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Kassák mûhelyében

�A tanítványnak a legfontosabb egy
útbaigazító, jó mester. Õ az, aki pá-
lyára teszi és szakmailag-szellemileg
eligazítja, hogy ne bolyongjon feles-
legesen. Fontos ez azért is, hogy át-
adja szakmai kapcsolatait, hogy be-
vezesse a szakma különbözõ fóru-

maiba. A mesternek fontos a tanít-
vány, mert a tanítvány kizárólagos
tudója a mester értékeinek. Rajta kí-
vül mindenki csak felületes értékíté-
letet alkothat, mert nem volt »vér
szerinti« munkakapcsolatban vele� �
írja az elmúlt három-négy évtized
egyik legismertebb absztrakt képzõ-
mûvésze, Fajó János egykori meste-
rére, Kassák Lajosra gondolva. Arra
a Kassákra, aki minden bizonnyal az
egyik legösszetettebb, leggazdagabb
életmûvet maga mögött hagyó író-

konnak második, javított kiadása.
A szép kiállítású kötet kétezernél
több szócikkét hasznos ábrák, fotók,
térképek, táblázatok egészítik ki.
Számos kultúrtörténeti jelentõségû
érdekességre lelhet benne az olvasó
(én például sok minden más mellett
megtudtam, mi a gleccserbor �
Svájcban az örök hó és jég határán
termelt szõlõbõl készült borkülönle-
gesség -, vagy hogy milyen és mek-
kora is volt régen az ún. postahor-
dó), de a legfelkészültebb borászok
és agrármérnökök is haszonnal for-
gathatják (akiknek bizonyára nem
árt ismerniük például az OF�32 tí-

pusú, folyamatosan önürítõ dekan-
tert). Mercz Árpád és Kádár Gyula
Borászati kislexikonja valóban hiány-
pótló munka, hiszen ezt megelõzõ-
en csak Gyürky Antal 1861-es Borá-
szati szótárát vehette kézbe a (bo-
rászkodó) olvasó.
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ja, képzõmûvésze, teoretikusa és
mûvészetszervezõje volt a magyar-
ságnak. Aki � Fajó szerint � �a XX.
századi Európa egyik szellemi atyja
volt. Egy emberibb világ elvi megte-
remtõje és legnagyobb hatású mes-
tere.�

Kassák Lajos olyan alkotó, akit
mindig újra fel kell fedezni. Akinek
nagyságát, a magyar kultúrában, va-
lamint az európai avantgárd mozga-
lomban betöltött egyedülálló szere-
pét ugyan senki sem kérdõjelezi
meg, de akire ugyanakkor meglepõ-
en keveset hivatkoznak. Akinek az
életmûve valamiért nem jut el a szé-
les közönséghez. Akinek a szigorú-
sága, tisztessége ma is példa kell
hogy legyen.

Fajó János személyes hangvételû
kötete éppen azt a célt szolgálja,
hogy Kassák közelebb kerüljön hoz-
zánk, hogy a szigorú, valószínûleg
nagyon nehéz természetû, élete so-
rán számtalanszor megalázott, mel-
lõzött író-képzõmûvész könyveit
szívesebben, nagyobb kedvvel ve-
gyük le a polcról, hogy körülülve az
asztalt róla (is) beszélgessünk.

A kötetben felvázolt személyes
portré számos apró mozzanattal,
Fajó benyomásaival, emlékképekkel,
anekdotákkal gazdagítja eddigi is-
mereteinket. Leírja a mester egy
napját, ahogy felesége reggelente ki-
számolta neki az aznapi kávépénzt; a
házasságról vallott nézeteit, a gye-
rekvállalásról, illetve nem vállalásról
kifejtett � minden bizonnyal téves,

de azóta több avantgárd mûvész ál-
tal követett � gondolatait; felvillan
elõttünk állandóan provokáló, vitat-
kozó alakja, ahogy például különb-
séget tesz polgár és mûvész között;
megtudhatunk valamit politikai
éleslátásáról, morális tartásáról, kö-
vetkezetességérõl. Fajó feleleveníti
Victor Vasarely alakját is, Kassákhoz
fûzõdõ kapcsolatát, s azokat az alko-
tó embereket, akik a hatvanas évek-
ben az idõs mester társaságát jelen-
tették. Élvezettel olvashatjuk a kö-
tetben a múlt század egyik
legnagyobb mûvészegyéniségének,
az évtizedes mûvészbarát Hans
Arpnak Kassákhoz írt 1960-as leve-
lében a következõket: �Kedves Kas-
sák, az üzenet, hogy Kassák a maga
hús és vér valóságában a közeljövõ-
ben Párizsba érkezik, jobban megle-
pett, mintha az a hír terjedt volna el,
hogy Mikulás apó személyesen jön
közénk��

Fajó kötete többféleképpen is
megidézi szeretett és tisztelt meste-
rének alakját és munkásságát: már
Marafkó Bence tipográfiája is a kas-
sáki iskola világát eleveníti fel, egy
olyan (könyv)teret alkotva, amely-
ben valóban autentikusan jelennek
meg a gondosan kiválasztott, Kassák
keze munkáját dicsérõ illusztrációk.
A kötet külön érdeme, hogy közü-
lük több itt látható elõször (például
a húszas években készített, a szerzõ
gyûjteményébõl származó tusraj-
zok). Kassák Lajos konstruktivista
rajzai, vázlatai, borítótervei, képar-
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chitektúrái tehát szép egységet ké-
peznek a kassáki tipográfia teremtet-
te térben Fajó (nemegyszer mestere
kiáltványait és programcikkeit meg-
idézõ) expresszív szövegével.

A személyes, megható, Fajó Já-
nos erõs érzelmi kötõdésérõl árulko-
dó részeket egy dokumentumértékû
elemzés követi: a szerzõ 1969-ben
elõadott mûelemzésével, a Kompozí-
ció II. címû festmény értelmezésével,
végül pedig a megidézett mester át-
ütõ erejû költeményével, a Festmé-
nyeim elõtt címû verssel zárul ez a fi-
gyelemre méltó kötet.

L. SIMON LÁSZLÓ

(Vince Kiadó, Budapest, 2003, 89 oldal,
3500 Ft)
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A 19�20. század fordulójának isko-
lákhoz nem sorolható magyar festõi
között Csontváry Kosztka Tivadar
és Gulácsy Lajos neve mellett koráb-
ban kissé elsikkadt Mednyánszky
Lászlóé. Pedig a a kortársi kritika so-
kat tett megismertetéséért, Malo-
nyay Dezsõ és Lyka Károly már éle-
tében monográfiát, tanulmányt írt
róla, s halála után is a szakmai érdek-
lõdés elõterében maradt. A nagykö-
zönség azonban kevéssé ismerhette,

aminek elsõsorban az volt az oka,
hogy mûvei hosszú idõn keresztül
nem kerülhettek bemutatásra gyûj-
teményes kiállításon. Az okok kö-
zött, festményei egy részének elkal-
lódásán túl, a nemzeti hovatartozá-
sát vitató és a báróságát vagy
szexuális viselkedését kifogásoló vé-
lekedések is szerepet játszottak. Ép-
pen ezért jelentõs esemény a hazai
kulturális életben, hogy szlovák és
magyar gyûjtemények összefogásá-
val immár az életmû jelentõs részét
reprezentáló kiállítás nyílhatott meg
az elmúlt év végén a Magyar Nem-
zeti Galériában.

A volt királyi vár két szintjét tel-
jes egészében betöltõ festmények,
grafikák, vázlatok, fényképek és
egyéb dokumentumok valóban át-
fogó képet adnak e nem mindenna-
pi mûvészi pályáról. Az idõrendi és
tartalmi összefüggéseket egyaránt fi-
gyelembevevõ, azokat kombináló
rendezés minden korábbi kiállításnál
hatásosabban mutatja be azt a mes-
terségbeli tudást és  mögöttes világ-
nézetet, amely Mednyánszkyt oly
igen jellemezte. Nem mintha min-
den képe tökéletes lenne, sõt, az iga-
zán érdekes az, hogy a visszatérõ
megszemlélés során egy-egy mûve
igen eltérõ esztétikai élményt
okoz(hat), ami azt mutatja, hogy a
képeket generáló lelkiállapottal
szemben a nézõ csak igen nehezen
tud tárgyilagos maradni: saját ké-
szenléte függvényében vagy befo-
gadja, vagy elutasítja azt. A felvidéki
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