
� PLATÓN: A geometriai szabályok szerint felépülô
alakzatok és testek – a filozófiai geometria szerint
[…], és nem az építômestereké és a kereskedôké sze -
rint – ugyanolyan szépek, mint a mûalkotások, tehát

abszolút módon, és nem csak reánk vonatkoztatva
szépek. A kör, a gömb és az isteni háromszög tiszta
és vegyítetlen örömöket foglalnak sajátjukként ma -
gukban, amelyeket nem szennyez semmi fájdalom,
olyan matematikai örömöket, melyek a sokaság szá -
mára hozzáférhetetlenek, és csak az igen kevesek szá -
mára vannak fenntartva.

LYNCH: Egyedül a mûvészet ébreszt gyönyört.
EUPALINOSZ, AZ ÉPÍTÉSZ: És a geométerek? Nem

gon dolod, hogy ônáluk is megtalálható ennek a szi -
gorú fajtájú szépségnek a keresése, és hogy ennek ôk
is megtalálták a példáit?

STEPHEN DEDALUS: Micsoda? Csak nem akarod
azt mondani nekem, hogy vágyadat Eukleidész de -
rékszögû háromszögének átfogója kelti fel!

LYNCH: Nem. De add nekem Praxitelész Vénu szá -
nak átfogóját…

ANAÏS NIN: …Vénusz Deltájáét.
AZ IFJÚ SZÓKRATÉSZ: De milyen alapon?
ELEAI IDEGEN: A diagonális alapján. Majd újból, a

diagonális diagonálisának alapján.
PLÓTINOSZ: Innen az a szeretet, amelyet az egyes

formák és a nekik megfelelô tiszta tárgyak iránt ér -
zünk. Csakugyan, ha meglátunk egy ilyen három szö -
get, akkor mint egyszerû és abszolút háromszöget
szeretjük.

PIERRE ALBERT-BIROT:
KÖLTÔ NE TEGYEN TÁRGYAT KÖLTEMÉNYÉBE

HISZ MINDEN ELTÛNIK HA ELÔBUKKAN A
FEKETE HÁROMSZÖG A LÍRAI HÁROM

SZÖG A KÖZPONTI HÁROMSZÖG
ÉS A VAK HÁROMSZÖG ÉSZV

ESZTÔEN DÚDOL A VÁGY
KÉZ NÉLKÜLI GÖNDÖR
ISTEN MINDEN PILLA

NATBAN EGY VIL
ÁG ROBBAN

SZÉJJEL A
TEREKB

E
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Konfiguráció Molnár Gyulának

Molnár Gyula: Zsuzsanna és az Öreg Designerek / 
Gyula Molnár: Susanna and the Old Designers

rajz és digitális technika / drawing and digital technique [100x70 cm]
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Molnár Gyula:
Hommage à Victor

Vasarely / 
Gyula Molnár:

Hommage à Victor
Vasarely

rajz és digitális
technika / drawing

and digital technique
[100x70 cm]

Molnár Gyula:
Önarckép / 
Gyula Molnár: 
Self-portrait
rajz és digitális
technika / drawing
and digital technique
[100x70 cm]
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JOHANN WOLFGANG GOETHE: Korán
megtanul tam, hogy a geometria gyönyör
forrása. Örömet nyúj tott számomra, hogy
kellemesen kiélhettem benne a vonalzó és
a körzô használatában mutatkozó ügyes sé -
gemet. De nem tapadtam örökkévalóságig
a geo metriai testekhez…

JULES LAFORGUE: Ez majd beavat a Nô-
be! / Elô ször is susogjuk fülébe lágyan:

A háromszög szögeinek összege, drága lélek,
/ Egyenlô két derékszöggel.

LEWIS CARROLL: Gyönyörû nyári este
volt, ami kor két vonalat lehetett megfi gyel -
ni, amint folytatták útjaikat egy sík felü le -
ten. Az idôsebbik hosszú gya korlat ered mé-
nyeként elsajátította annak a fiatal és bug -
ris görbék számára oly nehéz mûvé sze tét,
hogy egyenesben feküdjön két vég pont ja
között; de a fia talabbik, kislányos szele bur -
diságában, állandóan arra vágyott, hogy di -
vergáljon és lett belôle egy hiperbola vagy
valami más romantikus és kötetlen görbe.
Éltek és szerettek: a sors és a közöttük lévô
felület ezentúl távol tartotta ôket egymás -
tól, de ez nem maradhatott örökre így: egy
egyenes metszette át ôket, és az általa alkotott
belsô szögek összege kisebb volt két derékszög -
nél. So ha nem feledhetô pillanat volt ez, 
és ahogy együtt foly tatták útjukat, egy sut -
to gás trillája szelte át izok ron hullámokban
a felület síkját: „Igen! Mi találkozni fo gunk,
ha állandóan meghosszabbítanak bennün -
ket!”

CHRISTIAN MORGENSTERN: Két pár -
huzamos ro hant / ki a végtelenbe / nem
akartak találkozni / míg sírba nem szálltak.
/ De miután már tíz fényévet ván doroltak
egymás mellett / akkor a magányos párnak
már semmi földi nem volt a lelkében. / Va -
jon pár hu zamosak voltak-e még? / Már ôk
maguk sem tudták. / Az örök fény átitatta
ôket, / ekkor eggyé váltak ben ne / az örök
fény elnyelé ôket / mint két szerafikus an -
gyalt.
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A hetvennek ünnepléséhez a matematikai, geomet riai
vagy számmisztikai megfelelések mellett, hogy Mol -
nár Gyula kedvére tehessek, még mást is talál tam.

A 20. század elejének apró, praktikus találmánya
volt az úgynevezett varázsnotesz. Freud is szívesen
használta, leírása is tôle való: „A varázsnotesz papír -
keretbe foglalt tábla, sötétbarnás gyanta- vagy viasz -
masszából. Ezt egy vékony, áttetszô lap fedi, ami a
viasztábla felsô széléhez jól hozzátapad, az alsóhoz
szabadon illeszkedik. Ez a lap a kis készülék legér de -
kesebb része. Maga is két rétegbôl áll, melyek kívül,
a keskenyebbik oldaluknál elválaszthatók egymástól.
A felsô réteg átlátszó celluloidpapír, az alsó vékony,
azaz áttetszô viaszpapír. Használaton kívül a viasz pa -
pír alsó felülete enyhén hozzátapad a viasztábla fel -
színéhez. A varázsnoteszt úgy használjuk, hogy a vi -
asztáblát fedô lap celluloidlemezére ráírunk valamit.
[…] Az irón az általa érintett helyeken rányomja a
viaszpapír alsó felületét a viasztáblára, s az így kelet -
kezô barázdák sötét írásképet mutatnak a celluloid
egyébként sima, szürkésfehér felületén. Ha el akar -
juk tüntetni a feliratot, elég az összetett fedôlapot
sza bad, alsó szélénél fogva könnyed mozdulattal fel -
emelni a viasztábláról. […] A varázsnotesz immár
tiszta, és al kalmas újabb feljegyzések felvitelére. […]
Ha beír tunk valamit a varázsnoteszbe, és a celluloid -
lemezt óvatosan elválasztjuk a viaszpapírtól, akkor az
utóbbi felszínén épp olyan világosan meglátszik az
írás. Így feltehetjük a kérdést, mi szükség van egyál -
talán a fedôlap celluloidlemezére. Aztán, ha próbát
teszünk, kiderül, hogy a vékony papír könnyen ösz -
sze gyû rôd ne vagy beszakadna, ha egyenesen ráír -
nánk az irónnal. Tehát a celluloidlemez a viaszpapír
egyfajta védôbo rítója, melynek a kívülrôl érkezô,
károsító behatáso kat kell távol tartania. A celluloid
az »ingervédô«; a tulajdonképpeni ingerfelvevô ré -
teg a papír. Most már utalhatok arra, amit A halál -
ösztön és az életösztönök cí mû munkámban fejtettem
ki, hogy ti. lelki észlelô ap parátusunk két rétegbôl áll,
egy külsô ingervédôbôl, melynek a beérkezô izgatá -
sok erejét kell mérsékelni, és egy mögöttes ingerfel -
vevô felületbôl, az érzékelô tudatrendszerbôl.”

Freud szerint tehát a „varázsnotesz” a „lelki észle lô -
apparátus” analógiájaként mûködik.

Ha a „lelki észlelôapparátus” freudi meghatározá -
sában kicserélünk, pontosabban behelyettesítünk né -
hány fogalmat, pontos képet kapunk arról, hogyan is
szerkesztôdik, majd mûködik az a fajta öntörténeti, a
lényegét illetôen analitikus/szintetikus életmû, ami -
lyen Molnár Gyuláé.

Merthogy, úgy tetszik, van egy személyesen aktív
(vagy cselekvôen szubjektív) mûvészettörténeti tu -
datunk, ami mûvészettörténeti tényeket, struktúra-
szeleteket, mû-együtteseket vesz fel, de nem ôriz meg
azokból tartós emléknyomokat, így minden újabb ana-
lízis, esetleg szintézis igényû bemutatás, feldolgozás
esetén tiszta lapként képes viselkedni. A felvett inge -
rek, a feldolgozandó elemek tartós nyomai a háttér -
ben lévô belsô mûvészettörténeti konszenzusban jön-
nek létre, és kapnak valami, olykor alig körülírt for -
mát. A személyes mûvészettörténeti tudat megma -
gyaráz hatatlan fenoménje a folytonos önbemutatás, a
permanens elôállás rendszerében a tartós emléknyo mok
helyén keletkezik. Vagyis: a mûvek által képvi selt és
sugallt mûvészettörténeti tudat személyes, szubjektív
módon alakított és alakítható, mely egy valóságosnak
tételeztetett mûvészettörténeti konszenzus (az állí tó -
lagos objektivitás) biztonságát keresi, ám az újabb és
újabb benyomások, információk, élmények, valamint
a „környezeti ingerek” elmossák, elfeledtetik, sem -
missé teszik a konszenzus feltételezett érvényét. Is -
mé teljünk: Freud azt mondja: „[…] lelki észlelô appa -
rátusunk két rétegbôl áll, egy külsô ingervédôbôl,
melynek a beérkezô izgatások erejét kell mérsékel nie,
és egy mögöttes ingerfelvevô felületbôl, az érzékelô
tudatrendszerbôl.”

Vagyis: a szubjektív mûvészettörténeti tudat meg -
védi önmagát a nem kívánt, zavarba ejtô ingerektôl
(a prekoncepción kívüli mûvészettörténeti tények -
tôl), hárítja azokat az információkat, melyekkel nem
tud mit kezdeni, melyek veszélyeztethetik kapacitását
és integritását.

S vajon mit tesz-tett azzal, amivel kezdeni tud?
Mondhatnánk: csudát! HAJDU ISTVÁN

mûkritikus
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