
takor támad további hiányérzésünk is. Kovács
Ákos alkalmanként ugyan kitér a nem közvet-
lenül tûzijáték-mozzanatokra is (például a má-
jus elsejei és más felvonulásokra, díszszemlék-
re). Ez indokolt is, jó is, noha biztosan lehetett
volna több párhuzamot is elôkeresni. Még az
is kiderül a mûbôl, hogy milyen gyakran kato-
nák voltak a közvetlen kivitelezôk. Ám azt az
összefüggést, hogy az ilyen rakétás pirotechni-
ka voltaképpen a militáris technika (a tüzér-
ség) körébe tartozik, ilyen egyértelmûen nem
fogalmazza meg a könyv. Ilyen szempontból 
jó lett volna, ha az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc ünnepeirôl, díszkivilágításai-
ról többet tudtunk volna meg. Volt-e a magyar
honvédek bevonulásakor is ilyen tûzi látvá-
nyosság, kivilágítás? Volt-e az osztrák vagy az
orosz csapatok bevonulásakor ilyen látványos-
ság? Európa-szerte szokás volt még a távoli ka-
tonai gyôzelmeket is megünnepelni ilyen mó-
don. Van erre adat Kovács Ákos oly sok min-
denre kiterjedô magánarchívumában?

Egy kutatásszemantikai megjegyzés! „Tûz
és víz” nemcsak a látványosságok között egy-
mással összekapcsolható, allomorf eleme a szo-
kásoknak – a szokásértelmezésben is felbuk-
kan ilyen ellentét. A tûzijátékot szerethetjük
határtalanul, lehetünk mindenben elégedet-
tek vele. Ám el is utasíthatjuk az egészet, és 
a panem et circenses olyan megnyilvánulásá-
nak nevezhetjük, amikor a hatalom már ke-
nyeret sem tud adni. (Ilyen véleményt idéz is
a könyv.) Amikor Rudolf fôherceg azért nem
kocsikázik a nép között, nehogy a keletkezô tu-
multusban valakinek baja essék – ezt lehet a
humanitás csúcsaként értelmezni, viszont a
néptôl való páni félelem jelének is. Szinte ad
libitum értelmezhetô megnyilvánulás. Tûz és
víz. Egyébként a látványosságok ilyenek. A leg-
gondosabban megtervezett tûzijáték-figura is
oka lehet a legváratlanabb értelmezéseknek. 
A legváratlanabb helyen pukkanhat: mint a
kötetzáró dokumentumban az USA vörös csil-
lagai a Duna fölött.

Végül még valamit a mai látványtervezô-
rôl: Kovács Ákosról! Életmûvének érdeklôdé-
se egyirányú: a panoptikumszerû, mûvészileg
groteszk, társadalmilag bizarr érdekli a leg-
jobban: a tetovált Sztálin-portré meg a Ráth-
Végh István nyomán idézett, tûzijátékot után-
zó ünnepi torta. Arra nem is mindig utal, hogy
ez szinte archetípusa az ünneplésnek: akár a

születésnapi tortán a gyertyákat egyre inkább
felváltó kis csillagszórók, a mindenki karácso-
nyi hangulatának csillogó kellékei. Voltakép-
pen mindannyian rendeztünk már magántû-
zijátékot. (Újgazdagék petárdás ünnepségeit
pedig akarva-akaratlanul egyre többet hall-
juk.) Kovács Ákos jó értelemben vett show-man
(is). Nála kiállításmegnyitáson volt már ci-
gánybanda, tûznyelô, és az akkor még nálunk
alig ismert Hrabal jelenléte is be volt ígérve.
Pedig ott nem is népünnepély volt a vernisszázs
témája. Most magam is kíváncsian várom, mit
talál ki e könyv megjelenése, a látványtár ki-
nyitása alkalmával. És persze továbbra is vár-
juk egyszemélyes kultúratörténetének követ-
kezô sziporkáit, görögtüzeit és lampionos vízi
parádéit.

Voigt Vilmos

MATTIS TEUTSCH

Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter
Magyar Nemzeti Galéria, 2001. március 14.–
június 20.
München, Haus der Kunst, 2001. július 6.–
október 8.

Miközben ennek a nagyon izgalmas kiállítás-
nak a termeiben járkáltam, ahol nemcsak egy
szuggesztív festô többnyire csak reproduk-
ciókról ismert képei, hanem egy köré rekonst-
ruált nemzetközi festôi gondolkodás és világ-
látás is jelen volt, a véletlen hirtelen új össze-
függésbe állította Mattis Teutsch alakját és
mûvészetét. Úgy adódott, hogy ott, a Nemze-
ti Galériában összeismerkedtem Boros Lajos
festômûvésszel, Mattis Teutsch egykori barát-
jával és tanítványával. Boros elmondta, hogy
1960-ban Mattis Teutsch azt az utasítást kap-
ta a román kommunista párttól, amelynek
egyébként még idealista fiatalkora óta tagja
volt, hogy „ne mételyezze tovább az ifjúságot
a képeivel”. Ezt a festô, akinek a munkái már
régóta egy csûrben halmozódtak egymásra, és
fôként a fiatalkori képei évtizedek óta legfel-
jebb bajt hoztak rá, úgy értelmezte, hogy ide-
je elégetni ôket. Ehhez a fizikailag is megerôl-
tetô mûvészi öngyilkossághoz hívta segítségül
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a fiatal és erôs Borost, aki megpróbálta le-
beszélni, a dialógus azonban megszakadt, mi-
elôtt tettre került volna a sor, mert néhány nap
múlva Mattis Teutsch meghalt.

Az, hogy ez az életmû éppúgy nyomtalanul
eltûnhetett volna, mint ahogyan megvan, az
alább taglalandókon túl is jelentôs választóvo-
nalra hívja fel a figyelmet Mattis Teutsch és a
szellemi és mûvészeti közegeképpen bemuta-
tott Der Blaue Reiter csoport között. A válasz-
tóvonal nem azért olyan markáns, mintha a
német festôknek jobb sors jutott volna: August
Macke huszonhét évesen, Franz Marc har-
minchat évesen esett el az elsô világháború-
ban, és az 1937-es Elfajzott Mûvészet kiállítás
mindkettejük hagyatékával, a csoport egész
mûvészetével és egész alkotói álláspontjukkal
egyszer s mindenkorra végezni kívánt. Lehet,
hogy ha másként alakul a történelem, hiszté-
rikus ideológiai ördögûzés áldozatai lettek
volna. De nem magányosan, hanem kollektí-
ven; nem kiradíroztattak, hanem fizikailag
legyôzettek volna, és ez nem egyenlô azzal a
kivattázott, közönyös csönddel, amelyben az
idôvel szocreálba dermedô Mattis Teutsch ké-
pei süllyedtek el évtizedekre. Amihez Német-
országban egy egész tébolyult államappará-
tus kellett, azt mifelénk magától értetôdôen
elvégezte az érdektelenség. E történet halla-
tán nem lehetett nem gondolnom arra, hogy
nálunk nemcsak egyes képek kerültek elô ha-
gyatékokból meglepetésszerûen, hanem egész
életmûvek, sok évtizeddel nemcsak a létreho-
zásuk, de olykor a lezárulásuk után is, mint pél-
dául Vajda Lajosé. Ennek fényében önkéntele-
nül is a különbségekre és nem a hasonlósá-
gokra koncentráltam Mattis Teutsch és a Der
Blaue Reiter festôi között. Mattis Teutsch élet-
mûve azt a kérdést állította a középpontba: mi
történik a mûvésszel, ha Kelet-Európában él,
és: hogyan és meddig lehet mindenfajta dialó-
gus híján, kulturális közöny, illetve elutasítás
közepette mûvészként életben maradni?

Mattis Teutsch János és a Der Blaue Reiter
csoport munkásságának a párhuzamba vagy
pontosabban egyazon kontextusba állítása
ezen a kiállításon nem annyira a közvetlen ha-
tást akarja bizonyítani, mint inkább arra hívja
fel a figyelmet, hogy a brassói magyar–szász
festô európai mûvész volt, aki hasonló kifeje-
zésbeli lehetôségeket keresett, mint németor-
szági kortársai. Mint azok, ô is abban a kor-

szakban élt, amikor a valóság fogalma a festé-
szetben is változóban volt: a korábban megin-
gathatatlanul szilárdnak tûnô természeti tár-
gyak realitásértékét a szubjektum belsô való-
ságérzékelése vette át. A szín autonóm hasz-
nálata, puszta leíró funkció helyett erôsen
expresszív tulajdonságainak az elôtérbe állí-
tása jelezte az új festôi autonómia igényét. 
A színnek, mely intuitív, elemezhetetlen és
verbalizálhatatlan, a kép többi alkotóeleme
elé helyezése e festôknek a kiürült kulturális
sémák elleni lázadását is jelentette. A szín au-
tonóm, tehát a formától és a közmegegyezés-
sel reálisnak tekintett színérzetektôl függetle-
nedô használata a primitivizmus egy válfaja
volt: nem a kultúra építôkockájaként, hanem
a tudatalatti mind közvetlenebb feltárásaként
s ekképp új univerzális kommunikációs esz-
közként alkalmazták. Mattis Teutsch több írá-
sa bizonyítja, hogy ôt éppen a színek egyete-
mes, mindenkire egyformán érvényes hatása
érdekelte, és a tapasztalati szférán túl lehet-
séges létsíkokkal kapcsolatos sejtések, amelye-
ket a színek révén lejegyezhetônek vélt. Ezen
volt a hangsúly számára, és nem a mûvészi
autonómia princípiumán, amit Kandinszkij
képviselt militánsan, a SZELLEMIRÔL A MÛVÉSZET-
BEN címû 1912-ben megjelent könyvében ösz-
szegezve azokat a napi beszélgetésekben is
hangoztatott tételeit, amelyek egyúttal a Neue
Künstlervereinigung alapelvei is lettek, me-
lyek szerint a mûvész kötelessége a „belsô
hang” követése s a „külsô”, a látott valóság el-
vetése.

Mattis Teutsch eredetileg szobrásznak készült.
1884-ben született Brassóban, és a Brassói Ál-
lami Fa- és Kôipari Szakiskolában tanult szob-
rászatot. 1901-ben Budapesten beiratkozott
az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Is-
kolába, innen 1903-ban Münchenbe vezetett
az útja a Bajor Királyi Képzômûvészeti Akadé-
miára, ahol szintén szobrászatot tanult. Nincs
nyoma annak, hogy Kleevel, aki sûrûn járt
Münchenben, vagy Kandinszkijjal, aki már
1896 óta Münchenben élt, vagy a Marianne
von Werefkin teadélutánjain lassan csoporttá
szervezôdô Neue Künstlervereinigung (majd
Der Blaue Reiter) késôbbi tagjai közül bárki-
vel kapcsolatba került volna. 1905-ben, a cso-
port megalakulása elôtt négy évvel Párizsba
ment, ahonnan 1908-ban Berlin érintésével
hazautazott.
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A kiállítás Mattis Teutsch festményeit, raj-
zait, grafikáit és szobrait tartalmazza, valamint
dokumentációs anyagot. Ebben az ismertetés-
ben festészetét választom vezérfonálul, mert
ennek alakulásában látom a legkövethetôbb-
nek Mattis Teutsch mûvészetének a kibomlá-
sát és sajátosságait. A legkorábbi képek, ami-
ket ezen a kiállításon láthattunk, az 1908–10-
es dátumot viselik. Noha közvetlen közelük-
ben láthattuk Bechtejev egy 1912-es képét és
Gabriele Münter néhány 1910-es festményét,
közösségük a színek autonóm megválasztásá-
ban, a látványtól való bizonyos fokú elrugasz-
kodásban, stilizálásban inkább tágabban értel-
mezett szellemi rokonságot, mint konkrét
kapcsolódást jelez. Míg a Neue Künstlerverei-
nigung festôi robusztus formákban és pro-
vokatívan éles színekben fogalmaznak, Mat-
tis Teutsch szecessziós hullámvonalakkal leírt
tájképei inkább andalítanak, mint felráznak,
pasztell rózsaszín, lila, mályva, halványsárga
színeik és dallamosan vezetett ecsetvonásaik
inkább lágy vonzerôt fejtenek ki, „rábeszélik”
a nézôt a maguk esztétikumára és szenzuali-
zált tájaik titkaira, semmint hogy konfrontál-
nák a mûvész autonóm döntéseivel. Mint Hu-
bertus Gassner a katalógusban közölt esszéjé-
ben írja, Mattis Teutsch valójában az 1890-es
évek francia szimbolistáival, közöttük is fôként
Paul Sérusier-vel és Maurice Denis-vel áll ro-
konságban, de találó példákkal jelezte Gau-
guinhez és Matisse-hoz kötôdését is.

Az 1908–10-es képek melankolikus intoná-
cióját 1917-ben markánsabb, az arabeszkek és
a színek vadabb ritmusait felmutató képek
váltják fel. Ettôl kezdve az eredetileg tájképi
alkotóelemek viharos gyorsasággal válnak le a
narratíváról, és néhány átmenetet jelentô fest-
mény után – mint például az 1918-as SÁR-
GA TÁJ, amelyen a lila, sárga, fehér és szürke
formák, egy Van Goghot idézô óriási „nap”-tól
beragyogva, elrugaszkodnak a táj leírásától 
az önálló színkompozíció irányába – 1919-
re bevallottan absztrakt színritmusokká vál-
nak. Néhány ekkori képen, akár Kandinszkij
1909–10 körüli absztrakcióin, még felismer-
hetô egy-egy tájképi motívum, azonban mind
kevésbé, és Mattis Teutsch tobzódni kezd az in-
tenzív, hangos, erôs, drámai, kontrasztos szí-
nekben, amelyeket még lendületes, arabeszk-
szerû ívekben rendez el a képen. Ez az ívelt, a
dombokat, meghajló faágakat, sôt emberi ala-

kokat stilizáló képtípus, amely nagyrészt hori-
zontális festményekben ölt testet, 1920-ra fô-
ként függôleges, álló képtípusnak adja át a he-
lyét, amelyen az arabeszkek szaggatottabbak,
inkább mint ívszakaszok sorjáznak és metszik
egymást. Mattis Teutsch itt már nem tájak em-
lékeivel, hanem képalkotó formákkal dolgo-
zik. Ezeknek a képeknek a színvilága – erôs és
alig kevert piros, sárga, kék, kékeszöld, rózsa-
szín – ahhoz a népmûvészeti ihletésû palettá-
hoz áll közel, amit Kandinszkij és Javlenszkij
1912 körüli festményein látunk, s ami egyene-
sen az orosz folklórból származik. 1921-tôl
Mattis Teutsch ismét módosítja a kompozíciós
sémát, és egy sor képét a LÉLEKVIRÁG címmel
látja el. Az új képtípus átló mentén elrendezett
körformákat tartalmaz, „külsô” és „belsô” ki-
egészítô alakzatokkal, mintegy az éles és tom-
pa, egyenes és kör, fent és lent kiegyensú-
lyozására törekedve, sokszor komplementer
színek alkalmazásával is megtoldva a képen
belüli poláris ellentéteket. E sorozat némely
darabján olyan intenzitásig hevíti a színeket,
elsôsorban egyazon szín különféle árnyala-
tainak a fokozás hatását keltô alkalmazásával,
ami egyedülálló a hasonló célokra törô Fauve
és expresszionista festészetben. 1922-es kom-
pozíciói ha nem is színben, de struktúrájuk-
ban mintegy lehiggadnak – ezt nevezi az iro-
dalom gyakran „konstruktivista” periódusá-
nak. Párhuzamos diagonálisok kereszteznek
térben mögöttük felsejlô diagonálispárokat, s
haladnak át egy ovális formán, amely az alsó
részébe ékelt kisebb oválisnak köszönhetôen
emberi arcnak tûnik, Munch SIKOLY címû képe
félabsztrakt parafrázisának. A „konstruktivis-
ta” képek egy másik csoportja szabályos, izzó
színû köríveket ír egymásba, amelyeket diago-
nálisok szúrnak át. Ez Mattis Teutsch legel-
vontabb korszaka: konstruktivizmushoz leg-
közelebb álló mûvei azok az 1924-es, archi-
tekturális képzeteket felidézô linóleummet-
szetek, amelyeken mintha Péri László hatását
látnánk. Ugyanakkor 1923-tól absztrakt fest-
ményei mind testesebbek, tömöttebbek lesz-
nek. A Der Blaue Reitertôl való távolsága is
mintegy mérhetôvé válik: 1923-ban festett
KÉK LOVAS címû festménye valahol félúton van
Franz Marc KÉK LOVAK címû képének robusz-
tus állatalakjai és Kandinszkij KÉK LOVAS címû
akvarellje között, amelybôl az átlót „idézi”. 
De míg Marc lovai telített szimbólumok, Kan-
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dinszkij lovasa pedig mintegy csak átvillan 
a papíron,1 Mattis Teutsch kompozíciója zö-
mök, súlyos, sem Marc jelképi ereje, sem
Kandinszkij dinamikája nem jellemzi. 1925-
ös festményei szobrászi ötletek képi lejegyzé-
sei. 1926-tól, mint annyi más európai avant-
garde festô, visszatér a figurativitáshoz,2 de
figuráit a korábbi absztrakt kompozíciós sé-
mákba tördeli. Szimmetriatengely mentén
egymást tükrözô geometrizált emberalakok
jelennek meg olykor társadalmi szimbólu-
mokként, például az 1927-es A FIZIKAI MUNKÁ-
SOK ÉS AZ ÉRTELMISÉG. Nehéz elképzelni, hogy
ebben az idôben bárki kényszerítette volna
Mattis Teutschot ilyen tartalmak vizualizálásá-
ra. Az 1927–30-as évek mûvei – mind tom-
pább színek, stilizált ülô aktok, ahol a geomet-
ria és az ábrázolómód összeegyeztethetetlen;
az 1928-as ANYA GYERMEKKEL, amelyen tájkép,
szimbolika, geometria és stilizált emberalak
nem áll össze festménnyé; az 1930-as mun-
kásábrázolások – nem szocreál képek, hanem
ideologikus kísérletek a monumentalitásra.
Ekkor írja az 1931-ben Berlinben megjelent
KUNSTIDEOLOGIE-t, amelynek alcíme STABILITÁS

ÉS AKTIVITÁS A MÛALKOTÁSBAN. Nem egészen vilá-
gos, mit is ért „mûvészeti ideológián”: inkább sa-
ját esztétikai nézeteit foglalja össze. A horizon-
tálisokból és vertikálisokból épített harmó-
niák szükségességérôl ír, „az emberlét és az élet-
jelenségek szellemi megragadásának és átérzésének”
a feladatáról, és ilyen általános kijelentésben
foglalja össze nézeteit: „A mûvészet formanyel-
vét a kor ideológiája határozza meg.” Ebbôl az
írott mûvébôl éppúgy, mint képeibôl, az a tö-

rekvése rajzolódik ki, hogy mûveit és gondo-
latait egyaránt összefoglalja és általános ér-
vényre emelje. Ha azonban utolsó kijelentését
olvassuk: „A mûvészet kapcsolja az embert korá-
hoz, szellemi jelenlétének [Dasein] életéhez, az eti-
kához, az emberhez és a társadalomhoz”, meg kell
hallanunk az imperativus mögött a segélyké-
rést. Mattis Teutschnak nem adatott meg,
hogy mûvein keresztül eleven kapcsolatba lép-
jen az ôt körülvevô társadalommal és hogy an-
nak értékeit aktívan alakíthassa.

Ez a tény ismét a kiállítás szándékára és cél-
jára, a brassói festô szélesebb nemzetközi kon-
textusba állítására irányítja a figyelmet. Ismét,
nagyon sokadszor látnunk kell, hogy a mûnek
a saját korával folytatott párbeszéde nem pó-
tolható. Természetesen jobb késôn rekonst-
ruálni a kontextust, mint soha – és itt a kiállí-
tás érdemei jelentôsek –, de azok a termékeny
mûvészeti és kritikai párbeszédek, amelyek
nem bontakoztak ki Mattis Teutsch és kortársai
között sem Brassóban, sem Budapesten, sem
másutt, és így nem hatottak kora mûvészetére,
még egy ilyen kitûnô rekonstrukció segítségé-
vel sem hozhatók vissza a sírból. Viszont arra
ösztönözhetnek, hogy például bemutassuk,
egy másik kiállításon, hogy Mattis Teutsch és
korának más mûvészei hogyan élnek tovább 
a késôbbi mûvészetben. Nagyon sok Mattis
Teutsch-kép juttatja eszünkbe Nádler István
ecsetjárását, muzikalitását és transzcendencia-
igényét vagy Keserü Ilona kirobbanó kolo-
ritját. Ezt a kontinuitást is lényeges volna re-
konstruálni. A valódi tanulság azonban a jelen
mûvészetére fordított figyelem volna, és an-
nak szélesebb kontextusban való érzékelése és
értelmezése, mert ezt az utókor csak a most itt
látott eredménnyel végezheti el.

Néhány nem lényegtelen formai megjegy-
zés kívánkozik még ide. A kiállított festmé-
nyek címtáblái nem igazítanak útba az anya-
got és technikát illetôen (kivéve a LINÓLEUM-
METSZET címû grafikákat). A kiállítás koncepció-
jának kialakítói és rendezôi nem említtetnek a
katalógusban az impresszumon kívül, ami
megrögzött, de tarthatatlan szokás. Bereczky
Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria fôigazga-
tója a katalógus elôszavában köszönetet mond
„mindazon intézményeknek és munkatársaknak,
akik vállalták a tárlat koncepciójának kialakítását,
az anyag összegyûjtésének nehézségeit és a kiállítás,
illetve a kiállításhoz kapcsolódó kiadvány kiadásá-
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1 Kandinszkij több KÉK LOVAS címû festményt és raj-
zot készített. Ezek közül az 1911-es, Rotterdamban,
a Boymans Museumban ôrzött akvarellre, illetve az
elsô, 1911-es Der Blaue Reiter-kiállításhoz készített
katalógusvignettájára gondolok.
2 Benjamin D. Buchloh FIGURES OF AUTHORITY, CI-
PHERS OF REGRESSION címû tanulmányában (in: ART

AFTER MODERNISM, szerk. Brian Wallis, New York:
The New Museum of Contemporary Art, 1995,
107–136. o.) Gino Severini, Carlo Carra, Francis Pi-
cabia, Christian Schad, Malevics, Rodcsenko, Max
Beckmann és mások absztrakt, illetve a húszas évek
végétôl kezdôdôen újra figurális képeit összehason-
lítva regressziónak minôsíti az ábrázoláshoz való
visszatérést. Az ismét figuratív képek „az avantgarde
mûvész melankolikus infantilizmusának, történelmi buká-
sának az emblémái”.



nak gondjait”. Noha nyilván sokan mûködtek
közre egy ilyen méretû és nemzetközi szerve-
zést igénylô rendezvény létrehozásában, nem
kellene a nyomdafestékkel spórolni, és meg
kell nevezni legalább Bajkay Évát és Hubertus
Gassnert, akiké tudtommal a koncepció, vala-
mint a miskolci Mission Arttól Jurecskó Lász-
lót és Kishonty Zsoltot, akik a nyilván nélkü-
lözhetetlen szakmai segítséget nyújtó mû-
vészettörténészek – Majoros Valéria, Szabó
Júlia, Passuth Krisztina, Vida György – mellett
a munka oroszlánrészét elvégezték. A kiállítás
szellemi termék, amelynek segítôi, munkatár-
sai és intézményi háttere mellett szerzôi is
vannak.

Forgács Éva

lSIGMUND FREUD:l
MÛVÉSZETI ÍRÁSOK

Sigmund Freud Mûvei IX.
Sorozatszerkesztô Erôs Ferenc
Fordította Bókay Antal, Erôs Ferenc, 
Halasi Zoltán, Hantos Iván, Kertész Imre, 
Szilágyi Lilla, Vikár György, Ülkei Zoltán
Filum Kiadó, 2001. 316 oldal, 1950 Ft

Freud mûveinek tíz kötetre tervezett repre-
zentatív magyar kiadása a vége felé közeledik. 
A nagy vállalkozás túlélte a Cserépfalvi Ki-
adót, amely elindította.

Mivel Freud nagy könyvei mellett számos
kisebb tanulmányt, esszét, hozzászólást írt,
ezért a Freud-kiadásoknak választaniuk kell az
idôrendi vagy a tematikus elrendezés között.
Erôs Ferenc sorozatszerkesztô az úgynevezett
STUDIENAUSGABÉ-t vette mintának (eredetileg az
S. Fischer Könyvkiadónál jelent meg 1969 és
1975 között), mindazonáltal sem a sorozat,
sem ez a kötet nem egyszerû átvétel. Erôs nép-
szerûbb kiadásra törekedett, ezért gyûjtötte
például össze két kötetbe a klinikai esettanul-
mányokat. Újdonság, hogy az egyes tanulmá-
nyok szerkesztôi bevezetôje nem szorítkozik fi-
lológiai információkra, hanem kommentálja
is a mûveket. A STUDIENAUSGABE BILDENDE KUNST

UND LITERATUR (KÉPZÔMÛVÉSZET ÉS IRODALOM) cí-
mû kötete nem tartalmazza Freud egyik leg-

fontosabb irodalmi tanulmányát, A KÍSÉRTE-
TIES-t, mert egy másik tematikus kötetbe vette
föl. A magyar kiadás igen helyesen ebben a kö-
tetben jelentette meg. Nem tartalmazza a ma-
gyar kötet a PSZICHOPÁTIÁS SZEMÉLYEK A SZÍNPADON

címû korai írást, A DOBOZVÁLASZTÁS MOTÍVUMA cí-
mû Shakespeare-értelmezést, a NÉHÁNY KARAK-
TERTÍPUS A PSZICHOANALITIKUS MUNKÁBÓL címû ta-
nulmányt, az EGY GYERMEKKORI EMLÉK A KÖLTÉ-
SZET ÉS VALÓSÁGBÓL-t és az 1930-as Goethe-díj át-
vétele alkalmából tartott beszédet.

Itt van viszont a Leonardo-tanulmány,
amelynek nevezetes baklövése (hogy ugyanis
Freud keselyûnek fordította a kányát, és ebbôl
messzemenô következtetéseket vont le) leg-
alább olyan hírre tett szert a tudománytörté-
netben, mint a mûvészettörténetben az, hogy
Brueghel PARASZTLAKODALOM címû képén az
egyik fôalaknak tévedésbôl három lábat fes-
tett, vagy a filozófiatörténetben az, hogy Hei-
degger parasztcipôként értelmezi Van Gogh
saját cipôirôl festett képeit – s egyik elvétés
sem csökkenti a mûvek értékét. Itt van továb-
bá a Michelangelo MÓZES-érôl írott tanulmány,
aztán A KÖLTÔ ÉS A FANTÁZIAMÛKÖDÉS, valamint a
DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG.

Mivel igen népszerû írásokról van szó,
majdnem mind megjelent már magyarul, né-
hány például szükségképpen a Bókay Antal 
és Erôs Ferenc szerkesztette PSZICHOANALÍZIS ÉS

IRODALOMTUDOMÁNY címû szöveggyûjtemény-
ben (Filum, 1988). Két kisebb írás – A MULAN-
DÓSÁGRÓL, valamint az 1914-es MICHELANGELO

MÓZESE 1927-es rövid UTÓIRAT-a – mellett a kö-
tet igazi újdonsága Freud elsô és mindjárt leg-
terjedelmesebb irodalmi elemzése, A TÉBOLY ÉS

AZ ÁLMOK W. JENSEN GRADIVÁJÁBAN.
A folyóirat más helyén részletesen írok er-

rôl a mûrôl, ezért most csak annyit, hogy Han-
tos Iván és Halasi Zoltán színvonalas fordítása
nagyon igényelte volna a gondos ellenôrzést.
Akkor nem került volna bele ugyanannak a
Jensen-szövegnek annyi különbözô verziója,
ahányszor Freud idézi. Ez különösen akkor kí-
nos, ha a fordító jegyzetben tisztázza (88.),
hogy a német eredeti szerint „valahol a napban
ül Gradiva. A magyar fordítás ezt a kétértelmûséget
nem követhette” (a kétértelmûség a nap és egy a
napról elnevezett albergo között áll fenn). Igen
ám, de már követte, nevezetesen a 32. olda-
lon. Az se világos, hogy a nászutaspárokat mi-
ért kell Jancsiknak és Juliskáknak nevezni, mi-
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