
Napló

Kákonyi Asztrik a művészetról

A művészet az egyetemes, a szépre, a harmóni
ára törekvő ember általános szellemi igényének
a megnyilatkozása. Nincs külön szakrális, és
külön profán művészet,a kettő együvé tartozik,
és - örvendetes jelenség - hogy ez az egység
a modem művészetbenkezd egyrejobban meg
valósulni. Amik általában a művészetról mond
hatók (a mai művészetről), az teljes egészében
az egyházművészetre is vonatkozik. A művé

szetnek és a természettudománynak közös az
alaptétele. Nem szabad a valóságtól, az élet va
lóságától elszakadnia. A tudomány értelmi ol
dalról, a művészet pedig érzelmi magatartással
keresi ezt a valóságot, közelíti meg az emberi
létezésnek a titkát. S ez a keresés a tenné
szettudományt és a művészetet is egyremélyü
lő és egyre elvontabb, vagyis absztraktabb vi
lágba vezette. A valóságnak mintegy kettős irá
nya van adva a harmóníát, a szépet kereső em
ber számára: az egyik kifelé, a természet világa
felé mutat, a másik befelé, a művész saját belső

világa felé, az alkotó szellem-valósága felé,
mely minden esztétikai élmény forrása. A kettős

iránynak kétféle látásmód, és kétféle művészet

felel meg: a figurattv és a nanfigurattv. A kettő

között az absztrakt művészet alkotja a gazdag
átmenetet. Nincs itt ellentétben a kettős irányú
művészet: ha valóban karitásos, és igazi művé
szet. Mindkettő a szépet kereső ember egységes
világába tartozik, mindkettő azonos természetű

esztétikai igényből fakad, és mindkettőt lénye
gében azonos esztétikai törvények éltetik.

A valóság megismerésének önkényesen 
apriori elvekkel (előítéletekkel) - nem szükít
hetem le a határát. Akkor maradok hűségesem
beri látásomhoz és az igazsághoz, ha elfogulat
lanul és őszintén keresem ezt a határt. A nonfi
guratív művészet - vagy más néven, ahogy
nevezik: expresszionista biomorfika - az alko
tó ember belső világának valóságát keresi. Az
alkotás folyamata az önfeltárás gyakorlatává
válik lélektani szempontból. Ez a festészet az
elvont élménytartalmak föltárása és művészi ki
fejezése által az emberi lélek mélyét kutatja, az
érzelemvilágnak a mélységét, s ezáltal a művé

szetnek ez az iránya a belső hannóniakeresés
útjává válik. A nonfiguratív művészet tehát
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több, mint az absztrakt művészet. Ez a múvé
szet nem ábrázol valami külső formát, valami
természetbőlvett formát, még elvontan. stilizál
va sem Hanem kifejez valami belső valóságot,
élménytartalmat a vonalak, színek és a formák
pszichikai hatása által.

A formák, de főképp a színek pszichikai ha
tását, lélektani hatását nagy igyekezettel kutat
ják. Ezek a hatások általános törvényszerűsé

gekbe is foglalhatók. Igy, összefoglalva hordoz
zák azt az alapot, amelyre a nonfiguratív mű

vészet kifejezési lehetősége felépül, s egyben hi
dat alkot mások világa felé. A színek szímbolí
kus használatának több évezredes hagyománya
van. Mindenki előtt ma már elfogadott, és álta
lánosan is ismert, hogy a barna színek a földre,
az anyagi szférára vonatkoznak; a kék színek az
égi távlatnak. a magasabbrendűségnek, a szel
leminek az érzetét adják; a fehér a töretlen fény
nek, a örömnek a jele; a Világossárga buzdító
lag, felszabadító érzéssel hat, és intuíciót, lelki
séget sugároz; a narancssárga pedig örvendező,

melegitő,együttérzésre hangoló hatást vált ki; a
kárminpiros a vérnek, az erőnek, de a szere
tetnek is a színe. Emlegetik, és mi is láthatjuk,
hogy a vallásos képzelet bizony válságban van.
S ez a válság arra indít, hogy a megújulás, meg
újítás útját keressük, s ilyen alapon új szimbó
lumokkal közelítsük meg hitünk világának tit
kait, vagy művészi nyelven mondva: elvont té
máit. A modem művészet elvontsága. és el
vontságra való törekvése nagy lehetőségetnyújt
erre. A mai ember művészete,és művészetének

sokféle izmusa azt igazolja, hogy valamit láza
san keres. Lázasan keresi a harmóniát, a rendet.
Olyan harmóníát, amellyel egész életét, létezé
sét el tudná rendezni. Olyat, amely átfogja tel
jesen az életét. Az izmusoknak a zűrzavara azt
is mutatja, hogy az ember ilyen témát, ilyen esz
mét önmagában, saját világában nem találhat.
Ezzel szemben a vallás világának titkai kimerít
hetetlenill gazdagok, - ha szabad festőileg ki
fejezni magam: kimeríthetetlen sok lehetőséget,

és eddig még ki nem fejezett témát nyújtanak
ahhoz, hogy a szépség tiszta forrásait kereső

ember általuk egész életét valóban széppé tudja
alakítani, harmonikussá rendezni A nonfigura-



tív képek szemléletéb61, csendes kontempláció
jából ilyen átalakító em árad.

Végezetül kérdezhetnéd, hogy nemcsak a
templomban, hanem általában mit jelent a non
figuratív kép az ember miliőjében?Olyan kép,
ami nem ábrázol semmit. És hát mit lehet vele
kezdeni? Mi az értéke? Általában egy ilyen kép
a rendnek, a szépségnek, egy elvont szépség
nek - az esztétikumnak - a jelenlétét nyújtja
életünkben. Olyan szépségét, amelyek nem vo
natkoztathatók a külsö világra, hanem egyedül
úgy tudok felfogni, vagy - jobban kifejezve 
átélni, hogy ha belső vílagomra, önmagamra
tudom vonatkoztatni. Olyan témák ezek - ál
talánosságban a rendnek és a harmóniának a

témái -, amelyek elsősorban bennünk akarnak
megvalósulni bennünket képesek belsőleg el
rendezni, ha fogékonyak vagyunk rá, és át tud
juk adni magunkat ennek a csendes, elmélyült
szemléletnek. Az ilyen kép az emberi szellem
nek olyan finom megnyilatkozása - hasonló
an, mint a zene -, amely ébren tartja bennünk
magasabbrendűségünktudatát, és indítást is ad
arra, valami örömteli vonzást, hogy a teljes és
tökéletes Szépség felé törekvő úton előre tu
dunk haladni.

1968. febr. 1. Pilisszentlélek

Közreadja FarkasAttila

In memoriam Asterici Kákonyi OFM.

Kákonyi Asztrik Fra Angelico szellemi utóda
ként, mint a Szentírástudomány tanára a ki
apadhatatlan forrásból, a Bibliából merítette té
máit, s egyéni látásmódjával megjelenítette a ki
nyilatkoztatás misztériumait a templomok fala
in, üvegablakain, az általa tervezett liturgikus
textíliákon.

Imádságosan és tudatosan készült fel a mo
dem egyházmúvészet szolgálatára. Míelőtt

ecsetet fogott volna, tanulmányozta a francia,
svájci és német nonfiguratív álkotásokat, szá
mos tanulmányban tisztázta a korszerűség, a jel
és jelentés kérdéseit, a megértés és felfogható
ság pszichológiai határait. Nagy hatással volt rá
Alfred Manessier művészete. Kákonyi Asztrik
életművében sajátos, eredeti képi világot terem
tett.. A színek és formák áttetsző, egymást eIÓ
sítő vagy éppen lágyító rétegeivel mintegy a
szellemi és túlvilági lét különböző síkjait, meg
közelítési fokozatait énékeltette a misztikus él
mények bensőségességével.Konfliktus és har-

71

m6mia, disszonancia és konszonancia, bűn és
kegyelem, vétek és írgalom, vágy és beteljese
dés jellemezte absztrakt képi világát.

Később a színek és formák non-figuratív
szövetét áttetsző, biblikus figurákkal tette ér
zékletesebbé és érthetőbbé, de míndíg elkerülte
a gondolat szárnyalását megkötő illusztratív
ábrázolást. Ezzel egy új, korszerű biblia paupe
rurnot hozott létre, amely hatását tekintve leg
inkább a zenéhez hasonlítható. Első templom
szekkó sorozatát a pilisszentléleki templom fa
lára festette: a Szentlélek pünkösdi kiáradását
tűzben és viharban. Ez a pascali látomás hatá
rozta meg egész későbbi művészetét "Tűz!

Tűz! Isten! Isten! Nem a filozófusok, nem a böl
cselők Istene,... "hanem a Kinyilatkoztatásé! Az
eltávozott ferences pap-múvésznek adja meg az
Úr a boldogító "színIÓI színre látás" mennyei
ajándékát!

FarkasAttila



A kommersz meg a fájdalom

Előfordul, hogy megnézek egy kommersz fil
met a tévében. Ez a mostani is, valamelyik ál
mos vasárnap estéjén - rossz, lapos és szenti
mentális. Mégis, egy pillanatra intenzíven érde
kessé válik. Alpinista hegymászófeleségek szo
~n~nak a hegy lábánál levő penzióban: lejut-e
epsegben az uruk. Az egyiküké, a kemény ha
tá~zott asszonyé már biztosan nem. Még a bal
sejtelem óráiban, a hír bizonyossága előtt, hirte
len beszélni kezd ez az asszonyabarátnőjének

valamit a fájdalomról. Sablonokat, közhelyeket.
Mégis itt következik be az a bizonyos intenzív,
véletlenszerű (kegyelmi?) pillanat. Miközben a
személyes fájdalom és összeomlás túltipizált.
~r-már sekélyesen ismerős folyamatát látjuk,
átüt az egészen a személyen túli, egyetemes da
dogás, a bánat "óceánja". A fájdalom kimond
hatatlansága, tagolatlansága ez, ami mindent
elborít, megállásra kényszerít, megbénít, moz
dulatlanná tesz, amelyben messze távolodunk
magunktól, éppen hogy nem ismerünk ma
gunkra. A fájdalom kimondhatatlansága: inten
zív élet, a lét mindent megelőző, megfellebez
hetetlen ereje, előbbre valósága, a szenvedó
szabadulás magunktól, a van érzékelése, mely
meghaladja a vagyok korlátozottságát, s amely
bárhol, bármilyen helyzetben árvérezhet az élet
kommersz keretein, kiülhet a legjelentéktele
nebb mozijelenet vagy szinész arcára is. Várat
lanul, roharneszerűen hitelt kap egy ismeretlen
hatalomtól az, aminek, akinek nincs hitele. (Zá
rójelben bevallom: a végtelenül szerencsétlen,
birkaképű Elvis Presleyt látva régi filmfelvéte
leken időnként, mindig ettől az öntudatlan, sa
ját nyomorultságát nem értő, de kifejező, az ér
tetlenség által még szomoníbb látványtól ren
dülök meg. Az olcsóság mélyén lapuló emberi
rabság, elégtelenség vak, tudatlan szenvedésé
be rohamszerüen betör a nagyság.)
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Szabadban

Kűlönös, hogy a fájdalomnak ez az állapota,
amely tehát a mindenség és az örökkévalóság
kimondhatatlan közelébe sodorja a szenvedőt,

annak, akit megtámad, végtelen, nem elviselhe
tő, csak hurcolt, mozdulatlan vánszorgásként
jelenik meg; maga a lelassulás, a lét fogsága a
sekélyben. Ilyen értelemben: Elvis Presleynek is
van Gondja (Sorge), de nem tud róla; süketsége
a Gondja. Még különösebb, hogy az utóbbi év
tizedekben, a mindent elöntö kommersz korá
ban éppen a lapos és szentimentális szórakoz
tatóipar veszi át a régi nagy művészete néhány
kitüntetett funkcióját. Nemegyszer, nem kétszer
tanúja az ember kommersz művek szemlélése
közben annak, hogy a régi művészet köszön
vissza: nagyság, formátum és megindultság, si
ralom és borzadály, az igazság kifejezhetetlen
közelsége és forrósága. Szinte meglepi és elönti
a nézőt, hallgatót stb. egy-egy álságos, hazug,
sematikus "ipari műben" az elsüllyedt nagy
ság, az "így kellett lennie" tragikus érzete, a
művészet mélyén fekvő mindenkori "görög
ség". Gúny és öngúny van mindebben: éppen
a félig igaz, a hamis, a közhelyszerűen őszinte

és személyes pillanatok azok, amelyeket gu
nyorosan .rncgszall" az eredeti nagyság egy
egy vakító pillanatra. A felületen, a becsülettel,
az őszinte nem-igazon árvérző igazság pillana
ta ez, maLgré Lui. Oly mértékbcn kétséges és gya
nús a rnúvészet számára hosszú ideje már az
elementáris, a valódi, a személyben összponto
suló szemelyon túli, hogy tabuvá teszi a kifeje
zés számára, s így az lesüllyed a kommerszbe,
ahol azonban elfojtottként visszatér és bosszút
áll. Magának a lesüllyedtségében az igenlésé
ben, a lentiségben, olcsóságban és hazugban ro
han meg minket a fokozhatatlan, végső, ele
mezhetetlen, néma fájdalom, mert a fájdalom:
ölelés a neveken túlról.

BalassaPéter



Lakásom valóságos könyvtár körbefutó,
mennyezetig ér6 könyvespolcokkal. Rendezett
könyvtár. Kínos gonddal ügyelek arra, hogy
minden a helyén legyen egy magam-kitalalta
rendszer szerint. Külön polcokon. betűrendben
sorakoznak a szépirodalmi könyvek, külön az
irodalomtörténet, külön a filozófia, műoé

szettörténet, történelem, zenetudomdnu, méga
szakácskönyvek is rendben együtt kllálhatók.
Külön polcon állnak a Nyugat bekötött évfo
lyamaiés a Nyugat kiadásdban megjelent köte
tek. De van egy rendezetlen könyvespolcom.
Ideiglenesen ide teszem új szerzeményeimet
amíg éjszakák csendjében végig nem olvasom
6ket. Err61 a rendezetlen könyvespolcról emelek
most le néhánykönyvet.

Adventi kalendárium

Ó, a hajdani betlehemezések! Szemem előtt föl
rémlik a háboní utáni ínség, most is érzem a
kopott, rossz kabátok ázott posztóillatát, a
szemöldökig érő, nagy kucsmák melegét, hal
lom a hó ropogását. Otthon satnya kis kará
csonyfa várt, a díszeket elvitte az ostrom Mégis
az volt a csodák, az igazi csodák ideje. Hogy is
írta Márai?

Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából,
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Ez a vers és sok más is megtalálható abban
a szép kis könyvben, melyet különös ízléssel és
szeretettel állítottak össze a Szépirodalmi
Könyvkiadóban. Napról napra haladva követi
az eljövetelt megelőző négy hét ünnepi készü
lődését. Minden naphoz hozzáillőbibliai idézet
és néhány irodalmi szemelvény tartozik. Borne
misza és Pilinszky, Pázmány és Knídy, Reme
nyik Sándor és Sinka István, Cs. Szabó László
és Rónay György, Móricz Zsigmond és Weöres
Sándor, Orbán Ottó és Farkas Arpád, Ady End
re és Sütő András, Radnóti Miklós és József At
tila. És még mennyien! E néhány ismertető sor
ban nem is lehet fölsorolni a telhes tartalom
jegyzéket. Régi időkben a kalendáriumok ilyen
gazdag olvasókönyvek voltak, ezek hangulatát
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Rendezetlen könyvespolc

idézi áhítatos tisztelettel és meleg humorral az
összeállítás. Melékletként egy betlehemes játé
kot kap az olvasó, melynek minden része a ma
gyar nyelvterület valamely más sarkából szár
mazik s úgy áll össze egésszé, mint légies való
ságában a magyar művelődés. A mellékletben
található betlehemes játék bevezetését Dobszay
László írta, s ha őt megemlítem, meg kell em
Iítenem, hogy a könyvet Banga Ferenc, Gyulai
Lívíusz, Lacza Márta és mások, a legjelesebb
grafikusok illusztrálták. Szép a szedése, szép a
nyomdai előállítása, valóságos könyvészeti
ajándék minden korosztálynak, az olvasni kez
dő gyerekektől a könyvgyűjtő felnőttekig. Tu
dom, mire e sorok megjelennek véget ér az idei
karácsony és az új esztendő vizkeresztje táján
járunk majd. Nem baj, ez a szép könyv mit sem
veszít időszerűségéből, mert a karácsony elmú
lik ugyan, de az emléke. nem, szelleme pedig
átjárja a jóravaló embereket egész évben.

(Szépirodalmi Könyvkiadó)

Szalai Anna: Pályakezdőévek Pest-Budán

Régi igazság, hogy a nemzeti érzés mit sem ér a
történelem és kultúra alapos ismerete nélkül,
hogy a szólamok, jelszavak és puszta indulatok
csak bárdolatlan megnyilatkozásokhoz vezet
nek történeti tudat híján. Szalai Anna új könyve
azért örvendetes esemény, mert egy egész ho
mályban derengő korszakot világít meg, a re
formkor bevezető, kezdeti szakaszát. Könyvé
nek fószereplője Horvát István. Az a Horvát Ist
ván, akivel méltatlanul és mostohán bánt az
utókor. A mai olvasó, ha egyáltalán hallotta ne
vét, annyit hallott róla, hogy ő volt a magyar
eredetkutatás dilettáns torzítója, ő volt, aki azt
képzelte, hogy nyelvünk a kultúrvilág ősnyel

ve, Kartagó nevében a magyar "kard hágó" rej
lik és Adám is magyar volt mivel egy magyar
ige múlt idejét jelenti: adám Horvát Istvánt az
emlékezet, ha egyáltalán megőrizte, úgy őrizte

meg, mint a nemzeti megújulás nevetségesen
túlbuzgó hívét, és mint valami szegény ostobát,
kinevette. Holott nemcsak baklövéseket köve
tett el, sőt pályája nagy reményekkel indult.
Szalai Anna most bemutatja a másik Horvát Ist
vánt, a fiatal irodalomszervezőt, aki a XIX. szá
zad els6 évtizedében a magyar nyelv és iroda
lom megújításának előfutára volt. "Megkoc
káztatom a föltevést - írja -: Horvát Ka
zinczyhoz hasonló formátumú egyéniség. A
század első éveiben, Pest-Budán annak a prog-



ramnak a megvalósításával próbálkozik, ame
lyet évekkel későbbKazinczy Széphalomr61 fog
folytatni. Amikor 1803-ban Kazinczy Pesten jár,
egy csirájában már meglév6 lehet6séggel talál
kozik (oo.) már létezik az irodalmi életnek egy
magja, Révai és Virág köre csoportosulva,
amelynek f6 alakja az ifjú tudós, Horvát István.
Kazinczy évekkel később egy addigra már ki
alakult és eredményeket is fölmutató társaságra
építhet. Egy olyan szellemi bázisra, amely tőle

függetlenül jött létre és működött, s amely ak
kor már az ő terveinek megvalósítására fog vál
lalkozni, és sikerét segíteni fogja".

Szalai Anna ezt a bevezetőben felvázolt elő

zetes elképzelést Horvát István fennmaradt
naplójának és kiterjedt levelezésének elemző

bemutásával igazolja a könyv fejezeteiben. Má
sik segítsége ugyancsak napló és levelezés,
Horvát ifjúkori barátjáé, Ferenczy Jánosé. Fe
renczy később a jogászi pályának szentelte éle
tét s messze került a reformkor kibontakozó
irodalmától, de egyetemi éveiben lelkesen mü
ködött együtt fiatal társaival a "haza ügye, a
literatúra előmozdítása és az emberiség nemes
terjesztése" érdekében. Ezt szolgálta földrajzi
munkájával is, mely - mint Horvát István írta
róla - összekapcsolta "a Haza esmeretét a föld
kerekségének esmeretével" s teljes egészében
bizonysága "azon bölcs renddel egybebarátko
zott patrioitismusnak és Cosmopolitismusnak,
mely csak a Nagy lelkekben lakhatik". A két
jóbarát mellett mestereik alakja is kirajzolódik,
Révai Miklós és Virág Benedek; külön fejezet
foglalkozik Révai és Verseghy híres helyesírási
vitájával: az elképzelések és tézisek összeütkö
zése mellett megmutatja a vita belső köreit,
mindennapjait, emberi oldalát. Es persze szere
pel a könyvben Kultsár István, Vitkovics Mí
hály, Szemere Pál, ezenkívül bóségesen leírja a
folyóirat- és könyvkiadás első fellendülését, a
szellemi életnek azt a hasonlíthatatlan izgalmát,
mely mindig csak a kezdeteket járja át, az egyes
történeti ciklusok legelejét jellemzi, amikor még
minden friss és minden első. Persze, hogy en
nek a pezsgésnek is volt előzménye, hiszen a
történelem kontinuus folyamat, a reformszel
lem már az 1790--91-es országgyúlésen megje
lent, de gondoljunk arra, hogy az akadémiai
irodalomtörténeti kézikönyv az 1960-as évek
közepén még mindég 1825-nél húzta meg a pe
riódushatárt, s későbbi kutatások csak a 10-es
évek közepéig mentek vissza. Most a határ is
mét egy évtizeddel hátrább tolódik: ennyivel
gazdagodott a feltárt és megvilágított sáv. Még
pedig egy nagy filológiai anyagot mozgató és
mégsem elvont, mégsem száraz és nehézkes,
hanem világosan és érdekesen megírt könyv jó
voltából. (Szépirodalmi Könyvkiadó)
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Csokonai Vitéz MIhály: LUIa

Csokonai szerelmi líráját öleli föl ez a kötet,
pontosabban szólva azt a gyűjteményt tartal
mazza, melynek rendjét még ő maga állapította
meg halála el6tt és ő készítette elő kiadásra. An
nál különösebb sorsra jutott, hogy hiánytalanul
és abban a formában, ahogy a magyar költő

Mozart összeállította és eltervezte csak száza
dunk második felében jelent meg először. An
nak is több mint huszonöt éve. Most Vargha
Balázs gondozásában újra napvilágot látott, és
aszöveggondozó utószava éppen a kiadás
másfél százados viszontagságairól szól. A vi
szontagságokat a prüdéria okozta, mely tilal
mat szabott, ahol semmi keresnivalója nem lett
volna, az igazi művészet ugyanis soha nem
szeméremsértőés nem háborgat semmiféle ja
gosan megállapított érzelmet. Háborga9B azon
ban az álságot és hamisságot, háborgatja a kép
mutatást és szemforgató erényeskedést. Ez
utóbbiak nevében kurtították meg e kötetet
hosszú időn át. A versek nagy részét azért így is
minden tanult ember ismeri, A r6zsabimbóhoz,
TartózJwdó kérelem, A fekete pecsét, A tihanyi ekh6
hoz, A reményhez valamikor memoriter volt a
jobb iskolákban és talán ma is az. A ~~la-d.al~k
a magyar rokokó líra legszebb darabjai; a violás
mező, nárciszos kert, csörgő patak, meghitt ró
zsaliget és megannyi ezekhez hasonló kép azt a
bensőséges hangulatot és felszabadult frivoli
tást árasztja, mely Fragonard és Boucher fest
ményeíröl ismeretes. A rokokó persze nemcsak
stílus volt, hanem életmagatartás. Ellentéte a
XX. század komor félelmeinek, sötét szorongá
sának. A "semmi" akkor még vidám hintalen
dülés volt ég és föld között, a melankolia és
magányosság kultusza pedig mer6 játék. Még
ha a szegény kikosarazott szerelmes bele is halt
a végén. (Szépirodalmi Könyokilldó)

Kölcsey Ferenc összes versei

Irodalmunk elhagyatott szobra. A tisztelet még
illóképp feléllította, de azóta nem sokat töröd
nek vele. Néha koszorút helyeznek el talapzatá
nál, de több nem történik. Egy szűk, specializált
szakma belügye, egy-két megszállott irodalmár
munkálkodik körülötte, néhány becsületes ta
nár még fígyelmeztetőleg fölemeli ujját, ha a
tananyagban az ó nevéhez ér. De a közönség
már rég nem olvassa, még az úgynevezett lite
rátus közönség sem Hazafias buzg6ságból rá
zendítenek a Himnuszte olyanok is, akik első

sorain túl már semmire nem emlékeznek belő

le. S akik, ha nem lenne föltüntetve, ki írta, a
Zrínyi dlllát vagy a Rebellis verset hallva nemzet-



sértést emlegetnének és legszívesebben az
ügyészséghez fordulnának. Most, amikor ke
zemben tartom összegyújtött verseinek Kulin
Ferenc gondozásában megjelent kötetét, még
sem a komor és szigoní magyarra, a kritikus,
tiszta lélekre akarom felhívni a figyelmet, pedig
intő szavai éppen eléggé elkelnének manapság.
A mai zavaros, viharfelhós időben, indulatok,
eldurvuló ellenségeskedések közepette a bie
derrreier költöt szeretném kiemelni. A zajos hí
rek között, a mostani lármás és harsány min
dennapokban megnyugvással tölti el az embert
a biedermeier meghittség. A fákat és virágokat
társául tudó civilizált polgár. A halk szó. A fi
nom megfigyelés. A kis részletek míves kidol
gozása. A kicsinység és nem a nagyság kultu
sza. A gyöngéd és szelíd érzelem,

Vandor Remény csapongva jár,
Orömre hív, de búra vár;
Távolra mint hajnal pirul,
Közel sötét éjként borul.

Ez a verszene olyan természetesen hangsze
relte át a népdalok emlékét mint a német és
francia zeneirodalom Fölöslegesnek érzett
minden politikai hivalkodást, bízott a csöndes
hangban, bízott a lélekben. Igazi nagyjaink őt

követték, s illő lenne, hogy a mai olvasó ne csak
tisztelegjen emléke előtt, hanem ismerje is, amit
írt. (Szépirodalmi Könyvkiadó)

GerleJános-Kovács Attila-Makovecz
Imre:A századforduló magyarépítészete

Ez az impozáns kiállítású album egyik arcát az
építész szakma felé fordítja, másik arcával vi
szont a legszélesebb művelt olvasóközönség
felé fordul. Azok felé, akik értik és érzik, hogy
az építészet nem csak 6si ipar, hanem alapvető

művészet, az emberi kultúra egyik fundamen
tuma. Hatással van az emberek gondolkodásá
ra, hatással van arra, hogyan érzik magukat a
világban, milyen viszonyban vannak a térrel, a
fénnyel és az elemekkel. Az építészet spirituális
összefüggései nem csekélyebbek, mint a zenéé
vagy az irodalomé. Sót - a tárgyi állandóság
és elkerülhetetlen jelenlét miatt - talán még
közvetlenebb módon befolyásolja a környezeté
ben élő emberek mindennapjait és távlatlátását.

A kiváló építész Makovecz Imre és két tanít
ványa által több mint másfél évtizedes munká-
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val összeállított kötet az önálló formákat kereső
magyar építészet virágzó idejét mutatja be:
csaknem ezer képpel illusztrálva. Az 1880-as
évektől az első világháboníig terjedő időszak

építőmúvészetét két nagy fejezetre osztva tarja
fel. Az első fejezet betűrendbe sorolva ezeknek
az évtizedeknek legfontosabb építészeivel is
merteti meg az olvasót. közli rövid életrajzukat,
főbb munkáik jegyzékét és legszebb épületeik
képét. A második fejezet az akkori Magyaror
szág helységeínek betűrendjében a legjellem
zőbb épületeket veszi sorra, külön kiemeli Bu
dapestet és a nagyobb városokat, de kitér az
építészek külföldi munkáinak ísmertetésére is.
A képekben és adatokban bővelkedő két nagy
fejezet előtt Gerle János tanulmánya áll, mely
építészettörténeti összefoglalást ad az irányok
ról, áramlatokról és megvilágítja az összefüggé
seket.

Tudományosan megalapozott elfogultság és
irányzatosság segíti át a könyvet azon, hogy
száraz, lexikonszerú adattár legyen. Hangsú
lyos kiemeléssel él, és az elmúlt egy-két évti
zedben Európa-szerte elterjedt szecesszió-diva
tot nemzeti színre váltva az önálló nemzeti for
mákat kereső építőművészetethelyezi előtérbe:

Lechner Odöntől Komor Marcellen és Jakab
Dezsőn át Lajta Béláig és Medgyaszay Istvánig
azokat állítja középpontba, akik tudatosan ke
resték egy lehetséges magyar építészeti népstí
lus elemeit. Mivel a szecesszió és eklekticizmus
idején ilyen törekvés csakugyan áthatotta a ma
gyar építészetet, mint ahogy más művészeti

ágakban is föl-fölhangzott a "mi a magyar" kér
dése, ezért e mintegy három évtized építészetét
meggyőzóen írja le e formakívánalom vezér
szavaival. Ezekből kiindulva azonban a rákö
vetkező periódusban nem láthat egyebet mint
fölbomlást és ellentétet, hiszen az első világhá
ború után sem az új historizmus pompája, sem
az avantgárd racionális funkcionalitása nem a
nemzeti forma dimenzójában haladt, hanem a
maga módján mindegyik nemzetközi volt. Vá
lasztott elveihez híven ezért aztán a kötet a szá
zadforduló építészetét csak az ezután elkövet
kező idő, a holnap építészetével tudja össze
kapcsolni: a ma megoldásra váró feladatok
elődjének és első kísérletének tekinti Ez az ak
tualizálás talán néhány valódi történeti szem
pont ellen dolgozik, de kétségtelenül hatásosan
fokozza a kötet iránt egyébként is indokoltan
megnyilvánuló érdeklődést,

(Szépirodalmi Könyvkiadó - Bonex)



A fiatalmagyar próza

Márton László: Thdatalatti megálló

E. P. előtt és E. P. után. Bocsátassék meg nekem
e kis blaszfémia, de ezzel jellemezhető legin
kább a kortárs magyar irodalom helyzete,
amelyben minden fiatal írónak heroikus küz
delmet kell vívnia példaképével és mesterével
aki szókimondásával, eredetiségével és szipor
kázó szellemével óriási súllyal nehezedik fiatal
művésztársaira, s legtöbb kísérletüket modo
rossággá, körül.ményeskedéssé és felfuvalko
dott nagyképúséggé silányítja.

Márton László azon fiatal irók sikeres egyi
ke, akinek képességei alkalmassá teszik őt erre
a küzdelemre. Tudatalatti megálló címú regé
nyében a fiatal író szokatlan utazásra vállalko
zik: bizonyos irodalmi példák nyomán kisérle
tet tesz arra, hogy egy ember tudatában, aki
egy baleset következtében éppen az élet és ha
lál mezsgyéjén jár, fílmszerűen végígpörgesse a
haldokló élettel és halállal kapcsolatos emlék
foszlányait, megtapasztalásait... A keresztények
számára az emberi élet a halál és a túlvilági élet
tükrében válik kristálytisztává, különül el ben
ne az értékes asalakból. Márton László regénye
arról a folyamatról szól, amelynek végeredmé
nyeképpen majd esetleg mérlegre kerülnek az
~,m~ri .~selekdete~ Előb,b azonban végig kell
jarma küzdelmes elete szmtereit, hogy az emlé
kezés tüzében megtisztuljon. Az író egy tapasz
talt cicerone fölényével veregeti vállon az olva
sót, s löki le a regény homályos és kaotikus vi
lágába, ahol allegorikus alakok és saját tuda
~k .rémei .vetik ránk magukat anélkül, hogy
bármiféle VIgaSZ vagy jó tanács enyhítené a
szenvedő gyötrelmeit. E modern purgatórium
leírása mindazonáltal színtelenebb, mint a tu
datfölötti világ, a siralomvölgy, és a benne
~~sgőembere~rajza, ahol az egyéniségek le
rrasaban, eredeti megfigyelésekben és aprólé
kos, pontos és találó megállapításokban való
ban remekel az író. (Holnap)

76

Tollhegyen

Pálinkás György: Hermina

Amikor a költő ragad tollat, hogy prózát írjon,
szinte elkerülhetetlen, hogy az epika tágabb ke
reteit is ne a költő lírai énje töltse ki. Pálinkásnál
a gazdag érzésvilág átitatja a próza legmélyebb
rétegeit: föllazítja a mondatszerkezeteket, jelző
láncokkal díszíti a főneveket, s képes nyelvtani
hidat verni bármely, egymástól távol eső jelen
ség és fogalom között. Ezáltal olyan nyelvi kö
zeg teremtődik, amely líraiságával, finom szö
vetével lehetővé teszi a prózában szokatlan
hangulatok és érzelmek korántsem mindenna
pi megragadását.

"Egy kihalt, vagy jobban mondva már nem
létező nyelvet lenne szükséges kötelezővé tenni
az oktatásban, ahol a hallgató vágyat érez, hogy
otthonosan beszéljen ily fordulatokban: »ern
lékszel kedves...« tr - fogalmazza meg az író
nyelvi ars poeticáját. Pálinkás György képesnek
bizonyult arra, hogy századeleji és múlt századi
példák alapján újraalkosson egy olyan prózai
nyelvet, amely ismét alkalmas a gyöngédség, a
lágyság és a figyelmes szeretet kifejezésére.

Könyvének elbeszélője és fószereplője egyet
len lírai nőalakban. Herrninában folyik össze,
akinek gyermek- és ifjúkori képzelmei, szerel
mei és impressziói töltik ki a regény kereteit.
Egy ültő helyünkben végigolvasni szinte lehe
tetlen, részleteiben, mondatról mondatra kell
ízlelgetni nyelvi és lelki finomságát. Hajlékony
mondatokból, lágy szavakból horgolt, bonyo
lult, ám minduntalan ismétlődőmintákból álló
csipketerítő ez a regény, amely a századfordu
lós irodalomhoz hasonlóan arra tanít, hogy in
tellektuális ballaszt és merevség nélkül is alkot
ható olyan mú, amely korunkban is megállja a
helyét. (Jelenkor)

Kiss SzemánRóbert



Kis Pintér Imre: Esélyek

Kis ~tér Imre nemzedékének - a mai negy
ven-otvenéveseknek - egyik legelszántabb,
legkeményebb kritikusa, de épp ezzel a nyílt
sággal, morálís érzékenységgel segítette befo
gadásukat. Uj kötetében felsejlik korunk nagy
bizonytalansága: vajon létesíthet6-e még kap
csolat író és olvasó, szerzö és befogadója között.
E nézőpontból tekinti át a kritika esélyeit és a
megértés lehetőségeit. Könyvének egyik nagy
meglepetése egy Ady Endrér6l irandó szintézis
vázlata. Nyilvánvaló, hogy a mai magyar szel
lemi életnek nagy szüksége van arra, hogy bi
zonyos pontokon újra értékelje irodalmunkat, s
ezzel párhuzamosan új - irodalmi! - szem
pontokat találjon a legnagyobbak értékelésé
hez. Ennek a folyamatnak lehet fontos állomása
~s Pintér Imre majdani Ady-könyve, melynek
vazlata egy erkölcsi indíttatású megközelítés
esélyét sejteti. Bizonyára vitákat kelt majd az az
elemzés, amelyben Németh László híres-hír
hedt művének,a Kisebbségbennek magyarság
képét elemzi nagy megértéssel. E sorok írója
nem tud szabadulni attól az érzéséről, hogy Né
meth Lászlónak kivételesen fontos szerepe volt
a magyarság önszemléletének és öntudatoso
dásának segítésében, ezzel együtt a Kisebbség
ben egy nagy szellem nagy tévedése (müfajté
vesztése ísl), melynek káros következményeivel
manapság újra találkozhatunk megosztott szel
lemi életünkben. Kis Pintér Imre elemzése
azonban nagyon elgondolkodtató és időszerű

is. (MJlgvet6 KönyvkiJllJ.6)

Zágonyi Ervin:
Kosztolányi és az orosz irodalom

A sorozat célkitúzéséhez - a hazai filológia
legfontosabb eredményeinek nyilvánosságra
segítése - méltó kötet! Zágonyi Ervin nemcsak
a címben jelzett témát fejtette ki, hanem egy
egész nemzedék ízlését, elkötelezettségét is be
mutatja példás alapossággal, pontossággal, a
tényeket és csakis a tényeket tiszteletben tartva.
Ez a magatartás egy alapvet6en iroda
lomtörténeti vállalkozást is időszerűvé tehet...
(Akadémiai Kiad6, Modern Filol6giai FÜZetek)

Kántor U\jos:Hamlet a bántott félheztartozik

Gerold László: 5z4z év színJuiz (Forum). Két szín
házi, pontosabban: színháztörténeti könyv.
Kántor Lajos a hajdan oly jelentős, a hazai szín
játszást is megtermékenyítő erdélyi magyar
színház történetéból mutat be epizódokat, Ge-

Könyvek között

rold László pedig a szabadkai magyar színját
szás egy évszázados történetét tekinti át (1816
és 1918 között), Előbbi a magyar kisebbség érté
kőrző kúzdelmének hiteles dokumentuma, az
utóbbi példamutató színháztörténeti teljesít
mény, hiszen a kor művel6déstörténetét is ala
posan, számunkra jórészt hozzáférhetetlen for
rások alapján mutatja be.

Helmut Harsch: Alkoholizmus

A Perjés Imre fordításában megjelent könyv saj
nos vészesen időszerű, Az alkoholizmus - nép
betegség, gyógyítása közügy. Nemcsak orvosi,
pszichológiai fejtegetéseket, hanem a család ép
ségének megőrzése szempontjából alapvet6en
fontos tanácsokat is tartalmaz a könyv, melyet
magyar lektora alapvet6en fontos hazai informá
ciókkal tett teljessé, még használhatóbbá. A szer
zö azt ígéri olvasójának, hogy segítséget ad a szen
vedélybetegségek gyógyításában, s valóban:
nagy tapintattal, de kérlelhetetlen nyiltsággal fejti
ki, hogyan segíthetnek a betegekönmagukon 
ha egyáltalán képesek még erre -, s hogyan támo
gathatja e törekvésüket közvetlen környezetük.

(Prugg Verlag, Eisenstadt)

Mérleg 1990/3. - Szolgálat 87.

Mindkét népszerű, kiválóan tájékoztató folyói
ratunk igen gazdag új számmal jelentkezett. A
Mérlegnek alighanem az ismert morálteológus,
F. Böckle A "Humanae vitae" az igaz hit próba
köve? címú, hallatlanul izgalmas és nyilván
még sok vitát keltő tanulmánya adja meg alap
hangját, s mellette több egyéb morálteológiai
fejtegetés is olvasható a lapban.

A Szolgálat

Rendkivül színvonalas és fontos tanulmányok
sorát tartalmazza. A teljesség igénye nélkül hadd
hívjuk föl a figyelmet Nemesszeghy Ervin írásá
ra, melyben a természettudományos és a hiten
alapuló világképet elemzi, Alszeghy Zoltán ta
nulmányára (Teológia a mai társadalomban) és
Szabó Ferenc kiváló, Unamunoról szóló írására.

RónayLászló
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A környez6 kultúra, akárcsak életünk, szigetek és
s:z:emhu.tárdk sokI1ságára sZJlkad szét. Van benne
magas ésmély, sze1es éssekélyes, árulkodó ésrej
Mz6; megannyi szubkultúra-szilánkok.

A tenger, melynek e mfivek valamíképpen
mégiscsak fölébe emelkednek, a tovatfin6 té
nyek és az észrevétlenül is egymásrarétegz6d6
tapasztalatok tengere; az a sűrű, szétfolyó és
alaktalan áramlás, melyben nap mint nap alá
merülünk.

Eszigetek az egykor egyetemes kultúrakon
tinensei helyén emelkednek: a tengernyi hala
dás mára elborította közös alapzatukat.

Szigetek nélkül észlelhetetlen a tenger,
szemhatár híján érzékelhetetlen az ég. A szige
tek szakítják megaz egynemfiség tengerét, je
lentík a feleszmélés vagy a szem1él6dés földjét,
ahonnan teljes kiterjedésében VeJZeb5 szemügyre a
tenger, akárcsak a körös-körül húz6dó szemhatár.

E szigetek nem feltétlenül esnek egybe esz
ményeinkkel, és nem is azonosak a vágyak és
álmok mindenkori De1szigetével. FelmerülésüJe
nem nélkülözi az esetlegességnek - alkalma
sint az Égkegyével egybees6 - erejét.

Vannak köztük lakhatóak, akárcsak tökelete
sen lakhatatlanok. Mégis er6sen vonzzákvagy
taszítják valamiképpen a tekintetet; olykor a
szépség szív6erejével, olykor akár a rútság ret
tenetével. önnön erejüknel, vagya bennükal
kalmilag összpontosuló jelképi er6nél fogva
mintegymagától állapodík megrajtuka szem.
És miután elid6zött alakzatain, bejárta némely
magaslatát, elrévedt melységein, a tájékozódás
és viszonyítás egy további támpontjára lelve
folytathatja vándorújtját.

Heidegger: Lét és idö

Majd hatvan évvel eredeti megjelenése után
magyarul is hozzáférhetővé vált Heidegger, s
egyúttal talán e század egyik filozófiai főműve.
E nem éppen elhanyagolható id6beli távolság
folytán meglehetósen más fogadtatásra szánút
hat esetleges mai, magyar olvasóinál. Annaki
dején, a húszas évek weimari német világának
vészterhes zavarodottságában lenyúgöz6en ha
tott a gondolkodás végső kérdéseinek és a kéz
zelfogható életkérdéseknek egy új megközelí
tésrendszerben, a filozófiai hagyomány mentén
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történő feltárása. A kétségek és a bizonytalansá
gok korszakában az egyik utolsó rendszeres filo
zófiai kísérlet, különös, olykor költői nyelveze
tével kikezdhetetlen bizonyosságként, lét és élet
végérvényes átvilágításaként hatott, - messze
a bölcselet berkein túl! - és vált a korszak
alapművévé.

Megjelenése a későújkori magyar kaotikum
ban némi párhuzamosságot mutat az eredeti
vel. Nálunk, hosszas tilalmazás, elhallgatás és
becsmérlés után hirtelen az utcai árusok pony
váin találtatott, más, könnyebb húsú, korábban
tiltott gyümölcsök között. Egykori fogadtatásá
nak megismétlódését61 azonban mégsem kell
tartanunk. Ma, úgy tűnik, a. Ut és id6ben van
valami nyomasztó. Már a címében is: a min
dent leírás és rendszerbefoglalás reménytelen
igyekezete; a teoretikus bírvágy vígasztalansá
ga. Aztán a terjedelme és a tömege! Évekkel
ezelőtt, a keleti modernizmus jégkorszakának
álló idejében bizonyára kultuszok képzódtek
volna körülötte. Mára azonban oly sok minden
idejét múlta, s így a ráérés ideje is lejárt. Akár
csak az ezer oldalas értekezéseké. Annál is in
kább, mert későbbi életútja során Heidegger
gondolkodása is más irányt vett, más múfajok
ban és' másként folytatódott.

A korabeli német népnemzeti mozgalommal
való kacérkodásának kudarca és a II. világégés
tapasztalata nyomán kénytelen volt a kor alap
kérdései felé fordulni. Igy a filozófia és a böl
cselő helyének kérdését is újra kellett gondolnia
- amire úgyszólván egzisztenciálisan is rá
kényszerült, mivel a francia megszállók tanítási
tilalommal sújtották. Ezután születtek a tudo
mány és a technika, a müvészet és a gondolko
dás, a kultúrák közeledésének olyan korszakos
kísérletei, mint a Kérdés a technikJI nyam4n, a Tu
dam4ny és eszmél6dés, az Építeni,lskni, gondolkod
ni, vagy az ÚtlNln a nyelvhez cím alatt megjelent
rövid, súlyos és költői esszék. Heidegger mai
- és jövőbeni! - aktualitását ezek az írások
adják, melyekben a tudományos-technikai vi
lág veszélyeinek természetét egyedülálló mély
ségében mutatta meg. Heidegger mai megis
merésének is ezek felől kellett volna megkez
dódnie. (Kiadásukat a "kultúrpolitika" a "fó
mű" megjelenéséig hátráltatta.) Ezért is mond
hatta méltán Heidegger egyik kitűnő ismerője;

"On lehet, hogy ismeri a ut és id6t, de nem
ismeri Heideggert."

A könyv öttagú fordítói munkacsoportja a
lehetetlenre vállalkozott. AUt és id6 a többnyire
amúgy is fordíthatatlan Heidegger-művek kö
zül az egyik legkevésbé fordítható. Már erede-



tije is súrolja olykor az érthetőség és a nyelv
tágíthatóságának határait, és nemritkán a mo
dorosság köreibe torkoll - amiért is a mai né
met közönség egy része giccsnek szokta találni
-, magyar fordítása természetesen olykor elke
rillhetetlenill további távolságot teremt. Hogy a
fordítás milyen, nos ezt majd csak egy másikkal
összevetve ítélhetnénk meg.. amire nyilván ter
vábbi hatvan évet várhatunk. (Franciául nem
régiben jelent meg harmadik fordítása...)

Aki vállalkozik a Lét és itL5 elolvasásának
nagy kalandjára, annak érdemes Fehér M. Ist
ván kitűn6 bevezet6jére hagyatkoznia, aki már
Heidegger-monográfiájában (ismertetése a Vi
gilia 1986/11~ számában) is tanubizonyságát
adta e tárgykörben való kivételes jártasságának.

(Gondolat)

A 20. század emlékműve

(Michael Sandle)

A század végéhez közeledve egyre érvényeseb
bé válnak azok a művészi megközelítések, me
lyek mintegy visszatekintésben összegzik az el
múlt évtizedek, olykor a teljes évszázad külön
féle törekvéseit, s6t nemritkán korábbi évszáza
dok sn1usjegyeit és formaelveit is alkalmazzák.
Újabban szokásos erre a posztmodern jelzöt
használni, e szó azonban olyannyira elmosó
dottá kezd válni, hogy szinte bármely más jel
zővel helyettesíthető, így aztán megnevez6érté
ke rohamosan inflálódik és a zérust közelítí,

Michael Sandle Németországban élő angol
szobrász, akinek kiállítását nemrégiben láthat
tuk az ErnstMúzeumban, kétségkívül a moder
nizmus utániművészet egyik különös, nagy for
mátumú alakja. Fiatalkori, konceptuális hatáser
kat mutató kísérletei után, a hetvenes évektől

kezdve egyre határozottabban az emlékműépí

tészet és -szobrászat hagyományát újítja meg.
Életnagyságú szarkofágjaiban, ravatalaiban, és
- hol megval6sult, hol csak makettig jutó 
emlékműveiben annak kivételes példáját lát
hatjuk, hogy miként lehetséges a közelmúlt
művészeti kiútkereséseinek hasznos hozadékat
összegezni, és egy sokáig halottnak hitt hagyo
mány egyik vonulatával egyesíteni. SandIe sze
mélyes hajlamain túl ez a műfaj arra is alkalmat
ad, hogy ezáltal e középpontjat vesztett, kavar-

, gó formák sokaságába foszló kultúra néhány
alappontja kirajzolódhasson - és akár ércben
formát öltve megjelenhessen. Az ahalálkultusz,
ami ezekben a művekben megjelenik, nem az
alkotó magánmitol6giája, hanem a kés6újkori
ipari világ legsajátabb, és ezért leginkább rejtett
vonása. Rajzain csakúgy, mint plasztikábian a
különféle gépezetek pusztító potenciálja jelenik
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meg. Ellen-emlékmúvei nem a háború hőseí

nek, hanem ahalálgépezet rettenetének ~llíta

nak emlékművet.Antí-Airaaft Monument-jében
román-kori oszlopcsarnok fogja közre a zuhanó
harci repülőt és az arra irányuló légvédelmi
géppuskákat. Zuhanás közben, lángra kapva,
avagy már végállapotukban, roncsként látsza
nak a harc és a pusztítás amúgy leplezett esz
közei. Hagyományosabb témák esetében is erő

reljesen jelen vannak e technizált világ jellegz~

tes tárgyai: Szent György-szobra a sárkánykí
gyót egy fémrácsozat raszterén, a számítógépek
és célzóberendezések; a négyzetes felbontás
koordinátarendszerén áttör6ben jeleníti meg.
Dobos-szobra messzíről szemlélve akármelyik
korabeli armada ezreddobosa lehetne, köze
lebbröl nézve azonban a gázmaszkkal egybefer
lyó arc kétségtelenné teszi, hogy posztinduszt
riális harcossal van dolgunk. Az iparosított harc
logikája végső csupaszságában A 20. század err:
lékműoe cimet viselő f6művében mutatkozik
meg: közel 5 méter átmérojű fémalapzaton
majdnem szabályos, arany~árga gépp~ka~
szek áll; színaranynak tetszo lőszeres ládáktol
és homokzsákoktól körülvéve. Mögötte a 20.
századi harcos maradványai: egy csontváztor
zó, rajta különös miki-egérfej-mutáció (Ez ~ ~

játos torzulat több művében is látható; a ra]Zfi!
mekből sugárzó infantilis idiotizmus és a hadí
intelligencia terjesztette gázálarckultúra kev:
réke néha szájkosárban, olykor drótháló mo
gött, avagy különö~ n:untázattal il:IE:~ik megJ.
Minden aranyban úszik - a hadiköltsé~etes

akárha aranyba is önthetné berendezéseít, oly
költséges e szórakozás! - a végérvényess~ a
hamvába holt nagyság és a téboly torzulata jár
ja át e különös, egy majdani jöv6 fel61leletnek
tekinthető együttest.

Úgy tűnik, a széttartó haladás lázában ~
pusztulás jelenti azt az alappontot, ~ely végső

és míndenkíre érvényes víszonyítasí pontot ké
pez. Miután a Teremtő és képmása, az ember
oly sokak szemében s~nt m~ mi~den d?l!,íok
mértéke és középpontja lenni és időről időre,

tetszés szerint más és más idolokkal helyettesít
tetett a századvégen a végesség belátása kezd
kulru'ránk közös viszonyítási pontjává válni. Az
erőforrasok végessége, a természet teherbírásá
nak korlátozottsága, és az élet már-már minden
szinten fenyeget6 veszélyeztetettsége vezethet
el az elengedhetetlen józansághoz. Ahol kezd~
és vég, akárcsak az élet köztes tartománya ~s

más megvilágításba kerül, A ~rtárs kép~6mu

vészet előőrsei ezen az úton járnak. Michael
Sandie művészete, noha markánsan különbö->
zik másokétól, mégsem egyedülálló e tekintet
ben; Robert Longo, vagy Anselm Kiefer alkotá
sai is ebbe a vonulatba tartoznak, bár ezeket
még nem volt szerencsénk tájainkon látni.



Az esztéticizmus - TestIJrblJrben

Majd egy évszázad múltával ismét erőre kapott
az esztéticizmus, a megszépítés mindenre kiter
jedő igyekezete. A különféle szervezési, hasz
nossági, szociális stb. elvek uralma után újra a
tetszetősség terjeng. A formatervezés már csak
nem mindenre kiterjed, anélkül, hogy a külön
féleképpen megtervezett formák között bármi
féle összefüggés, közös szellemi szál lenne. Szá
mos egyéb eltérés mellett ebben tér el szembe
tűnően ez az időszak az előző századvégtől,

amikor is a szecesszió, az utolsó univerzális
korstt1us uralkodott.

Az esztéticizmus abban különbözik a min
den korban meglévő díszítőművészettől, vala
mint a magasabb szinten művelt művé

szetektől, hogy a megszépítés szándéka váloga
tás nélkül minden elérhető teriiletre kiterjed: az
utcák kövezetétől, az emberi arcok plasztikai
sebészet útján történő kiigazításán át az utolsó
csavarhüzöíg, Ez a fajta szépítés teljesen eltér az
archaikus kultúrák mindennapi művészetétől,

a kézműves tárgyak elemi szépségétől. Az esz
téticista igyekezet, miközben széppé ugyan
n~ képes tenni a teljes tárgyi környezetet, a
~úlytalan kellemesség állapotát teremti meg, ahol
IS elmosódnak a különbségek, letompulnak az
élek,és mintha álarcot öltenének a dolgok.

A legkényesebb kérdéseket ez a korárarnlat
éppen a művészetben veti fel: a gazdaság és a
szépség viszonyának tisztátalanná válása foly
tán. Esztéticizmus ugyanis a tárgyi gazdago
dástól támad. Amikor bankok kiállítótermek
nek és múzeumoknak adják ki magukat, és a
képzőművészet forgalmazása az egyik legjob
ban prosperáló üzletág, akkor az a látszat ural
kodik el, hogy a szépség és a gazdagság tulaj
donképpen egy tóről fakad, egymást méltán
erősíti és hatja át.

Mindez persze még nem fenyeget oly na
gyon második világi vidékeinken; a formátlan
ság és a romosság tekintetében tájaink és váro
saink továbbra is egyedülálióak. A szépr6l (és
a tőle elválaszthatatlan jóról) alkotott képzete
ket azonban már egy ideje döntően befolyásol-
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ják az első világ felől szakadatlanul hömpölygő
kulturális áramlatok. Ebben a kontrasztokban
gazdag együttállásban bőséges lehetőségünk

adódik az összevetésre, elkülönítésre, akárcsak
az elutasításra. Talán nem túlzás állítaní. hogy
innen nézve érzékletesebb a megszépítésben
rejlö romlottság; legfőképpen az, hogy bármit
képes felruházni szépséggel, mégoly visszata
szító tettek és törekvések is felölthetik álruháját.
Az úton-útfélen szembeszőkö hirdetésipar
megtévesztéskultúrája éppúgy ezt példázza,
mint számos magas és félmagas műalkotás.

E tűnődésekre főként a Test6rb6rben címen
futó "filmalkotás" indított, ami első ránézésre
nem több a százszámra gyártott "bünüldözési"
történetek egyikénél. Rendezője, Ridley Scott
(aki korábban The Btade Runner [nálunk Szár
nyas fejvadász] címen forgalmazott filmjével a
század kevés mesterműveinek egyikét alkotta
meg) ezúttal "tisztes iparosmunkát" végzett a
szokásos szabványok szerint, hőssel és hősnő

vel, gonosztettel, szerelemmel és a "jó" végső

gyózedelmeskedésével. (E film egyebek mellett
arról is tudósít, hogy egy kivételes képességű

művész miként fordítja alkotóképességét egy
tucatáru megszépítésére, bécsomagolására és
az eladhatóbbá tételére.) Ezenközben elképesz
tően összemosódik minden: a hősnőt nemcsak
alakjának megnemesített szépsége és a gazdag
ság hihetetlen formákban és anyagokban tob
zódó környezete, de az ártatlanság, az együtt
érzés és a sóvárgás aurája is körüllengi

Az ilyen elegyítések a legveszélyesebbek kö
zül valók; olyan életlehetőségeket és létrétege
ket vegyítenek össze, melyek valójában úgy ta
szítják egymást, mint azonos erejű pólusok. A
megszépítés kultúrájának amoralitása a művé

szetre nézve legalább olyan veszélyes, mint
más életterületekre nézve: kétségbe vonja és
feledteti az egyszerű, elemi szépséget - ami
pedig minden igaz művészet elengedhetetlen
összetevője, és ami - az amúgy megszépíthe
tetlen - világban az időről időre felvillanó, át
ható és nem e világról való ragyogás.

Tillmann J.A.


