
E markáns líra szinte észrevétlenül adja át helyét
a magánéleti fájdalmat, a hitves elvesztését s a ma
gányt újra meg újra átélő és megörökítő költői ern
lékezésnek. Az Öt érzéken túl ciklus több verse
érezhetően a lét és nemlét fölfoghatatlan kom
ra sztjának, a "csil1ag·sugárzású belső tér" és a
.mcsszeség" rejtélyének kutatójává válik. Az átélt
fájdalom sulya alatt 'a költö az igaz emberség ár
nyalt modelljét is fölrajzolja.

Nézel a betűn át felém.
Rád visszanézek én
s oly biztosan tapad
- emvámbe fogva sugaradat -

arcod, mintha csak itt
bontaná k i vonalait.
Két áram sugár-kiirén
mintha kihullott volna a tér.

(Két áram sugár-körén)

A két remekbe szabott ciklus hatvanöt lapja után
önkéntelenül is arra gondolunk, hogy az úgyneve
zett "töltő-versek" következnek, amelyek magu
kon viselik majd a költő patinás kézjegyét, formai
sajátosságait, de tartalomban' már csak az eddigi
színvonalas versek változatait nyújthatják az olva
sónak. Takáts Gyula csúcsra érkezett lírai inven
ciója azonban elsöpör minden szokványos előérze

tet és föltételezést. Az Egy triptichon árnyékából és
a Cserepek, Árkádiábál? ciklusok újabb önálló té
teleket komponálnak a leütött alaphang köré: a
múlt és a jelen szerves egysége, a Balaton és Hel
lasz egyezéseken túlmutató belső azonossága, az

, ember és a táj "őszének" szívenütő élmény- és szin
gazdagsága eleve kizárják az ismétlődést vagy a
monotóniát. Tömör lírai fölvillanások és belülről

kivetitett. hiteles képsorok fogják egységbe a mon
danivalót: az első otthont, az "emberré szülő há-

KÉPZŐMOVÉSZET

Picasso
Amíkor 1973-ban Picasso halálhirét vették, főisko

lások és fiatal értelmiségiek csoportjai Európa
szerte gyászszalaget varrtak kabátjuk hajtokájáru.
Sokan értelmetlennek tartották ezt; ellcnvetésük
lényege az, hogy amit Picasso az európa í kultúrá
nak jelent, úgyis halhatatlan immár, s a gyász in
kább tapintatra tarthatna számot. mi nt efféle de
monstrációra.

A jelenség magyarázata korántsem ilyen egysze-

zat ", a jegenyék és a ciprusok, az édesvíz és a ten
ger egymást idéző világát; ezt a szikrázó és szép
ségre ösztönző tájat. A Becehegy orrnáról, rnintha
egy gazdag élet összegezése kelne útra a pazar szi
nek kel bevont verssorok szárnyain.

Beethoven. bor, versek és ősz

megrcnditő maganya érlel

s úgy zörgök már, akár a koro
a .\tiglicekkeltéli szélben.

(Csak a sarkcsillag)

Szinte egymást követik a megrendítő költői pilla'
natképek. mint a hajnal és az alkony színei az ál
landóan változó tóvidék szélesvásznú látványá
ban.

Szep a kék füst gyönyörűfátyla
s a: osz! okkcr-ragvogásba
mintha ef!.Y tündér haja szállna
e Botticelli rajzú mandulásba.

(Elvont és mindig más valót)

Teltcll ragyog és minden oly meleg ,
mint Paganini hegedűversenye.
Játszik szikráival mező, a ló.
Érelt vággval lobog . minthu intene.

(5 x 4)

A kötet záró ciklusa.a Tükör a költővel azonosuló
alkotókról és íróbarátokról szóló konfessziót tar
talmazza. A fényben égő vidék itt is több, mint
puszta miliö -- "lelkével" izzítja át az ember és a
külvilág kapcsolatát.

A megismerés reménye csillan meg ezekben a
versekben; a "béke fölénk táguló fényessége" s a
tájhól elősugárzó. hamisítatlan humánum.

SZEGHALMI ELEMÉR

rű. Picasso halála sokak szeméhen a végzet jelké
pes megnyilvánulásaként hatott: elment a század
egyik igazi tanúságtevője; méghozzá egy azok k ő

zül, akik a világot a kultúra magas fokán akarták
és tudták megélni, s akiknek neve és teremtő ereje
talán méltóbhan képviselheti az I900-as évek civi
lizációját. mint a különféle hatalmak igézetében
élő politikusok, hadvezérek, diktátorok. Másfelől:

mindig imponálóan hatott az európai szellemi kör
nyezetre az oly sokszor emlegetett picassói vitali
tás: az a lankadatlan alkotói és emberi tetterő,

amely legendás erövel hajtotta még az aggastyán
korú rnűvészt is. Mindez az uralkodó és konszoli
dált kőzépszer: az enerváltság és a medvetánc ne-



hczkcsscgű allelkcsűlrscg jól megférő végletci és ki
finomult útmenetei tükrében jórészt provokatívan
hatott Movt, szülcicsc századik évfordulója után
mar erzckclhctő : Picasso halida pontot tett a "Pi
casso-mitosz" végére: befejezett példázatként áll
előttünk az alkotói szabadság és a gáttalan vitali
til.' muosza. magányos. kiváltsagos és megismétel
hctctlcnü! egyedi út jaként a boldogulásnak.

Picasso sokféle arca, pályája fordulatai és követ
kezet len-egei szinte felkinálták a lehetöséget az
eg)oi<!<dú ..valogarásra" az életművön belül. Elmé
leti prekoncepciókhoz idomirva nemegyszer pró
búltúk kisaja titani egyik-másik arcát, mint az egye
düi i~aziL és hattérbe szeritani a többit, mint ke
vcsbc icllcmzőt. (. módszer végpontjai : az egyiken
bizon~os történelmi é~ társadalmi sorsfordulók
tükrözésének kiemelése (középpontban a Guerni
c<Í-val és a Valluur is B"ke-kál'0lllája számúra ké
szült művekkel) és alátámasztása a művész néhány
politikus szinczctű nyilatkozatával: a másikon a
művekct a magánélet felhőtlen vagy válságos idő

s/akain:Lk lélekelemzií átírásaiként privatizálni tö
rek vő a llaspout helyezhet ö cl. De az ilyen tipusú
..kiszoritosdi" nem vezet közelebb a Picasso-rejtély
mcgfejtcschcz ; éppen úgy nem. mint a ténylegesen
rncglcvő ellentmondásokat logikai huszárvágással
megszüntetni szándékozó elmélet, rnelyben Picas
so életműve a ..nagy szintézis" példájaként jelenik
n;e,,: .xiiulck t ikus". sőt ..népi" művészetként,mint
.Hori" dc Miche]! mondja. Mi scm áll távolabb Pi
G1SS()tÓI. mint végleges lezárásátösszefoglalását
adni valamilyen emberi vagy formai problémának,
hiszen éppen ezek aitando vairozása-rnegújulása
&itellc teremtő kedvét. Pályáján természetes mó
don követték váltogattak egymást a kűlönféle iz
musok , -t ilusok ~s műfajok ..korszaka!": a kék, a
rÚhaszín." k ubist a, a neoklasszicista, a szürrealis
ta (', a gesztus-jellegű. Kizárólagossá és véglegessé
nem vált egyik scm: ameddig független formate
remi» nkarata akndálytalanul törhetett felszinre
valamelyik ..nyelvén", addig Picasso kitartott mel
lcttc. hogy aztún ugyanilyen kedvvel és lendülettel
fogjon ak ár homlokegyenest ellenkezőhöz. Müvé
szete mégsem vidI cklcktikussá : az egyes mű nála
mindip egységes, mondhatni sajátságosan és ön
magához merhet őcn "slílustiszta": nem halmoz
ta szcrvctlcnűl a különféle izmusok jegyeit. "Meg
vagyok lepve, hogvan alkalmazzák a »fejlődés«

SZÚ t. és hogyan élnek vissza vele mondja Picasso.
Én (Km fejlődóm. én vagyok. A rnűvészetben

nem volt és nincs jövő. A művészct. amely nines a
Jelenben, soha nem is fog létezni."

Vnion abszolutizálható-c Picasso hatása a XX.
'úzad modcrn Icstészetérc? Vajon valóban olyan
etalon-c a picassói művészct a haladó törekvések
meuitclcvchcz. arnilyennek Apollinaire már
!9Ii-han latta? ..A művészetek nagy forradalma.

mely csaknem egyedül általa teljesedett be, nem
egyéb, mint az, hogy a világ az ő új mcgnyilvánulá
sa" (A kubistafestők ), Persze Apollinaire túloz, s
noha ez a túlzás az avaritgarde manifesztumok ko
rának stilusából is következik, egy bizonyos: Pi
casso művészetét és életét önnön belső törvényei
szerint építette, s igy alkotásai valóban nem egy
szerűen a "világ képére" formálód tak. Picasso
.mcgtercmti az indulati, érzelmi rnotivurnok for
mai egyenértékét. szellemi képmását" véli Korner
Éva. A jelentős művészek módján valósággal "rá
nyomja bélyegét" a világra, ám az nem mindig haj
lik megadóan lábaihoz, hanem a maga sajátos és
kérlelhetetlen logikajával illeszti be összefüggés
rendszerébe immár a Picasso-jelenséget. Picasso
tehát nemcsak a korszerű művészet és forma bon
tás jelképe, hanem sztár is: meghökkentő bravú
rokra és meglepetésekre képes elme, akinek tékoz
ló termékenysége nem mindig az esztétikai érték és
minőség elve szerint rendeződik el, hanem egyben
formális és mennyiségi szempontok szerint is. Két
ségtelen, hogya müvészetbcn "az a korszak, amely
engedi, hogy egyetlen személy sajátosságai ural
kodjanak rajta, a gyengeség jeleit viseli magán"
(H. Read). A kérdés inkább igy vetődik fel: vajon
század unk festészetének története felfogható-e
ilyen korszakként ? Az időszak sokarcusága és di
namikája, .mozgó talaja" - ahol az új s még újabb

irányzatok és mozgalmak példátlanul felgyorsult
iramban követték egymást - kevéssé nyújthatolt
lehetőségetaz efféle abszolút befolyás érvényesülé
sére. Mégis szellemes a Picasso-műoszt tápláló,
közmondásos megfogalmazás, hogy "születésével
a föld belépett picassói korszakába".

Ez a mítosz igen korán kezdődik; már Pa bio
Ruiz Picasso gyermekkorában: a csodagyerek-le

gendával. A virtuóz rajz- és formaérzékű kisfiú ezt
az öröklött, vele született képességét szabadon fej
leszthette, igy válhatott későbbi művészetének

egyik meghatározó elemévé. Csodagyerek volt, hi
szen mintegy át ugrotta a szokásos felnőtté érés bi
zonyos szakaszát; gyermek létére felnőttnek szá
mított. ha csak egy vonatkozásban is: a rajzolás
ban. Ez a tulajdonképpen akadémikusan tökéletes
rajztudás .meoklasszicista" korszakaiban ismét fel
felbukkan; ugyanúgy, mint a jelenség visszája: a
felnőtt művész gyermeki, vidám és gátlástalan játé
kossága. Lényének összetettsége, motívumainak
vissza-visszatérő "metamorfikussága" (A. Barr)
szűrrealizmusánakszimbólumaira is jellemző. So
kan kísérelték meg e jelképek "megfejtését", rend
szerük magyarázatát, hogy ily módon jussanak Pi
casso művészetének kulcsához. Valójában kocká
zatos vállalkozás e szimbólumok "felfedése", hi
szen éppen "titokzatos sérthetetlenségükben a leg
hatásosabbak" (H. Read), s okos hétköznapisá
gunknak kiszolgáltatva éltető elemüktől foszt juk
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meg őket: a többértelműségtől. Változó érzékeny
ségre van tehát szükségük és talán még "védelem
re" is, hiszen "a teljesen és véglegesen megértett
mü sohasem élt" (Körner Éva).

A Picasso-centenárium alkalmából a Szépművé

szeti Múzeum bemutatót rendezett a művésznek a
múzeum tulajdonában lévő grafikáiból. Ezúttal
valóban inkább bemutatóról lehet beszélni, mint
kiállításról, hiszen a múzeum rideg, kopár és hideg
fénnyel takarékosan megvilágított terme, a behe
mót szarkofágokra emlékeztető tárlókkal kevés le
hetőséget kínált - az adottságokhoz alkalmazkodó
- rendezésnek, a látványnak.

A megtekinthető alkotások nagyjából két fő

csoportra oszthatók. Az egyikbe az a tizenöt egé
szen kiváló hidegtű- és rézkarc-Iap tartozik, me
lyek (egy kivételével) még 191 l-ben kerültek a
Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe.(Az egyik
tárlóban a vásárlás kőrülményeinekértékes doku
mentumai, a Clovís Sagot és Kahnweiler mükeres
kedők, valamint a Grafikai Osztály kőzötti üzlet
kötés irataí is helyet kaptak.) Később ezek a korai,
ám rendkívül jelentős munkák sorozattá álltak
össze; jó néhány kiállításon együtt is szerepeltek
Vándorkomédiások címrnel. A cirkusz, a kornédiá
sok, a harlekinek világának megjelenése jellemző

motívum Picasso bontakozó pályáján.
Lazán kapcsolódik a sorozat többi darabjához

két bibliai témájú hidegtű-Iap, a Salome és a Tánc.
Ezek inkább egymással állnak tematikus összefüg
gésben, hiszen Heródes király alakja mindkét raj
zon egyértelműen felismerhető. Picasso nem egy
szerűen a biblíai történet illusztrálására vállalko
zott: szemmel láthatóan leginkább a zsarnokí ha
talom kérdése izgatta. A Buddha-szerű, magabiz
tos-önelégült uralkodó és az őt körülvevő figurák
viszonyában egyszerre jelenik meg a hatalomhoz
való ambivalens viszony mindkét oldala: a félelem
és megadó kiszolgáltatottság, valamint az erővel

kacérkodó, rajta ironizáló fölény. Heródes alakja
a két lapon egyidejűlegijesztő, visszataszító és ne
vetséges is. 1918-ban Hatvany Ferenc gyűjtemé

nyéből került a múzeumba Picasso kis tus-akva
rell-képe, a gyakran reprodukált Anya gyermeké
vel. Ez az alkotás a bemutatott művek első cso
portjának lezárása, hiszen I968-ig az említett lapo
kat nem követték a gyűjteményben további jelen
tős Picasso-munkák, és az újabb szerzemények ki
vétel nélkül a háború utáni termésből valók.

E másodík fő csoportra a változatos technika, a
sajátos kivitel és a magas színvonal jellemző, Li
tográfiák (közöttük a Repülő galamb, a Szalag a
hajbons. linóleummetszetek t Kalapos-ns mellképe ..
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Pohár a lámpa alatt), akvatinta-lapok t Fesui a
strandon) és egyéb eljárással készült munkák al
kotják ezt a - hatvanas évek közepére datált mű

vekkel záruló - gyűjteményt. A Vándorkomédiások
tematikai és stílusbeli egységével szemben e grafi
kák jellemzően mutatják az idős művész sokolda
lú, ám a korai hidegtű-lapokelmélyültségét és ösz
szefogottságát nélkülöző tevékenységét.

Az évforduló másik eseményeként magyar mű

vészek kollektív kiállításon tisztelegtek Picasso
szelleme előtt (Fővárosi Tanács Óbuda Galériája:
Tisztelet Picassónak), Korábbi és ez alkalomból
született művekkel kísérelték megidézni Picassót,
illetve a Picasso-életmű művészetí tényekké. rnűvé

szettörténetté vált konzekvenciáít. Alapvetően két
megközelítés képzelhető el: egyrészt az, amelynek
témája-modellje maga Picasso, az "ember és mű

vészete": másrészt az, melyennél összetettebben.
saját formateremtő akaratába, alkotórnódszerébe
épült művészeti tanulságként állítja elénk a picas
sói szellemet. A kiállításon túlnyomó többségben
voltak az előbbi szemléletű művek. Orosz János
.' egyébként a teljes anyagnak csaknem felét kitevő

- sorozata ide kívánkozik; modellje Picasso, k ü

lönböző érzelmi és szellemi vibrálásai tükrében.
Ilyen értelemben a sorozat legalább annyira önarc
kép-jellegű, mint amennyire portrészerű. Legsike
rültebb darabjainak azok tűnnek, melyekben elte
kintett a picassói szimbólumok· olykor meglehe
tősen didaktikus - parafrázisaitól és figyelmet mo
dellje arcának, tekíntetének vizsgálatára összpon
tosította. Borsos Miklás 1955-ben készült érme (Pi
casso babérkoszorúsan, "imperátori pózban")
egyik legszellemesebb darabja a kiállitasnak.

A másik, nehezebb, kevésbé közvetlen utat kép
viselte Geszler Mária. akinek Kubista vázlatok és
Rózsaszín korszak cimű porcelán plasztikai egyben
a kerámi~ formai tradícióival is szakitanak. Mol
fiár Sándor műve (Hommage á Picasso) szintén
ideillik : a kereteiből fizikaílag és jelképesen is kit ő
rő, kereteit szétfeszítő, erőteljes színekböl épitett
kompozíció Molnár sajátos formavilágával idézi
meg azt, amí számára a Picasso-mítoszból tanul
ság.

Talán összbenyomásában hatásosabb és sokat
mondóbb lehetett volna a Tisztelet Picassának-v.i
állítás, ha többen is az utóbb említett, ártételes mó
don közelítenek a témához, ha a k ülsődleges szem
pontok helyett többen vállalkoznak az elmélyül
tebb számvetésre a Picasso-jelenséggel.
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