
szegénység nem szép. Hogyan nõhet ki
belõle mégis nagy mûvészet? Leon Alex
nagy mûvész volt és nyomorgó ember.

Életformája és mûvészetének tárgya a nélkülö-
zés volt, a szegénység, a szenvedõ ember sorsa.
Ez határozta meg esztétikáját, amelyben pályája
elején a harcos mondanivaló elõbbre való, mint
a kifejezés kimunkált szépsége. Abban a világ-
ban, amelyben legalább száz éve aktuális kér-
dés: lehet-e szépen kifejezni, harmonikussá te-
remteni akár irodalomban, akár képzõmûvé-
szetben azt, ami a való világban gyötrelmes,
megalázó, azt, ami nélkülözés, szorongás, ki-
szolgáltatottság. Más szóval: szép-e a modern-
nek is nevezett mûvészet, ha köze van ahhoz,
ami nem szép? Ami nem az emberi méltóságot
mutatja meg, hanem test és lélek torzulását?

Kernstock Károly írja reménykedõn, a hu-
szadik század elején, a mûvész jövõbeli szere-
pét fürkészve: „az õ esztétikai értéket alkotó ere-
jével […] papja lesz az esztétikának, mely a té-
teles erkölcsit helyettesíti, s a mûvész lesz a
szociális létra legmagasabb fokán, hol ha nem is
fog az istenekkel tárgyalni, de irányítani fogja a
tömegeknek lelkét”. 

Ez utóbbi jóslat nem igazolódott. Úgy tûnik,
hogy a tömegek lelkét mindinkább a giccs irá-
nyítja, az válik szükségletévé, mert kimenekíti a
mindennapok sivárságából. Leon Alex viszont –
akárcsak Derkovits, Dési-Huber István – éppen
arra törekedett, hogy esztétikai értékként látha-
tóvá tegye egyén és tömeg létének eltagadott, le-64
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nézett oldalát is. Tehetségét nem a kellem, a tetszés hálás céljának szolgálatába
állította. Érvényes Leon Alexre is az, amit Elek Artur 1935-ben Derkovitsról ír:
„élete meg-megújuló betegeskedés, állandó nyomorgás”, mint ahogy érvényes rá
is az akaraterõ, a céltudatos kitartás, az elnyomhatatlan és tagadhatatlan teljesít-
mény, az, hogy „iskolázás nélkül megszerezte a mesterségbeli tudást […], és
hogy „mûvészetét erõs szociális felháborodás hatja át”. Felháborodás? Mi ellen?

Németh László a Kocsik szeptemberben címû regénye egy mondatával a zsi-
dóság és a nehéz életû pusztai béresek, kisgazdák között, váratlan képzettársí-
tással, kapcsolatot vél feltárni: Rosenfeld, a gazdag bérlõ „ha pénzivel úr volt is,
volt neki is szégyelnivalója, s ez szegénységük titkos rokonává tette”. Miben áll
ez a titkos rokonság? Könnyû megfejteni. Tehát zsidónak lenni szégyen, sugall-
ja, egy bizonyos mentalitást tolmácsolva, a nagy hatású író, és – ma egyre inkább
– szégyen szegénynek lenni. Két megvetett társadalmi csoport valamiféle, talán
nem is tudott, nem is vállalt sorsközössége egy bizonyos, éppen nem  demokra-
tikus szellemiségû réteg szószólójának felismerésében – és a társadalmi gyakor-
lat hétköznapjaiban – találkozik. 

Ez a felismerés messzire vezethet. Zola óta tudjuk, s közelebb hozzánk, a fa-
lukutató népi írók is tanúsítják, mit mutathat meg az irodalom. De a képzõmû-
vész is felvállalhatja  feladatként –  s itt példám Van Gogh lenne –, hogy csak a
szépet keresõk szemével nézve tagadhatatlanul kínos tényekkel is foglalkozzék.
Valamilyen állásfoglalásra készteti a mûalkotást befogadó közeget, az olvasót, a
hallgatót, a nézõt, s így erkölcsi ítéletre jogosítja fel, sõt a szociológia tárgyába is
betekintést enged, amikor az esztétikumot a társadalomtudománytól elválasztó
falat ledönti. Az egyedeire bontható közösség figyelme ilyenformán ráirányulhat
a maga és a másik ember, a mások helyére a társadalomban. 

Az 1907-es születésû petrozsényi Löwinger Sándor, mûvésznevén Leon Alex
például életmûvet alapoz, amikor világában megjelenik a képzõmûvészetben
egy addig alig szerepelt  modell: a bányász.  A továbbiakban is a közvetlen kör-
nyezet, a személyes élettapasztalat fogja elsõsorban meghatározni mondanivaló-
ját, mûvészi elkötelezettségét, formavilágát. Elõdök és kortársak közül néhány
mûvész már az avantgárd egyik új irányzatának, az expresszionizmusnak ko-
rántsem választékos nyelvén beszél a valóságról. 

Kiiktatja-e a mûvészetbõl ez a kihívó gesztus a szépséget? Vagy éppen csak
merészen átértelmezi, kitágítja? Betessékeli a mûvészetbe azt is, ami nem szép.
A hatás felõl nézve: nem élvezetet nyújt, nem örömöt vált ki a nézõbõl, hanem
akár részvétet, akár éppenséggel felháborodást, tiltakozást. De vajon ez az indu-
lat a mûvésznek szól-e, akitõl ilyenformán meg is tagadható az artisztikum hor-
dozójának elõkelõ rangja? Vagy annak a valóságnak, amely az emberi létet, az
emberi testet, arcot – sorsot! – eltorzítja?  Innentõl már nemcsak a mûvész, az
alkotó szerepe módosul, hanem a mûélvezõé is, akitõl, íme, megvonták az élve-
zetet! Az új mûvészet új magatartássá alakul, és agresszíven követeli a nézõtõl
is, hogy magatartást tanúsítson valamivel szemben, amitõl irtózik, amit legszí-
vesebben nem akarna látni, amirõl nem kíván tudomást venni. Mert nem kelle-
mes kikapcsolódást nyújt, hanem éppen hogy bekapcsolja az éhség, a magány, a
bánat, a tehetetlenség vagy a lázadás valóságába. Akár hátat is fordíthat mind-
ezeknek, ha nem hajlandó befogadójuk lenni. Vagy: vállalhat valamiféle részvé-
telt, legalább úgy, hogy  immár más szemmel nézi nemcsak a rajzot, a festményt,
a szobrot, hanem magát a világ egészét, a társadalmat s benne az igazságnak egy
tagadhatatlanul nem szép arcát is. 
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A kétkezi munkás, elõbb kovács, aztán már betegen, fizikai erejét vesztve,
kárpitos apa négy polgári osztályt végzett fiának, a szabómûhelyben inaskodó
kamasznak a kemény tényekkel mûködõ valóság nem ígért mûvészi pályát. Az
iskolában gyenge tanuló. Egyetlen tantárgyban tûnik ki. Ez a tantárgy a rajz.
Szeme és keze mutatja az utat jövõje felé. Évek telnek el, a megélhetés keresé-
sének évei, ezek az álmodozás évei is, amíg elõbb egy tekintélyes nagyváradi
nyomda litográfusa lesz a leendõ mûvész, majd – és ekkor már huszonhárom
éves – fotókat nagyít. Alakul benne a látvány, és eszközöket kínál az értelme-
zésre. Hat rá a kor sajtója, Kassákék látásmódja, az aktivizmus, a Ma szelleme.
Nagyváradra kerül a háború ûzte család. És a mûvésszé fejlõdõ fiatalember be-
kerül a polgárváros haladó szellemi elitjébe. Itt, egy munkásnegyedi magtárban
roppant szegényes mûtermet alakít ki. A nyilvánosság elé elsõ kiállításával egy
szerkesztõségben kerülnek munkái. Nincs módjában termet bérelni! A grafika
vonzza, a harcos grafika, amit saját élettapasztalata és a válság sújtotta városi
közeg sugall. És valahogy eljut, kétszer is, Prágába. Egy nemzetközi visszhangú
politikai esemény lendíti tovább a pályán: Budapesten kivégzik Sallait és
Fürstöt, Nagyváradon értelmiségiek, újságírók, mûvészek – (ekkor még
Lõwinger Sándor) barátai, pártfogói – tiltakozó kiáltványt bocsátanak ki, cím-
lapján, nem véletlenül, éppen a szárnyait bontogató grafikus rajzával, s ez a
manifesztum bejárja Európát: Párizs, Bécs, Prága figyel fel egy fiatal erdélyi
mûvész, Leon Alex tehetségére. Több rajza is a rangos német Simplicissimus-
ban jelenik meg, és a Leon Alex társadalmi és mûvészi meggyõzõdése, fõként
pedig munkáinak lendülete olyannyira egyezik a lap irányzatával és ízlésével,
hogy biztatják, akár hetenként küldhet nekik rajzot. Tágul a látóköre, egy sza-
badabb, polgáribb világ látványaiból is tanul. Elsõ munkáiban megjelenik a
nagyváros. Mint látvány, formavilág és emberi sorsok közege. Úgy tûnik, sze-
rény és szegény maradt mégis, mindvégig, egész rövid életében: nem tudta ki-
használni az adódó lehetõségeket. Mint aki elutasítja vagy észre sem veszi a fel-
kínálkozó sikert. Majd késõbb, Párizsban, ahol maga Chagal biztatja, fogadja
barátságába, már nemzetközi perspektíva nyílik meg elõtte: a mûvészetet meg-
becsülõ, gazdag Skandináviába hívják. Inkább hazajön…

(S itt, zárójelben jegyzi meg a nem szakmabeli kommentátora e némiképp
rendhagyó mûvészegyéniségnek, hogy milyen nemesen vonzó tud lenni ez a
rosszul táplált, rosszul öltözött fiatal férfi!  „Hogy él ez az ember? Hogy nem hal
éhen?” – kérdezi Leon Alex életének és munkáinak kortárs méltatója, az újság-
író. Két önarcképét ismerjük. Grafikák. Profi munka. Erõs vonásokkal formálja
meg a saját arcát, olyan tárgyilagosan, ahogyan a Neue Sachligkeit, az új tárgyi-
asság stílusa elõírja. És ez a jelentékeny arc, egy fennmaradt amatõr módra ter-
mészetes fotón a hihetetlenül törékeny, szinte rongyokba öltözött test fölött,
pózmentes testtartásban jelenik meg: értelmiségi módon kifinomult, érzékeny,
csupa szem és szomorúan okos figyelem. Nem hiányzik róla a tömeg sorsa ellen
lázadónak a maga személyes sorsába – bölcsen vagy inkább fáradtan – beletörõ-
dõ lemondása.)

Leon Alex bátorsága ritka bátorság, az érzékeny emberé. Bátorság már az is,
ahogyan a szerelmeseket is csúnyának ábrázolja. Szerelmüket reménytelennek.
De elegáns, kifinomult lények is feltûnnek képein. Színben, vonalban, testtar-
tásban, mozgásban kontrasztjai a markáns vagy elesett alakok seregének. Lélek-
ábrázoló és lélekbemarkoló a mûvész ereje, artisztikus értelme, ahogyan a vilá-
got a maga teljességében látja és láttatja, az embertípusok és életformák sokféle-66
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ségét felmutatja. Ezt a teljességigényt, a nüanszoknak ezt a változatosságát ne-
vezném Leon Alex bátorságának.

Nagyjából követni tudjuk, hogyan élt. Csak sejthetjük, hogyan halt meg. A
kórházi ágy menedékérõl szóló feltételezést e sorok írója valószínûtlennek érzi.
Kiszolgáltatottan, zsidóként, akit a háború legvédtelenebbjei közé sodort a sor-
sa, a tömegpusztulásnak is a legvégén, amikor még talán meg is menekülhetett
volna – leginkább valahogy így lehet e rövid és keserves mûvészéletnek a végét
elképzelni. Az olyan embernek, akinek van ereje az életet a maga kegyetlensé-
gében is zseniálisan megmutatni, szinte törvényszerûen nem adatik meg a fizi-
kai túlélés. Az utókor is hálátlan hanyagsággal kezelte Leon Alex életmûvének
tekintélyes részét, hagyta elkallódni. Annak, ami megmaradt belõle, próbáljunk
értékéhez méltó örökösei lenni.
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