
H orst Janssen, hamburgi grafikus, rézmetsző és festő 1929-ben született, és 1995-ben halt meg.
Ez utóbbi tényt erőteljesen cáfolja írásainak az a kis csokra, amelyet ezennel átnyújtok a
Cigányfúró olvasóinak. Ezekben ugyanis olyan intenzíven szervezi személye köré a kozmoszt,

olyan egyetemleges világmegvetéssel él, háborog és lázong, hogy nem-léte csak a világ pusztulásával
együtt képzelhető el. Előbb ismertem meg a szövegeit, mint a rajzait és képeit, és beszámolhatok
arról, hogy ez utóbbiak csak művészi kvalitásukkal leptek meg. Különben: ugyanaz az ember. Hadd
hozzam fel példának önarcképeit: megrendítő önszeretet, önszépítés nélkül. Szeszek által is formált
kövér arc, dühhel vegyes gúny, diadalba oltott halál. Feszültség a vonások között, a fej és környezete
között – a részleteket mindenütt indulatos kohézió tartja össze. Ezek a feszültségek éltetik írásait is.
Az olvasóban ellenállhatatlan érdeklődés támad az élő – igenis, élő! – ember iránt, és a festő iránt, aki
valóban él, nem csak elfogadhatatlan, metaforikus értelemben.

(Eörsi István)

Horst Janssen

Üzenetek

A KÖNYVKERESKEDŐ

NOTESZLAP 1.

Közönség
Kettőspont:
...virágcsendéleteiben találtuk a legerősebbnek, haj-
dan
....legsajátlagosabban mégiscsak a portréiban nyi-
latkozik meg
...tájképet nem csinál többé?
...emlékszik még a kis japán tájkép-rézkarcokra?
...voltaképpen nagy fura rézmetszeteit találtuk mégis-
csak a legerősebbeknek
...leginkább önarcképeiben azonosul önmagával
...mégiscsak a figuratív fekszik a leginkább Önnek.
...örvendetes, hogy visszatalál a színekhez
...Ön bizonyára inkább illusztrátor
...Az olajfestészet nemigen fekszik Önnek
...a „Kérdező”-t mintha nem is Ön csinálta volna
...Nagy hatással volt ránk az a kézműves akribia, tud-
ja
....a pornografikusra Önnek nem volna szüksége sze-
rintünk
...már csak ilyen erotikus dolgokat csinál?
...Meseállat-periódusát olyan reményteljesnek találtuk
...mégiscsak a gyöngéd ceruza marad az Ön tulaj-
donképpeni eszköze, nemde

...temperával még sosem próbálkozott

...karneválsorozata volt mégiscsak a csúcspont

...csak ezeket a finom rézdolgokat kellene csinálnia

...ach, a nagy, romantikus tájképek

...Ach, csendéleteinek melankóliája.

...Ach, a nagy litográfiák, emlékszik még?

...Ach, emlékszik... a színes nagy fametszetek hajdan

...voltaképpen nem csinál többé fametszeteket:

* * *

Nos, kedves Brockstedt – közölje kérem az emberek-
kel: meglesz – megvan – minden rendben – vili. És
mondja meg még azt is nekik, hogy kezdődik a
második félidő – november 14-én, és jövőre rögtön
óriási faliszőnyegeket festek majd – krepp, tus, selyem,
lakk + vízfestékek.

NOTESZLAP 2.

„Voltaképpen”
...ezek az ötvenes években csinált színes fametszetek
változatlan véleményünk szerint a legsikerültebbek
...Már csak figuratív dolgokat csinál?
...Pokoli érzéke van a hátborzongató iránt. EZT kéne
ismét kamatoztatnia.
...Ön a tájakban a legtermésztesebb minden bizonnyal
...azok a nagy... szürreális rézmetszetek kiemelkedő

5


