí tó mód sze rei, ami nem
meg le põ, hi szen mû vé sze tük ben a tu -
dat ta lan tar tal mak, il let ve ezek meg je -
le né si szín te rei – a mû vé szi lá to más,
álom, fan tá zia – és a min den na pi va ló -
ság együtt ké pe zik a mû vé szi va ló ság
alap ját. „A szür re a lis tá nak nem az a
cél ja, hogy a va ló vi lág el len pár ja ként
kép ze let be li vi lá got te remt sen, ha nem
[…] hogy az em ber szá má ra el ér he tõ
ta pasz ta la ti vi lá got – az álom, a sza bad
asszo ci á ció, a tárgy-ki vá lasz tás és az
au to ma tiz mus meg is me ré si for rá sa i ra
tá masz kod va – min den le het sé ges ki -
ter je dé sé ben bir to ká ba vegye.”2

Jung sze rint a tu dat ta lan ma ni fesz -
tá ci ói mind az álom ban, mind a mû vé -
szet ben meg tud nak je len ni. Fre ud dal
el len tét ben amel lett ér vel, hogy a sze -
mé lyes tu dat ta lan tar tal mak mû vé szi
ki fe je zé sei, ame lyek már „meg mun kált
köl tõi ké pek”, ke vés bé al kal ma sak ar ra,84
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hogy a mû vé szet szá má ra for rás ként
szol gál ja nak. „A lá to má sos él mény
vissza ve ze té se egy sze mé lyes ta pasz ta -
lat ra an nak ere de ti sé gét von ja két ség -
be, pusz ta »pótlékká« vál toz tat ja. A lá -
to más tar tal ma így el vesz ti »õslátomás
jellegét«, egy sze rû en tü net té vá lik, a ká -
osz lel ki za var rá fajul.”3 Jung te hát a
sze mé lyes tu dat ta lan tar tal ma kat ve -
szé lye sebb, la bi li sabb ki in du ló pont nak
tar tot ta, en nek el le né re nem zár ta ki az
al ko tó mû vé szek le het sé ges for rá sa i nak
körébõl.4 Mint ír ja, a mû vész ben a mû -
vé szet szét árad, meg ra gad ja õt, és esz -
köz zé te szi, ami mi att „te le van konf -
lik tu sok kal, hi szen két ha ta lom har col
ben ne: egy fe lõl a min den na pi em ber
[…], más fe lõl pe dig a kí mé let len al ko tó
szen ve dély, mely oly kor a sze mé lyes
vá gya kat is a sár ba tiporja.”5 Lá to má sos
al ko tó, aki „nem nél kü löz he ti a za bo -
lát lan és el lent mon dá sos ki fe je zõ esz -
kö zö ket sem, ha meg akar ja je le ní te ni
lá to má sá nak kü lö nös paradoxonját.”6

A kol lek tív tu dat ta lan, va gyis „az el -
kép ze lé sek ve le szü le tett le he tõ sé ge”
az, amely kor lá tot szab a leg me ré szebb
fan tá zi á nak is.7

Úgy tû nik, az ideák8 már nem a köl -
tõk egye dü li ki vált sá ga, az ih le tett, itt
szür re a lis ta mû vé szek az ide ák demi-
urgoszaiként, most a mû vé szi va ló ság -
ban hoz zák lét re azok új for má it, hi -
szen „a szür re a lis ta mû nek he te ro gén
moz za na to kat kell össze hoz nia […],
hogy az egész va la mi kép pen láng ra
lobbanjon”.9 S mi ként lob ban hat láng -
ra? Klee sze rint pél dá ul a ter mé szet egy
le het sé ges vál to za tá nak meg al ko tá sá -
val és ki fe je zé sé vel: „a mû vész gyak ran
a ter mé sze ti meg je le né si for mák lát szó -
lag ön ké nyes »deformációjához« jut el.
Õt ugyan is in kább a for má ló erõk fog -
lal ko zat ják, mint a meg for mált vég -
ered mény. […] egy po ten ci á lis ter mé -
szet ké pét nyújt ják tehát.”10

A fen ti so rok ból már adó dik a szür -
re a lis ta mû vé szek al ko tó fo lya ma tá nak
vizs gá la ta. A szür re a liz mus mel lett azon -
ban meg kell em lí te ni a ku bis ták nak a
„va ló di lé nyeg” meg mu ta tá sá ra irá nyu -
ló tö rek vé sét is, ami szin tén nem áll
messze a jungi gondolatoktól.11 E két,

egy más tól csu pán lát szó lag oly kü lön -
bö zõ stí lus kép vi se lõi kö zött Paul Klee
mun kái érint ke zé si pont ként áll hat nak
elõt tünk. Kleenél a tu dat ta lan meg nyil -
vá nu lá sa in kább a fe no me no ló gi á hoz
fû zõ dõ asszo ci á ci ók hoz és af fek tu sok -
hoz kö tõ dik. A pszi cho ló gia ol da lá ról
az el sõd le ges és má sod la gos tar tal mak
és szimbolizáció fe lõl le het ne meg kö -
ze lí te ni Klee mód sze rét, aki cso dá lat tal
és vá gya koz va né zett kis fia „szû ret len”
ké pe i re is, ami ta lán a kol lek tív tu dat -
ta lan el éré sé nek szán dé ká ra is utal hat.
Azon ban õ ma ga kép te len volt ki kap -
csol ni ér tel me el len õr zé sét, az õs ké pek
szfé rá ja el ér he tet len nek bi zo nyult szá -
má ra: „Klee ar ra a kí sér let re vál lal ko zik,
hogy be jár ja for ma- és tár gyi tar tal ma it.
[…] sem a for ma tar tal ma kat a tár gyi ak -
nak, sem ez utób bi a kat az elõb bi ek nek
fel ál doz ni nem akarja”12 – s en nek meg -
van nak az meg ke rül he tet len korlátai.
Klee ilyen irá nyú mû vé szi szán dé ka 
te szi le he tõ vé, hogy a tu dat ta lan ki fe je -
zé sé hez ra gasz ko dó szür re a liz mus és 
a sa ját hit val lá sa sze rint „új re a li tást”, 
a „va ló di” ész lelt vi lá got meg te rem tõ és
áb rá zo ló ku biz mus fö lött íve lõ híd ként
te kint sek al ko tá sa i ra. Pél da ként hoz ha -
tó fel szür re a lisz ti kus mun kái kö zül az
Egy hí res rab ló fe je (1921) cí mû port ré -
ja vagy A hó elõtt (1929) cí mû al ko tá sa,
a ku biz mus fe lõl pe dig az Álom vá ros
(1921) és a Te li hold (1919) cí met vi se lõ
fest mé nyei. 

An nál is in kább tû nik sze ren csés
vá lasz tás nak Klee, mi vel õ ma ga is ír az
al ko tó fo lya mat nem tu da tos és tu da tos
sza ka szá nak bi zo nyos szin ten meg fe le -
lõ al ko tói te vé keny ség rõl, amely nek
együt tes ered mé nye a kész mû al ko tás.
Szá má ra a nem tu da tos rész – az az az
ész le lés leg ap ró lé ko sabb ki hasz ná lá sa
– ma ga a ká osz ból ki in du ló al ko tó fo -
lya mat, a tu da tos pe dig a for ma tar tal -
mak tel jes pa let tá já nak fel fe de zé sét 
kö ve tõ, il let ve ab ból ki in du ló tar tal mi
asszo ci á ci ók. E két sza kasz ból áll elõ 
a mû vé szi va ló ság, Klee élet vi lá ga, amely -
ben „meg kí sér li az »ugrást« a ká osz ból
a rend be, anél kül azon ban, hogy a ká -
oszt fel ad ni vagy a ren det tel jes ség gel
ra ci o na li zál ni kívánná”.13 S hogy fel vil - mû és világa
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lant sam Klee fe no me no ló gi á hoz kö ze -
lí tõ al ko tói mód sze rét, idéz zük fel
Merleau-Ponty so ra it: „Az ész le lés ben
a dol gok foly to nos ki ala ku lás ban és fel -
bom lás ban ide-oda csúsz kál nak, in nen
az ige nen és a nemen.”14

Az al ko tó fo lya ma tot el in dí tó moz-
zanat15 ha tá sá ra a fes tõ mû vész elõtt
meg je len het egy faj ta bel sõ kép, ere de ti
lá to más, amely min tá ul szol gál szá má -
ra, de nem rep ro duk ci ó já ra vár. Mi vel
ez egy a kész mû vet meg elõ zõ ki fe je zõ -
dés – gon dol junk Dalíra, aki ál má ból
fel ri ad va azon nal ecset után nyúlt, ne -
hogy el ve szít se álom ké pe it –, ne vez het -
jük pre- vagy elõ ze tes mû nek, amely ter -
mé sze te sze rint az ih le tet ki vál tó, akár
tu dat ta lan ész le lés esszen ci á já nak is
te kint he tõ, azon ban nem je lent pre kon -
cep ci ót a mû vész szá má ra: „Az em ber -
nek ele in te min dig szük sé ge van va la -
mi re. Azu tán már el le het tá vo lí ta ni a
va ló ság ma rad vá nya it. […] akár ho gyan
le gyen is: a tárgy ide á já nak nyo ma el tö -
rül he tet le nül meg ma rad. In nen in dul
el mun ká já ban a mû vész; ide á i tól iz ga -
tot tan és ér zel me i tõl felzaklatva.”16

A mû vé szi és az al ko tói sza kasz
egy mást ki egé szí tõ mû kö dé sé bõl adó -
dó an a mû vé szi és az al ko tói tu dat rész
va ló sá ga az al ko tó fo lya ma ton be lül az
egye sí tõ, a két sza kaszt egy más ba fo nó
ré sze i ben ke rül het össze han go lás ra,
ahol az al ko tói én – mint el sõ szá mú
be fo ga dó – fan tá zi á ja kí sé ri el az elõ ze -
tes mû vet a kész mû ig. Te hát a mû vé szi
én mé di um ként je len het meg a kol lek -
tív vagy sze mé lyes tu dat ta lan és a tu -
dat kö zött, amely szá má ra az al ko tó fo -
lya mat ih le tett sza ka sza nyújt hat meg -
fe le lõ te ret. Az al ko tói vagy egye sí tõ
sza kasz ban – ahol a nem tu da tos mû -
vé szi tu dat rész (én) és a tu da tos al ko tói
tu dat rész össz hang ba ke rül – a tudat-
elõttesbe ke rült em lé kek egy af fek tus
mi att a tu dat kü szö böt el érõ passzív
asszo ci á ci ók ként je len het nek meg,
vagy retroaktív éb resz tést vált hat nak
ki. „A retroaktivitás olyan vissza fe lé
irá nyu ló moz gás, amely a múlt ba
vissza nyúl va kelt élet re már le csen gett
és ész re nem vett ér zé ki tar tal ma kat
vagy fo gal mi össze füg gé se ket. […] a

múl tat a je len ben ké pe zi, mi köz ben
még is el múlt ként fog ja fel […] oly mó -
don, […] hogy ez a most kép zõ dõ múlt
ma ga is hat az õt lét re ho zó jelenre.”17

Ha son ló gon do la tot ve tett pa pír ra
Vigotszkij: „a mû al ko tás a tu da tos af -
fek tu sok kal együtt tu dat ta la no kat is ki -
vált, ame lyek sok kal in ten zí veb bek, és
[…] gyak ran el len té tes elõjelûek.”18

A tu dat ta lan meg je le né sé nek két fé -
le mód já ról kell te hát be szél nünk, ha
az al ko tó fo lya mat egé szé re kon cent rá -
lunk; egy fe lõl a pszi cho ló gi ai, más fe lõl
a fe no me no ló gi ai ol dalt szük sé ges vizs -
gál ni. Klee mû vé sze té ben az utób bi,
míg a „ti pi kus” szür re a lis ták nál az
elõb bi tu dat ta lan be fo lyás le het hang -
sú lyo sab ban je len, ami nem je len ti a
má sik hi á nyát, hi szen: „Az al ko tó fo lya -
mat ban va la mi fé le fel fe lé irá nyu ló
áram lás tá mad a szel lem is me ret len 
és ter mé keny mély ré te ge i bõl, a be gya -
kor lott te vé keny sé gek irá nyí tá sa pe dig
le fe lé szivárog.”19 Ar ra a kö vet kez te tés re
jut ha tunk te hát, hogy az al ko tó te vé -
keny ség egyik sa já tos sá ga az ad dig lát -
ha tat lan, pe ri fé ri á ra szo rult, új ho ri zon -
tot igény lõ, il let ve tu dat ta lan tar tal mak
fel buk ka ná sa, elõ tû né se. E tar tal mak el -
éré sé hez a fan tá zia mel lett a pszi cho ló -
gia és a fe no me no ló gia kö zös fo gal ma,
a kü szöb alat ti ész le lés le het a kulcs,
amely az ész le lés mé lyebb szint jén mû -
kö dõ „tu dat ta lan vi zu á lis ész le lés, mely
nem hagy ja ész re vét len az el hitt nek hitt
ké pet”. Ez a mû vé szek tu dat ta lan rá ér zé -
se, ahol „dif fe ren ci á lat lan sá gá nál fog va
az ala csony szint re le süllye dõ lá tás
szé le sebb moz gás tér rel rendelkezik”,20

mely nek kö vet kez té ben – Konrad Fied-
ler sza va i val – „meg ha tá ro zat lan kör vo -
na lak ban kép zõd mé nyek vál nak el egy -
más tól, hogy majd a kö vet ke zõ pil la -
nat ban vissza buk ja nak a sötétségbe”.21

Más szó val tu dat ta lan tar tal mak
buk kan hat nak elõ, a passzí van ész lelt
rész let új ér tel met ad hat az ad di gi ak -
nak. A mû vész ki vált sá ga, hogy ké pes
meg mu tat ni, lát ha tó él ménnyé ten ni 
a lát ha tat lant a „kü szöb alatti”22 vagy
prereflektív ész le lés se gít sé gé vel, amely
egy be cseng Klee so kat idé zett mon da -
tá val: „A mû vé szet nem a lát ha tót ad ja86
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vissza, ha nem lát ha tó vá tesz.”23 A szür -
re a lis ták ter mé sze te sen osz tot ták a lát -
ha tat lan ki fe je zé sé nek gon do la tát, még
a szür re a lis ta ke mény mag mód sze-
 re i tõl el ha tá ro ló dó René Magritte is:
„Min den egyes do log, amit lá tunk, va -
la mi mást rej te get; és na gyon sze ret -
nénk lát ni, mit rej tett el a lát ha tó
elõlünk…”24 A fe no me no ló gia ol da lá ról
is mét Merleau-Pontyra hi vat ko zom, aki
szin tén a dol gok kö zött, mö gött meg bú -
vó, lát ha tó vá vá lás ra vá ró ér tel met fel -
té te le zett. A mû vész e lát ha tat lan tar ta -
lom ki fe je zé sé re tö rek szik; a kész mû
„va ló já ban a ki fe je zés re tett erõ fe szí té sek
so ro za tá nak le üle pe dett eredménye”.25

Avagy – husserli ter mi nus sal – a transz-
 cen den tá lis re duk ció és ref le xió ered -
mé nye ként elõ ál ló mû al ko tás. Az al ko -
tó fo lya mat so rán fel tû nõ noémák
asszo ci a tí van kap cso lód hat nak össze
az al ko tó mû vész vi lá gá ban, amely ele -
me ket el sõ ként a mû vé szi én in tu í ci ó ja
fûz egy be az elõ ze tes mû szá má ra,
majd az al ko tói én már a ref le xió so rán
az af fek tu sok ál tal a tu dat ba tö rõ tu dat -
ta lan em lék ként ész le li õket. A mû vé -
szi és az al ko tói én kö zött te hát ál lan dó
kap cso lat áll fönn. Az al ko tó fo lya mat
két sza ka szát egye sí tõ ré szé nél az al ko -
tói én és a mû vé szi én hely ze te és sze -
re pe hang sú lya i ban meg vál to zik, de 
a mû vé szi én vagy tu dat rész to vább ra 
is ha tás sal van az al ko tó fo lya mat ra. Tu -
laj don kép pen az egye sí tõ sza kasz az 
al ko tó fo lya mat egé sze alatt ját szó dó
tudattalan-tudatelõttes-tudat kö zöt ti
oda-vissza moz gás le csa pó dá sa, amely -
ben a kész mû ki kris tá lyo so dik. A fo lya -
mat ban min de nek elõtt a mû vé szi én 
al ko tá sa, az elõ ze tes mû je len ti a leg na -
gyobb se gít sé get az al ko tó én szá má ra,
amely most már mû ként áll elõt te mint
az ih le tett mû vé szi al ko tó te vé keny ség
szim bó lu ma, ami ki fej tés re vár.

Az al ko tó fo lya mat egé sze te hát
nem csu pán az ösz tön ál tal ve ze tett tu -
dat ta lan fo lya mat. Igaz, Jung sze rint az
„elõbb tel je sen tu dat ta la nul fejlõdik”,26

így tu laj don kép pen az én ha tá ra i nak
fel ol dó dá sá ról beszélhetünk,27 ame lyet
Ernst Kris az al ko tó mû vé szek nek tu laj -
do ní tott kont rol lált reg resszi ó já val, va -

la mint ezt az el mé le tet to vább gör dí tõ
Ar nold Ehrenzweig gon do la tá val kö -
vet he tünk nyo mon. Kris meg fo gal ma -
zá sa sze rint az al ko tó fo lya mat so rán 
az „én szol gá la tá ban ál ló regresszió”28

ál tal az el sõd le ges fo lya ma tok át me ne -
ti leg fe lül ke re ked nek, va gyis Kris olyan
ké pes ség gel ru ház za fel az al ko tó mû -
vészt, amely le he tõ vé te szi szá má ra 
az anya gi vi lág és az ösz tön vi lág (tu -
dat ta lan) tar tal mai kö zöt ti sza bá lyo zott
át já rást. Ehrenzweig az el sõd le ges fo -
lya ma to kat a mû vé szi al ko tó te vé keny -
ség esz kö ze i nek te kin ti, amely a mû -
vész irá nyí tá sá val új sze rû for má kat
hoz hat lét re, az az je len té sek és asszo ci -
á ci ók sza bad áram lá sát te szi le he tõ vé.
„A mû al ko tás struk tú rá já ban min den
jel sze rint olyan bo nyo lult kap cso la tok
van nak, ame lye ket nem le het fel fog ni 
a köz na pi jó zan ész sza bá lyai sze rint
al ko tott szi lárd és ta ka ros ké pek so rá -
val. Egy más sal össze egyez tet he tet len
kör vo na lak és fel szí ni je len sé gek ke -
resz tül-ka sul át jár ják egy mást, mi köz -
ben ugyan azon idõ ben és ugyan azon
he lyen pró bál nak össze ta lál koz ni. […]
a bel sõ tér és a kül sõ tér va la mi olyan
sa já tos egésszé ol vad össze, ami egy -
szer re bel sõ is meg kül sõ is.”29

Ezen a pon ton meg kell em lí te nem
az elõ ze tes mû egy újabb ér tel me zé sét,
ami épp eb bõl a foly to nos kap cso lat ból
kö vet ke zik. Ne ve ze te sen hogy az elõ ze -
tes mû nem ki zá ró lag az ere de ti be nyo -
más leg köz vet le nebb ké pi ki fe je zé se -
ként ér ten dõ, ha nem a mû al ko tás nak
az al ko tó fo lya mat bi zo nyos pont ján
elõ ál ló ál la po tát is je löl he ti, amely kap -
cso ló dá si pont ként szol gál hat a pszi -
cho ló gi ai tu dat ta lan és a tu da tos kö zött.
Vé le mé nyem sze rint a szür re a lis ták ra 
a két ér tel me zés ket tõs sé ge le het ér vé -
nyes, ha bár ese tük ben még ne he zebb
fel adat kü lön vá lasz ta ni az al ko tó fo lya -
mat két sza ka szát, még is úgy gon do -
lom, hogy a szür re a lis ták sem men te -
sül nek a ref le xió és a for ma adás tu da -
tos sá ga alól, ahogy ezt Klee is le ír ta.
Mû vé szi mód sze re, a for ma és tar ta lom
ál lan dó moz gás ban tar tá sa tá maszt ja
alá a tu dat ta lan és a tu da tos al ko tá si 
fo lya mat ket tõs mû kö dé sét. „A leg fel - mû és világa
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sõbb kör ben a sok ér tel mû ség mö gött
egy vég sõ ti tok rej lik, és az in tel lek tus
nyo mo rú sá go san ki lob ban. Le het ugyan
ér te lem mel szól ni ar ról a ha tás ról és
üdv rõl, amit ez ki vált, még hoz zá úgy,
hogy a kép ze let ösz tön rej tet te vonz -
erõ tõl szárny ra kap va oly ál la po tok kal
ke cseg tet, ame lyek va la hogy bá to rí tób -
bak és ser ken tõb bek, mint a jól is mert
föl di ek vagy tu dot tan túl vi lá gi ak. […]
A mû vé szet ön tu dat lan já té kot ûz a
vég sõ dol gok kal, és még is el éri õket!”30

A szim bó lu mok szá mos Klee-festmény
sze rep lõi, de vé le mé nyem sze rint a leg -
szem be tû nõb ben az an gyal és a hal áb -
rá zo lá sá nak, ki fe je zé sé nek szim bo li kus
je len té sé ben nyil vá nul nak meg. Ezek -
ben a ké pek ben a tar tal mi asszo ci á ci ó kat
szem lél te tõ for mai asszo ci á ci ók nagy -
sze rû en tük rö zik azt a fel te vé se met, mi -
sze rint Klee sa já tos stí lus öt vö ze té nek
kö szön he tõ en mû vei le he tõ sé get ad nak
a tu dat ta lan tar tal mak al ko tó fo lya mat -
ban ját szott sze re pé nek vizs gá la tá hoz.
„A dol gok ki tá gult és meg sok szo ro zó -
dott ér te lem ben mu tat koz nak, lát szó -
lag el lent mond va a teg na pi ra ci o ná lis
ta pasz ta lat nak” – ír ja Klee ugyan ott.

Amint lát tuk, a tu dat ta lan tar tal -
mak mû vé szi meg je le ní té sé ben az
álom és a fan tá zia játssza a fõ sze re pet.
A fan tá zia fo gal ma ve zet het át min ket
az al ko tó fo lya mat fe no me no ló gi ai fel vá -
zo lá sá hoz, amely hez Edmund Husserl
és Eugen Fink gon do la ta it idé zem fel.
A fan tá zia vagy éber álom ál la po tá ban
al ko tó mû vész – Husserl fo gal mát hasz -
nál va – sem le ges ál la pot ban van. A fan -
tá zi á lás so rán „azt ta lá lom ma gam elõtt,
és azt írom le, ami vel ek kor »rendel-
kezem«, a fan tá zia tör té né se ket, ame -
lyek egy ál ta lán sem le ge sek, és pe dig
min dent a mint ha móduszában”31 – ír ja
Husserl. Azon ban az ed di gi gon do lat -
me net bõl kö vet ke zik, hogy az al ko tó fo -
lya mat ket tõs ter mé sze te az al ko tó -
mun ka egyik alap ját je len tõ fan tá zi át is
érin ti. Egy fe lõl a mû vé szi én sza bad sá -
gát és csa pon gó fan tá zi á ját (el sõd le ges
fo lya ma tok), más fe lõl a tu da tos, kon -
ven ci o ná lis ész le lést is szem elõtt tar tó
éber ál mot fel té te lez het jük. 

Finknél ta lál hat juk meg a mû vé szi
sza kasz ra jel lem zõ fan tá zia mû kö dés le -
írá sát, amely ben az úgy ne ve zett „tisz ta
fan tá zi ák […] a le he tõ sé gek nyílt já ték -
te ré ben sza ba don csa pon ga nak. Eze ket
nem kö tik meg ha tá ro zott mo ti vá ci ó ik
[…], ha nem csu pán az ál ta lá ban vett
szemléletiség a pri o ri tör vé nyei kö tik
õket. […] jel lem zõ sa ját ja egy faj ta múlt-
és jövõhorizontalitás, ame lyek azon ban
min dig tel je sen meghatározhatatlanok.”32

A pszi cho ló gia fe lõl néz ve a tisz ta fan -
tá zia a tu dat ta lan tar tal mak szim bó lu -
ma i ra épü lõ fan tá zi á val ál lít ha tó pár hu -
zam ba, míg a „va ló di” fan tá zia in kább az
al ko tói asszo ci a tív vagy passzív szin té -
zi sek hez és az af fek tus el mé let hez kö -
ze lít. Te hát az elõ ze tes mû al ko tá sa 
so rán az al ko tói én nek tu laj do nít ha tó
sem le ges be ál lí tó dás má sik „mo ti vá ci ó -
jú” fan tá zi á ja lép szín re, amit már nem
a vé let len sze rû en egy más hoz tár sí tott
je len té sek, be nyo má sok, „öt le tek” jel le -
mez nek, ha nem mint „min den faj ta po -
zí ci ó tól va ló szán dé kos tar tóz ko dás”
lép fel. Va gyis – Husserl meg fo gal ma zá -
sát át emel ve – az al ko tói én fan tá zi á ja
„olyan szel le mi te vé keny ség […],
amely jel le gét te kint ve ér dek nél kü li
[…], a já ték bi ro dal ma” – ami „a te ma -
ti kus »éber« tu dat ban is passzí van
lefoly-hat”.33 Vé le mé nyem sze rint ez 
a le írás al kal maz ha tó le het az al ko tói
én fan tá zi á já nak mû kö dé sé re, amely-
lyel kap cso lat ban az asszo ci á ci ók
meg je le né sé nek má so dik le írá sa lesz
ér vé nyes. A fan tá zia itt az elõ ze tes
mû re va ló ref le xió ha tá sá ra lép mû kö -
dés be az éber tu dat passzív te vé keny -
sé ge ként, és en nek so rán vá rat lan
affekciók ér he tik az al ko tói ént, ame -
lyek nem tu da tos szin té zist ered mé -
nyez het nek. Te hát a kü szöb alat ti ész -
le lé sek – ame lyek itt a mû vé szi tu dat -
rész ész le lé se i nek fe lel tet he tõk meg –
tu da tos sá vál hat nak, és lát ha tat la nul
be ol vad nak, ez zel se gít ve az al ko tói én
mun ká ját, amely ben így „az el sõd le ges
és a má sod la gos fo lya mat kö zöt ti ha tá -
rokegybemosódnak”.34

Ez az egy be mo só dás érez he tõ Klee
mû vé sze té ben, ami vel ki emel ke dett
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kor tár sai kö zül. Klee azo kat a for má -
kat, il let ve a for mák mö gött meg bú-
 jó je len té se ket mu tat ja meg, ame lyek 
a „köz ti-vi lág ban” ta lál ha tók. Az ún.
köz ti-vi lág „az ér zé ke ink szá má ra kül -
sõ leg meg je le nõ vi lá gok kö zött” lé te -
zik, de „bel sõ leg úgy ma gam ba fo gad -
ha tom, hogy kül sõ leg is ké pes va gyok
ki ve tí te ni megfelelõit”35 – ír ja. Ha bár
Klee nem tu dott túl jut ni ezen a vi lá -
gon, cso dá lat tal adó zott Kandinszkij
mel lett Franz Marcnak, aki ké pes volt
meg lát ni „az õs ké pek vi lá gá nak vissz-
fényét”.36 S ha bár Klee szá má ra a fan -
tá zia má sod la gos és ve szé lyes do log
volt, hi szen a for mai le he tõ sé gek ki ak -
ná zá sa volt az el sõd le ges cél ja, tisz tá -
ban volt egy kí vül rõl ér ke zõ ha tás mû -
kö dé sé vel. Így ír er rõl: „Az Én is sze re -
pet ját szik még, nem csak az õs kép sze -
rû; tük rö zõ dik és ke resz tül megy dis -
tan ci á kon. Az ak tív Én, mely vo nat ko -
zás ba ke rül az õs kép pel, be avat ko zik 
a do log ba, eset leg olyan kö rül mé nyek
kö zött, ame lye ket az Én más hon nan
fo gad be.”37

Az al ko tói én szá má ra az elõ ze tes mû
mint szim bó lum ad hat ki in du lá si ala pot
a vég le ges, el ké szült kép hez, re-pre zen -
tá ci ó hoz. Az al ko tói ref le xió so rán ezek
a passzív ré teg ben lé võ tar tal mak ak ti vi -
zá lód nak, s az al ko tói fan tá zia se gít sé gé -
vel be épül nek az al ko tá si fo lya mat ba.
Vé le mé nyem sze rint az elõ ze tes mû to -
vább al ko tá sa szem pont já ból az ér tel me -
zés mint „a meg ér tés ben ki ve tí tett (fel vá -
zolt) le he tõ sé gek kidolgozása”38 össze kö tõ
szál ként je len het meg az al ko tó fo lya mat
két sza ka sza kö zött. A mû vé szi sza kasz
ese té ben fel té te le zett szim bo li kus elõ ze -
tes mû meg fej tés re vár, azon ban „a
szim bó lum kö tõ dé se az in terp re tá ci ó -
hoz nem kül sõ ség, nem hoz zá csa tolt va -
la mi, nem hol mi öt let. […] nem blok kol -
ja le a meg ér tést, sok kal in kább pro vo -
kál ja: va la mit fel kell tár ni, meg kell ér -
te ni a szimbólum-ban.”39 A rej tett je len -
tés fel ku ta tá sa az al ko tói én egyik fel -
ada ta a kész mû fe lé ve ze tõ úton, ame -
lyen Klee is ha ladt: „Ta lán egy szer re ke -
let ke zik egy kép? Nem, da rab ról da rab -
ra épül fel, akár csak egy ház.”40

mû és világa
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