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Somlyó György

PÁLYAMŰ -  PÁLYÁZATON KÍVÜL
vagy

„A festészet és a költészet határairól” 
-  más megvilágításban

Nem találtam egy könyvet.
Nem láttam egy kiállítást.
Nem hallottam egy lemezt.
Ily módon eleve esélytelen lennék a pályázaton, nem tartva be annak elemi feltételeit 
se (magas követelményeiről nem is szólva).

Egyébként: még sohasem vettem részt semmilyen pályázaton. (Lehet, hogy nem is 
„pályáztam” soha semmire.)

Se lottón, se totón, se hatos lottón, se Austrialottón, se ternón, se tiercén, se ruletten, 
se lóversenyen, se kakasviadalon, se... (Talán ez is hiba volt.)

Egyszóval: meg se nyerhetném a pályázatot. De a pályázatnak ezúttal sikerült meg
nyernie engem.

Mindez csak azért bocsátandó előre, hogy -  mindezek ellenére -  tiszteletemet fe
jezzem ki a Holmi kritikapályázata iránt, amely nélkül ez a rövidke írás (remélem, az 
lesz) sosem vagy legalábbis még most sem született volna meg -  holott már réges-rég 
megmozdult, és azóta és rugdal a fejemben, embrionális reflexeivel. Félő is ezért, hogy 
későszülött lesz.

*

Nem találtam egy könyvet.
Nem láttam egy kiállítást.
Nem hallottam egy lemezt.
Csak egy képet láttam.
Csak egy képet, amelyet bárki könnyűszerrel láthat, ha elvetődik a budapesti Nemzeti 
Galériába. Vagy akár otthon, a foteljében ülve is. Igaz, ez nem könnyű, mert a hely
színen se könyvet, se akár egy szokvány múzeumi levlap-reprodukciót nem talál róla, 
aki keres. (S ez már „kritika”, a kritika szociológiai a parte-ja; de erről csupán ennyit.) 
Magam is többször láttam. Többször fel is figyeltem rá. De csak egyszer „szignifikán
san”. Vagy inkább: egyszer figyelt fel rám. Egyszer szólított meg (fel -  le). Nem is maga 
a kép. Csak a vásznon egy vagy két ecsetnyom. (S éppen erről lesz szó: vászonról és 
ecsetnyomról.) Talán a kép szeme vagy szája. Legbeszédesebb pontja.

Mindössze legfeljebb néhány négyzetcentiméternyi felület. Nem is kép, mint 
mondtam. Csak vászon és festék. (De, Kosztolányitól tudjuk: a zászló is „csak bot és 
vászon” -  de [mégsem] bot és vászon.) Ha a képből kivágva néznénk, mégis csak vá
szonnak és festéknek látnánk, vagy valamiféle kelme, különös szövésű és különös szí
nű, érdes tapintású, de bársonyos hatású kelme képzetét keltené. Amely semmiben 
sem hasonlítana „festmény”-hez (sem ahhoz, amit „ábrázol”: egy női testhez). De ami 
nélkül a festmény se volna festmény. És persze, mint már ennyiből is kitetszik: a kép 
nélkül, a képen kívül a kép e kis részlete se lenne az, ami.
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Mégis: mihelyt ez a kis darab vászon és festék magához vonzotta tekintetünket, nem 
tudjuk többé levenni róla. Ha ez mégis sikerül: magán a képen két alakot látunk, egy 
századvégi lakás részletei között: háttal állva nekünk, elegáns férfi felső részét, volta
képpen csak zöldesbarna zakóját s annak kiterjesztett karját, mellette pedig egy ve
lünk szembeforduló női alakot, ruha nélkül. A férfi, velünk együtt, látja a nőt; a nő 
látja a férfit, akit mi nem látunk (s, érzésünk szerint, minket is, akik őt nézzük). A férfi, 
feltehetően, maga a festő, aki -  így -  elrejtőzik előlünk, az önarckép egy fordított, pa
radox válfajába bújva. Hasonlóba ahhoz, amelyet Vermeer választott, A FESTÉSZET 
ALLEGÓRIÁJÁ-nak megtestesítésére (a képet olykor A FESTÉSZET APOTEÓZISÁ-nak is ne
vezik). Vagyis: „a festő és modellje” egyik ritka változatával állunk szemben, ennek 
szokásos rekvizitumai, a festőhelyzet és a festőszerszámok jelenléte nélkül. Ez az alap
viszony („téma”) a festészetben a reneszánsz, ha szabad így (nyilván csak „közelítőle
gesen” és egyoldalúan) definiálni, toleráns -  világi vallásossága és a barokk agresszív 
-  fulguráns vallásossága után jelenik meg, mikor a művészi teremtés mivolta egyszerre 
éppúgy kérdésessé válik, mint maga a Teremtés. A téma ennek az alaphelyzetnek 
emblematikus jele, mintegy praekapcsolat, a festő és műve közötti kapcsolat kikerül
hetetlen előzménye és előképe. Az alakok dráma előtti dráma personái, akik mintegy 
az „idő előtt” vannak, a saját képük ideje előtti időben. Amikor még nem volt kép. Se 
születés. Se teremtés. Csak kopuláció és fogantatás.

*

A festészet és a költészet létrejötte, a praktikus, a művelethez legközelebbi szférában 
azonos processzusnak látszik. Irónnal (stílussal, lúdtollal, aranytollal, író- vagy szöveg- 
szerkesztő géppel -  mindegy) jeleket rovunk valamilyen üres felületre (papiruszra, 
pergamenre, papírra -  mindegy); illetve: ecsettel (festőkéssel stb. stb. -  mindegy) vi
szünk rá valamilyen üres felületre (vászonra, falra, farostlemezre stb. -  mindegy) egy
színű vagy sokszínű ábrákat. De ez az azonosság csak látszat. Kétszeresen is. Az írás 
egyezményes jelekkel történik, s a mű mint egyedi alkotás csak e jelek összességéből válik 
azzá. A rajznál (festésnél stb.) már az egyes jelek (ceruza-, ecset- stb. nyomok) maguk 
is egyediek, külön-külön is a mű részei, műszerűek. Ennek a viszonylatnak komple
menter, másik oldala, hogy: a befogadásnak -  a művet beteljesítő -  aktusában a szöveget 
szellemünkkel abszorbeáljuk, és azon keresztül hat csak érzékeinkre is. A festett (rajzolt, 
mintázott stb.) kép (szobor) érzékünkön át hatol belénk, és csak azon keresztül ju t el szel
lemünkig. Aki egy szöveget olvas, nem az író keze nyomával találkozik, hanem szelle
mével. Aki egy képet néz, a művész keze nyomával kerül közvetlen kapcsolatba, valamint 
azokkal a különböző anyagokkal, amelyekkel ez a kéz közvetlen kapcsolatban állt. Itt 
a transzformáció és a metamorfózis közvetlen tanúi vagyunk. S ez a helyzet még a 
reprodukcióban sem szűnik meg, csak áttételesebbé válik. Az irodalom sokszorosítása 
és a képzőművészet sokszorosítása azonos szóval egymástól eltérő, sőt egymással el
lentétes fogalmakat jelez; azonos (vagy hasonló) technikai eljárással eltérő eredmé
nyekhez vezet.

A szöveget mindenekelőtt felfogjuk -  a képet mindenekelőtt érzékeljük. E kétséget 
kizáró tény továbbgondolása valahol a műalkotás belsőbb rétegeiben kereshetné a 
képzőművészet és irodalom „határait”, ha Lessing LAOKOÓN-jából kiindulva is, de 
azon túlhaladva: közelebb, hogy úgy mondjuk, a műalkotás belső szekréciós műkö
déséhez. S ott ezek a határok -  talán -  még markánsabbak, de egyben ingadozóbbak, 
bizonytalanabbak is lennének. Mint ahogy a lessingi (kanti) klasszikus „szépség”-esz-
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mény paraméterei közül kitört modern művészetszemléletek (és főleg gyakorló mű
vészetek) „a rú t szépségét” felfedezve már egyáltalán nem tisztelhetik a lessingi „ha
tárokat”. Amelyek azért mégsem teljesen hatálytalanok. Olyasformán tovább is ér
vényben maradnak, ahogy a klasszikus fizika törvényei a relativitáselmélet és a kvan
tum korában. Nevezzünk ki egy tetszés szerinti (bár eléggé frappáns) határkövet, 
amely éppen -  bár valószínűleg nem intencionálisán -  a LAOKOÓN-szoborral szembe
állítható: Charles Munch híres expresszionista KlÁLTÁS-át. De akkor is marad igazsá
ga a lessingi elképzelésnek. A szó mindig „szép”. Ezért lehet a legrútítóbb szenvedést, 
nyomorúságot stb. inkább megszé/altatni, mint képben ábrázolni. A szavakban leírt 
legszörnyűségesebb jajgatás sem torzítja el az arcot. Hogy a másik nagy antik szenve
désparadigmára gondoljunk, amelyet Lessing is példái közé sorol, Gide Philokté- 
TÉSZ-traktátusának hőse így beszél: „Mióta szenvedésem érzékeltetésére használom, pana
szom sokkalta szebbé vált... shaa mondat különösen szépre sikerült, annál jobban megvigasz
talódtam. ” Az ANTHOLOGIA Graeca képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó epig
rammái között is több olyan található, amelynek tárgya egy-egy (ránk nem maradt) 
Philoktétész-ábrázolás (kép vagy szobor). Az egyik -  „ismeretlen szerzőtől” való -  mint
ha megelőlegezné Lessing gondolatát. A műfaj szokása szerint maga a hős szólal meg 
halottaiban:

„Helléneknél ádázabb szörny, másik Odüsszeusz 
volt, aki mintázott, újraidézve bajom.

Jaj, nem volt-e elég: gennyes seb, csel, nyomorúság, 
sziklaodú? most még bronzba is önti kinom.”

A gyötrelmes kínokat kiállt hős holtában nem örül annak, hogy „szoborrá váltotta” az 
utókor, mert érzi, hogy a képíró mimézis nem örökítheti meg szenvedésének igazi 
természetét és értelmét, a morálist vagy etikait.

*

Ez azonban messze vezetne tulajdonképpeni tárgyunktól, amelynek már eddig is csu
pán kitérője volt (amin különben hosszan lehetne tovább tévelyegni). Téljünk vissza 
a szóban forgó képhez: előbb egy pillanatra az egészhez, végül ahhoz a kis részletéhez, 
amelyből kiindultunk, s amelyhez vissza kell érkeznünk. A kép a magyar festészetben 
(mert magyar festmény: nevezzük meg végre: Ferenczy Károly: FESTŐ ÉS MODELLJE) 
merész újdonságnak számítható. Bár mintegy negyven évvel Manet botrányt keltő 
képe, a Reggeli A SZABADBAN (1866), és több évszázaddal korai előképei, Giorgione 
Szabadtéri KONCERT-je és Tiziano Orgonás VÉNUSZ-a után, nálunk először itt ke
rült egymás mellé (legalábbis a magas festészet szintjén) a meztelen női alak egy tel
jesen felöltözött férfialakkal. Az megint csak újabb kitérőhöz vezetne (a lélek az ön
magába visszatérő labirintusok, a gondolat az újabb és újabb kitérőkbe torkolló kitérők 
útjait járja), ha azt a kérdést is feltennénk: az obszcenitás után megrögzötten szima
tolók számára miért obszcénebb egy meztelen női test, ha felöltözöttek társaságában 
jelenik meg, mintha egymagában; sőt, valóban, miért kelt sajátos izgalmat az elfogu
latlanabb nézők között is? Kiváltképp, ha minden stilizáció, mitológiai erkölcsvédelem 
nélkül jelenik meg, a maga köznapiságában és köznapi feltételei között? Például a 
„szabadban”, egyszerű füves térségen, a fák alatt; vagy egy századvégi „enteriőrben”, 
vagy egyszerűen csak, idézőjel nélkül, lakásban? De erre a kitérőre ne térjünk ki.
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Visszatérünk ahhoz a néhány négyzetcentiméternyi vászonhoz, amely nem engedi 
magáról eltérülni a szemet (s azon keresztül persze mindazt, amit a látás, mintegy ki
sebbfajta elektrosokként, egész szervezetünkben és szellemünkben meg- és elmozdít, 
átrendez). Ez a kis folt, a néző szemszögéből baloldalt, a férfialakhoz (pontosabban a 
zöldesbarna zakó hátát alkotó nagy folthoz) legközelebb, a női alak hasának dombo
rulatában (pontosabban persze egy egyszerű sík felületen) helyezkedik el. Ha a mi
mézis oldaláról tekintem, egy női has egy kis részét van hivatva „utánozni”, de ha közel 
megyek hozzá, vagy ha egyszerűen csak nem veszem le róla erőszakkal a szemem, és 
szembenézek vele (ahogy ő kényszerít rá), pontosabban: ha csak azt látom, amit nézek, 
pusztán egy egyenetlen szövésű vásznat látok, amelyben a vetülékszál hol vastagabb, 
hol vékonyabb, hol kiemelkedik a felületből, hol belesimul, máshol megint kissé be
lesüpped. A színe szavakkal meghatározhatatlan, hacsak úgy nem, ahogy Szentkuthy 
az EsZKORIÁL-ban Renata bőrét: „valahol a gesztenyepüré és a frissen ázott orgona között”. 
Valószínűleg a földön található emberi bőrszínek egyikévei sem azonosítható; mint 
ahogy persze nemcsak a színe, a fentebb leírni próbált rovátkolt, egyenetlen felszíne 
sem. Nem női testet fedő bőr, hanem vászont fedő festék áll előttünk, egy textília és 
festék találkozásából létrejött „faktúra”. Amely mégis úgy sugallja a női húst és bőrét, 
ahogy semmilyen valóságos test nem testesíti meg önmagát. Meztelenebb, mint bár
mily valódi meztelenség, és megfoghatatlanabb, mint bármily valódi meztelenség. Ha 
egy női test ilyen színű és ilyen tapintású volna, férfi nem tudna hozzányúlni. Igaz, 
ez a folt se arra indít, hogy hozzányúljunk. Csak arra, hogy látványában minden nőt 
öleljünk, akit valaha is ölelni kívántunk (vagy akit álmainkban kívántunk), valamint 
arra, hogy felfogjuk magát az ember teremtését e földön.

*

Mielőtt még az olvasónak eszébe jutna, miként írja le Proust íróalakjának, Bergotte- 
nak a halálát, el kell hinnie, hogy nekem csak sokkal később jutott eszembe a képről 
„az a kis sárga fo lt”, amely Vermeer ÖELFTI LÁTKÉP-én látható, az a „petit pan de mur”, 
amelyért a nagy író felkelt halálos ágyáról, hogy még egyszer láthassa és előtte haljon 
meg. De az még akkor se jutott eszembe (mikor ennyi már eszembe jutott), hogy Proust 
itt nemcsak azt fedezi fel, hogy az embernek milyen halálosan fontos lehet a művészet. 
Hanem azt is, hogy pontosan és legfőképp mi az, ami nekünk ilyen fontos a művészetben.

Hogy a számtalan közül melyik nemi érintkezésből születik majd lángelme, senki 
se tudhatja előre, és senki se magyarázhatja meg utólag. Hogy -  mondjuk -  egy fes
tékbe mártott ecset (vagy valami) számtalan érintkezése egy ecsetnyomnyi vászonnal 
(vagy valamivel) mikor hoz létre valami olyat, mint „az a kis sárga folt” Vermeer vász
nán, vagy ez a kis megnevezhetetlen színű folt Ferenczy Károly képén, az a művészet 
megoldhatatlan alapképlete.

Természetesen a művészetkritikának számos vagy akár számtalan módja, sőt feladata 
van. A kritika rengeteg polipkaijával rengeteg felől ölelheti át a tárgyául választott 
alkotást. Össze is roppanthatja, szét is szedheti, hogy megvizsgálja. De amíg legalább 
egyik csápjával nem tud érzékenyen rátapintani minden műalkotás e legérzékenyebb 
„pontjára” (s itt azért használok idézőjelet, mert nem ennek a festménynek erre a 
pontjára utalok, hanem minden műalkotásnak arra a szférájára, ahol ez az érintkezés 
megtörtént, és ahonnan ez a megérintetés minden alkalommal újra kiindul), addig, bár
milyen tudós és értő információkat és interpretációkat közöl róla, menthetetlenül el
megy a célja mellett. Ahol az Isten lakik.


