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TK : Lakner László Varrólányok Hitler beszédét hall‑
gatják (1960) című festményének mostani bemuta‑
tása1 azért (is) vált fontossá, mert a  mű létezéséről 
lehetett tudni, ám a kép maga sokáig „lappangott”. 
Maga Lakner is egy váratlanul előkerült notesz‑be‑
jegyzésből idézte fel végül eladásának körülménye‑
it és vélelmezhető tulajdonosának nevét.2 Számom‑
ra ezen a szinten a legdöbbenetesebb épp a mű kol‑
lektív mitologizálásának ez a  szédületes sebessége. 
A kamarakiállítás a  téma tropikus – vagy művészet‑
történeti terminussal : ikonografikus – jellegére teszi 
a hangsúlyt, ám a festményt, valamint bemutatásának 
tényét övező textuális keret maga is egy toposzra épít 
(bár el kell ismerni, hogy ezek közül is egy nagyon jól 
dramatizálhatóra3). Ez nem hordozza annak a veszé‑
lyét, hogy még mielőtt a műre tekinthetnénk – vagy 
erre a pillantásra akár csak egy percünk is lett volna –, 
már egy ilyen erős „történet” áll a mű és a néző közé ?

Iparterves : a kiállítás felvezetése, a történet és a mű 
tálalása feltétlenül erősíti azt az érzést a művet az el‑
vesztés és meglelés foglalatában is szemlélőben, hogy 
olyan alkotásról van szó, amelynek jelentősége művé‑
szettörténeti, amely Lakner egész életművében cent‑
rális helyet tölt be. A kérdés az, hogy ez az állítás – 
amelyet a tárlat nem fogalmazott meg, de egész lété‑
vel megjelenít – igaz‑e ?

Azt hiszem : nem. Ezt az állításomat próbálom majd 
bizonyítani is.

A kép megértéséhez nem ad elégséges támpontot 
az, hogy tudjuk : fotó alapján készült,4 az sem, hogy 

Dialógus Lakner László Hitler beszél…
című képe kapcsán

Lakner László számára az „elvesztés” és az ismeretlen 
helyre való kerülés drámai élményt jelent (mert min‑
den műnek tudnia kell a helyét !). Ha a mű születésé‑
nek dátumát nézzük, akkor a lehető legkorábbi Lak‑
ner‑korszak elején vagyunk, a még le nem vetett Ber‑
náth‑tanítványság időszakában. Ha megnézzük a té‑
pett, foltokból építkező, semlegesnek tűnő hátteret, 
akkor okvetlenül a bernáthi festészeti iskola tanulsá‑
gainak és módszereinek továbbvitelével szembesülünk. 
Érdemes a Lakner‑kép mellé odarakni az „első számú” 
Bernáth‑tanítvány, Csernus Tibor – nagyjából a Lak‑
ner‑képpel azonos időben készült – mesteréről festett 
portréját5, hogy lássuk is, miről beszélünk.

Az nem kétséges, hogy Lakner tudatában volt saját 
művészettörténeti kontextusának, ismerte, nagyon is 
jól ismerte a művészet történetét és tudatosan válasz‑
totta a csoportképet – erre utal a Frans Hals‑os kép 
(ismét csak tőle származó) referenciája.

Ha valami veszélyes ebben a kiállításban – annak 
az előre bocsátásával, hogy magam az 1945 utáni fes‑
tészet legjelentősebb alakjának Laknert tartom –, az 
a művésztől eredő, nem vagy alig kontrollált mítosz 
megképződése.

A kép és a lakneri életmű tudatos, a művész interp‑
retációjától elszakadó elemzése lenne kívánatos, de er‑
re eddig még kísérlet sem történt. Éppen emiatt az len‑
ne megfelelő cél, hogy Laknert, akit most pályája első 
fontos pillanatánál látunk, bele tudjuk állítani a (mű‑
vészet)történetileg kialakított és megformált, a szürna
turalista‑iparterves‑pop artos‑fotórealista‑gesztusfestő 

„Lakner”‑be. Abba a művészalakba, akinek munkás‑
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ságát egyvalami hatja át az első pillanattól, s ez talán 
legjellegzetesebb vonása művészetének : a széles körű 
kulturális ki‑ és elsajátítás, a képzőművészet múltjá‑
nak tudatos és történelmi közelmúltunk tudatos‑tu‑
dattalan feldolgozása, (át)értékelése.6

Ahogy a  kultúrtörténet kisebb‑nagyobb darab‑
jait, emlékeit, torzóit – legyen az távirat, könyvda‑
rab, az első magyar nyelvemlék, egy ismeretlen alko‑
tó sprézett felirata –, jelentősebb‑érdemtelenebb fi‑
guráinak keze írását, irodalmi vagy más idézeteket 
magáévá téve, átformálva hozza létre a művészetét – 
a  Magnumban megjelent fotó átírásától Duchamp 
textusain át a  könyvbaltákig –, az az ív majdnem 
egyenes. Ugyanakkor érezhető benne és általa a bel‑
ső művészi‑emberi tudás alakulása, de eredendő vál‑
tozatlansága is.

TK : Ezekkel az utóbbi gondolataival és megállapítá‑
saival általánosságban egyetértek, ám szerintem a Var‑
rólányok kiállítás konkrét esete ezt a helyzetet a ma‑
ga keretei között azért árnyalja, vagy ha úgy tetszik, 
inspirálja. Egyrészt, mert valóban megkísérli a  mű‑
vet az adott gyűjteményben tematikailag (vagy iko‑
nográfiailag) elhelyezni, ami csak részben fedi a Frans 
Hals‑os irányvonalat. Másrészt a festmény előzményé‑
nek számító fotót is eredeti kontextusában mutatja be. 
A probléma számomra elsősorban a szöveges appará‑
tus módszertanában – és ezen belül is több szinten – 
érhető tetten. Ha most a festészeti szinten maradunk, 
akkor az én kérdésem az, hogy vajon Bernáth és Cser‑

nus nevének említése választ ad‑e arra, hogy festmény‑
ként mitől válik izgalmassá ez a kép ? Hogy vannak‑e 
– és ha igen, akkor melyek ezek – olyan speciális kva‑
litásai, amelyek épp a megfestésének módjából ered‑
nek ? Hogy a festészeti megoldásai hogyan válnak tar‑
talmi elemekké ? Hogy mitől válik ez a mű az 1945 
utáni magyar festészet egyik legjelentősebb alkotójá‑
nak – talán nem csak – korai főművévé ?

Iparterves : Ha Lakner felől és nyilatkozatai irányá‑
ból indulunk, akkor lényegében minden, a 60‑as évek‑
ben festett munkája : főmű. Sőt, a Hajógyári munká‑
sok7, amely Virág Juditnál 2008‑ban nagy áron ment 
el, az ottani, Sárvári Zita által jegyzett kis tanulmány‑
ban is ilyenként aposztrofálódott. Pedig az egy 24 ( !) 
éves, még pályakezdő festő próbálkozása volt. Meg tár‑
gyunk is – amelyet Lakner három évvel ezelőtti nyilat‑
kozatában „Varrodai alkalmazottak hallgatják Hitler 
rádióbeszédét”8 néven említett, vagyis a címe, amely 
nagyon lényeges tartalmi része a műnek, tisztázásra és 
egyértelműsítésre vár – hasonló : az illeszkedés (mun‑
kástéma mindkettő, s ennyiben a kortársi tematikus 
igényeknek megfelelő) és a kiválás (a festői megszóla‑
lás módja és a művészettörténeti skálázódás) egyszer‑
re van bennük jelen. Ennyiben nem lehet a Bernáth–
Csernus koordinátarendszerben leírni a képet.

S ha már mindig Halsot említjük, szerintem leg‑
alább annyira fontos, hogy Jan van Eyck Arnolfini há‑
zaspárjának nevezetes tükrére utaljunk, amely a Lak‑
ner‑mű uralkodó központi motívumában, a tisztázat‑
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lan funkciójú (rádió ?, hangszóró ?, fotómasina ?) kerek, 
de némileg amorf anyaghalmazban köszön vissza. Van 
tehát hová nyúlni, ha a művészettörténeti indíttatáso‑
kat és utalásokat vesszük sorra. De mindent megvál‑
toztat a cím, mert a feszülten nyugodt csoportot egy 
történetileg meghatározott helyzetbe hozza és a befo‑
gadó szabadon kalandozó gondolatainak sugarát egy 
irányba fókuszálja.

TK : Engem épp a gondolatoknak ez a jelen esetben 
jól megfigyelhető egyirányúsága/egyenirányúsága za‑
var a kép recepciója kapcsán. Ami nem mellesleg olyan 
simán illeszkedik a kép könnyen dramatizálható törté‑
netéhez, hogy a kettő egymást csak még jobban felerő‑
síti. Ennek egyik okát épp a festmény alapjául szolgáló 
fotó 1960‑as publikálásának kontextusában látom, az‑
az annak a koncepciózus magazinszámnak a felvetésé‑
ben, mely maga is mintegy felfedezi és instrumentáli‑
san használja ezt a fényképet (melynek esetleges erede‑
ti, 1930‑as évekbeli megjelenési kontextusáról ugyan‑
akkor semmit sem tudunk). Ez a kontextus implicit 
módon is a kollektív bűnösségre és egy közösség tel‑
jes démonizálására épít azt feltételezve, hogy a hitle‑
ri Németországban minden egyes varrónő (vagy akár 
minden egyes polgár) csakis egyféle módon hallgat‑
hatta a Führer beszédeit. Hogy valóban látjuk ezeknek 
a nőknek az arcán a későbbi sorsukat, és mindegyikő‑
jükből egy‑egy kisebb Ilse Koch válik majd.9 Mintha 
a cím csakis az adott mű egyfajta tartalmi leírásaként, 

pozitív állításként működhetne. Épp emiatt érdekes 
a festmény és a fotó összevetése, mert az utóbbin az 
arcokon többféle kifejezés figyelhető meg, míg Lakner 
festményén a legtöbb arc maszkszerű, azaz épp a va‑
lódi érzelmeket és gondolatokat fedi el.

Ebből a szempontból én is kulcsfontosságúnak tar‑
tom az Arnolfini‑említést, amihez hozzátenném egy‑
részt Velázquez Las Meninas című festményét, vala‑
mint azt a tényt, hogy az eredeti fotón egy holland zsá‑
nerképet látunk a háttérben, amelynek funkciója rész‑
ben ugyanaz, mint egy tüköré vagy ablaké – mintegy 
kinyitja a festmény egyébként zárt hátterét. Lakner ezt 
egy egyszínű falfelületre cseréli, amivel épp az erede‑
ti fotó zsánerjellegű elemeit hagyja el, és mely többek 
között a festménynek a fotóhoz képest megfogalma‑
zott autonómiáját is erősíti, szinte magát a reprezen‑
tációt „viszi színre”. Viszont a másik új elem, a nehe‑
zen meghatározható funkciójú tárgy – akárhogy is ér‑
telmezzük tárgyi mivoltát – részben ugyanazt a funk‑
ciót veszi át, mint a fotó háttere, részben pedig a myse 
en abyme néven ismert képi toposzt alkalmazza, talán 
nem véletlenül.10 Arra lennék kíváncsi, hogy milyen 
módon használhatnánk a tükör, illetve a végtelen tük‑
röződés képi metaforáját az interpretációra ? Valóban 
olyan egyfókuszú ez a mű, mint amilyennek ebből 
a drámai narratívából látszódik ?

Iparterves : Semmiképpen sem egyfókuszú a mű, de 
nem is egyrétegű. A cím elidegenít, behatárol, de út‑
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ba is igazít. Lakner következetesen építette fel pá‑
lyafutása során az elnyomatás és a diktatúra képeit, 
s amikor a kép és a fotó eltéréseiről beszélhetünk, ak‑
kor a finoman formázott fotó‑enteriőr helyett a hata‑
lom elszemélytelenítette ember szinte baconi ábrázo‑
lását látjuk e képen. s ez az emberkép aztán nagyobb, 
oldottabb és közvetlenebb politikai mondanivaló‑
val az Engedelmesen11 című – kétszárnyú oltár formá‑
ját mutató – képen tűnik fel. Előrefuthatunk : Lak‑
ner a Celan‑festményeken eljut a számokkal jelöltség 
névtelenségéig, a Hitler‑képen még a maguk alakjá‑
ban fölmutatott emberek helyett a földdel keveredett 
emberi anyag látszódik (amelynek barokkosan tobzó‑
dó és apokaliptikusan széttépett állapotát a PIM‑ben 

„eldugott” Radnóti‑plasztikája12 artikulálja élesen).
Ami a végtelen tükröződéssel kapcsolatos felveté‑

sét illeti, azt hiszem, hogy ez a visszaverődés, a vég‑
telenbe csavarodó mise‑en‑abyme csak virtuális le‑
het. Az elmélyülés fokozatait jelezheti, de valóságo‑
san nincsen jelen.

Ha a nézői pozícióra gondolunk, mint ahogyan azt 
Foucault‑ra utalva felvetette, akkor a reneszánszból ho‑
zott szimmetrikus szerkesztettség miatt is „kénytelen” 
az ember pontosan szemben állni a képpel, és ekkor 
a „tükör”‑be pillant, az vonzza a tekintetét. Ennyiben 
a nézőt Lakner belekomponál(hat)ta a képbe, irányí‑
tani akarván a befogadás aktusát.

A „tükör” vagy optikai felvevő – az egységesnek lát‑
szó, foltokból felépülő háttérben levő egyetlen térbe‑
li tárgyként – valóban belehatol a nézőbe, és vizuális 
dominanciája állásfoglalásra, vallomásra vagy teljes el‑
fordulásra, szótlanságra készteti. Attól függően, hogy 
milyen viszonylatokat tételez a cím a „tükör”‑„kamera” 
és a nők belső energiáit befagyasztó statikusságában 
megbúvó feszültségek között, miután párszor bejárta 
a befogadó szeme és agya a művet.

TK : a Varrólányok azonban annyiban talán eltér Lak‑
ner más műveitől, hogy itt könnyen beazonosítható 
a fotó, amely alapján a festmény készült. És ez a tény 
a mű konkrét bemutatásának óhatatlanul is megszab‑
ja a lehetséges keretét és interpretációját. A festményt 
ebben a keretben szinte megfosztja autonómiájától, 
mintha a kép egyrészt kizárólag a  fotó vonatkozásá‑
ban lenne csak értelmezhető, másrészt meg mintha 
ennek ellentmondva – vagy ezt mintegy kiegyensú‑
lyozandó – kerülne mellé az ikonográfiai kamaratár‑
lat. Hogy a fotóval szemben mégiscsak beágyazza egy 
nem is akármilyen – és mellesleg bevett struktúrájú 
– művészettörténeti hagyományba. Számomra épp ez 
a kontextus vesz vissza a festmény komplexitásából és 
értelmezési ambivalenciáiból, amelyek egyébként an‑
nyira fontosak lennének. Szerintem itt valamiféle, in‑
tellektuális értelemben vett önkorlátozás jót tett vol‑
na a festménynek : ellen kellett volna állni a kísértés‑

nek, hogy a képet egy előzetesen megkonstruált nar‑
ratíva viszonylatában olvassuk, ahogy Mieke Bal is 
fogalmaz.13

Amennyiben mégis a fotóval való kapcsolatát hang‑
súlyozza a  kiállítás, akkor lehetett volna ezt más, 
fotórealista művekkel is kontextualizálni, ami egy 
újabb és a  jelenlegitől eltérő olvasatot adott volna 
nemcsak a festménynek, hanem Lakner egész festésze‑
tének is, illetve munkái fotóhoz való viszonyulásának. 
Annál is inkább, mert a katalógusszöveg elemzése csak 
érinti a festészeti megfogalmazás sajátosságait, és nem 
tesz arra kísérletet, hogy – épp a fotó vonatkozásában 
– megvizsgálja, milyen is Lakner „realizmusa”, illetve 
hogy ezt a kifejezést milyen kitételekkel és megszorítá‑
sokkal alkalmazhatjuk erre a képére. Hogy mennyiben 
tekinthető ez a festmény „oppozíciós” műnek, vagy 
nagyon sok tekintetben hagyománykövetőnek ? Vagy 
hogy például mennyire „baconi” Lakner emberábrá‑
zolása ? Különösen azért, mert ez utóbbira a „realista” 
jelzőt semmiképp se lehetne alkalmazni.

Iparterves : Sok olyan képe van Laknernak, amely 
direkt módon és egy az egyben fotó (képeslap, leve‑
lezőlap stb.) alapján született. Talán látta Diszelen 
Vörösváry Ákos valamelyik kiállításán azt a kis képet, 
amely Csernus Laknernek írott levele alapján, a bo‑
rítékot „másolva” készült (Kéri Ádám csinált itthon 
ehhez hasonló munkákat).

Bartók Béla vasúti igazolványa (a Ludwigban14 volt 
látható, magisztrális alkotás) vagy a Miro halálának 
távirati értesítéséről készült munkája, a gyapotszedők 
mosolygós képe15, de az Uffizziben ( ! – ezt mindig ki 
kell ám emelni) levő önaktja is16 – mind ilyen mű‑
vek. A sor még folytatható, de nem ez a listázás helye.

Az átírás módja, mértéke és mikéntje különbözte‑
ti meg egymástól a képeket.

A Hitler‑képnél azonban még nem a fotórealista 
művész működik, hanem az információhiányos, aki 
egy adott, számára fontos művészettörténeti kapcso‑
latokat kialakító formát és nem kevésbé fontos tartal‑
mat látva lendül neki, és aki átszerkesztette a fotó ké‑
pi valóságát. Nem a  fotóhoz való viszonya vagy en‑
nek a viszonynak a kialakítása volt számára a mérv‑
adó (feltételezem itt és most, utólag), hanem a fotóból 
elindulva egy festmény, egy teljesen önálló formaka‑
rakter megteremtése.

Szerintem nem szabad egy majdnem másfél évti‑
zeddel későbbi technikai‑szemléletbeli változást vis‑
szavetíteni a  múltba és számon kérni vagy összeha‑
sonlítani azzal, előképet, nagyszerű belső érzéket, ko‑
rát megelőző munkásságot tulajdonítunk a fotórealiz‑
musról ténylegesen semmit nem tudó művésznek. Ez 
tisztességtelen és ahistorikus eljárás.17

Az tehát, hogy a fotó és a festmény viszonyára kér‑
dez, alapvető. A  fotó itt nem versenyző média, ha‑
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nem kisegítő eszköz. Elugráshoz dobogó. Ez lényegi‑
leg más interpretációs helyzet – az alkotóé is más –, 
mint amikor a fotó által ábrázolt‑leképezett valóságot 
akarja a maga médiumában visszaadni (még fotósze‑
rűbben, élesebben és nagyobban) a festő.

A felnagyítás amúgy is rettenetesen fontos eszköz : 
Lakner pl. képeslapokat vett alapul (pl. Doszvidányija18 
vagy a kínai gyapotszedők19) és azt nagyította fel a ma‑
ga 200x150 cm‑es átlag festményméretére, elérve azt, 
hogy a  méretváltoztatás eredményeként valamilyen 
új tárgyra tekintsünk – másféleképpen. s itt utalnék 
a felsorolt művekre, amelyek impozáns méretükkel új 
dimenzióba helyezik a fotó‑tárgyaikat.

Nem beszélhetünk az egymásra vonatkoztatás me‑
chanikusan értelmezendő módjáról sem : a  Hitler... 
esetében már a fotóhoz való „nyúlás” is értelmező gesz‑
tus, a fotó „átírása”, illetve a fotótól való „ellépés” pe‑
dig mindennél egyértelműbben utal arra, hogy a két 
megvalósulás : a fotón rögzített, merevre komponált, 
kikeményített állókép és a  mozgáshiányos fotóval 
szemben a „szereplők” belső indulatainak lefojtottsá‑
gát expresszíven megjelenítő, a csöndes felület alatti 
mozgásokat regisztráló és a textúrájában (színek egy‑
másra rétegzettsége, megmozdítása) érzelemmel telí‑
tett festmény nem ugyanabban a viszonyban van, mint 
a fotóalapú festészet munkái a maguk „mintáival”.

Ha ezzel egyetért, akkor megállapítása a fotórealista 
művekkel való kontextualizálás erőltetettségének kri‑
tikájára vonatkozóan nem vitatható.

Lakner nem realista festő. És mégis az : a  legben‑
sőnk képét rajzolta meg. Nem a fizikai megjelenés, ha‑
nem a félelem és rettegés a Harmadik Birodalomban 
érzésének felidézésében volt és maradt realista.

Miért lett „csúnya” a nők feje ? Két okot mernék 
megjelölni. Egyrészt Lakner opponálta a még műkö‑
dő és a kép keletkezése idején újra hatalmába helye‑
zett szocreál heroikus emberábrázoló stílusát, másrészt 
történelmi tapasztalásainak adott kifejezést a torzuló, 
elfeketedő arcokkal : kik is hallgatnak ? Így, a  realiz‑
mustól távolkerülőként lett tágabb értelemben realis‑
ta. Abban az értelemben is, hogy ráhangolódott a ké‑
pe 1937‑es „fotóalapjának” idején még erős expres‑

szionizmus képi világára, megteremtve ezzel a fotó és 
a festmény kora közötti egyfajta művészeti hidat is.

Ha a  kép kidolgozottságára gondolunk, a  realiz‑
mus kézi munkás oldalára, akkor a csipkék kidolgo‑
zottságának nagyvonalúsága egy olyan mestert mu‑
tat, aki a  festészet technikai vonatkozásainak tudó‑
ja. Ha akarná és nem lenne idegen tőle, akár olyan 
barnás‑fehéres‑ezüstös csipkéket is oda tudna big‑
gyeszteni, amilyenek Rembrandt képein láthatóak.

TK : Szerintem kulcsfontosságú az a megjegyzése, ami 
az „átírás módjára, mértékére és mikéntjére” vonat‑
kozik. Mert ebben a vonatkozásban sem történt meg 
Lakner képének alapos elemzése (hanem megmaradt 
a  tárgyi elemek listázásánál). Annak a  kimondása, 
hogy a realizmus különféle módjainak csak alapja le‑
het a tárgyi világ beazonosíthatósága, valamint hogy 
a fő kérdést itt sem a „mit”, hanem a „hogyan” lenne. 
Milyen módon realista ez a festmény – ha annak te‑
kintjük –, illetve hogy a festészeti módszer pont a fo‑
tóval szemben miben járul hozzá a kép értelmezésé‑
hez. Számomra épp a 80‑as évektől datálható képző‑
művészeti fotóhasználat kérdőjelezi meg a fotó direkt 

„átírásának” lehetőségét. Ez a fénykép ugyanis ebben 
az esetben fekete‑fehér. Ettől én semmiképp sem tu‑
dok elvonatkoztatni.

Azzal is egyetértek, hogy ennek a képnek az eseté‑
ben a fotó felhasználása nem a fotórealizmus módsze‑
rei szerint történik. Ebből a szempontból válik fontos‑
sá a művészettörténeti hagyomány, mert ahogy Lak‑
ner ezt a fotót „átírja”, az sokkal inkább ennek a szű‑
rőnek a meglétét mutatja. A  legtöbb elem, amelyet 
megváltoztatott a  fényképhez képest, és a  saját ké‑
pén alkalmazott, épp ehhez a  történeti hagyomány‑
hoz köti a festményt.

Ha azt vizsgáljuk – mint ahogy maga is felvetette –, 
hogy a nők feje miért lett „csúnya”, akkor ezt egyrészt 
épp a fotóhoz képest tehetjük, ahol a nők arckifejezé‑
se és ábrázolása összehasonlíthatatlanul semlegesebb 
és kevésbé drámai. Ez az átírás kifejezetten egy festői 

„szándék”, azaz értelmezés eredménye – már csak ezért 
sem tekinthetjük a művet realistának. Ebből a szem‑
pontból nézve az a bizonyos „művészeti híd” szerin‑
tem kevésbé Lakner festménye és a fotó között húzó‑
dik, mintsem Lakner műve és a festészet hagyománya 
között, ideértve természetesen az expresszionizmus 
különböző korszakait és megnyilvánulási formáit is.

A fotó vonatkozásában azonban idekívánkozik egy 
fontos szempont, ami viszont olyan területeket érint, 
melyek a kritika és a történeti megközelítés szempont‑
jából mindig is sokadlagos relevanciával bírtak. Ez pe‑
dig az a  furcsa és megdöbbentő tény, illetve techni‑
kai paradoxon, hogy a festmény részleteinek és meg‑
festésének hallatlan gazdagsága épp a róla készült rep‑
rodukciók révén válik igazán láthatóvá. Azaz, a fest‑
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ménynek nemcsak a  létrejöttekor játszott egy adott 
fotó különleges szerepet, de a recepciója esetében is.

Iparterves : Nem hiszem, hogy az „átírás” módjától 
vagy magától a fotó átdolgozásától nem lehet a kép 
realista. Ezt nem tartom kizáró oknak vagy körül‑
ménynek.

Ha a realizmust a valóság – akármi legyen is az – 
leképezéseként értelmezzük, akkor ez a mű egyszerre 
követi a realizmus legszebb és legméltóságteljesebb ha‑
gyományait (csoportkép, a ruhák megfestése, az „ért‑
hetőség”) és lép át rajtuk ugyanakkor (az eltorzított, 

„nem hasonlító”, üres arcok). Ha valami izgalmas és 
feszültséget teremtő a műben magában – ha most el‑
tekintünk egy pillanatra a mindent meghatározó és 
más vonatkozásba helyező címtől –, akkor éppen ez 
a kettősség, amelyet már a szocreállal kapcsolatos am‑
bivalenciájában is tetten lehetett érni. Határokat szab 
és lép át. Tudattalanul, de eléggé eltökélten.

Csernus elszakadási kísérletei más irányúak és nem 
ennyire radikálisak még ekkor. Bár itt egy‑egy év óriá‑
si változások hordozója : az 1957‑es Csernus az Újpes‑
ti rakparttal20 messze nem ugyanaz, mint az 1962‑es 
Lehel téri piac21 című képé.

Az epikus tartalomtól az elvonatkoztatásig tartó 
utat azonban nem járja be, visszariadni látszik a nagy 
következtetések levonásától.

Lakner, ha nem is vált absztrakt festővé, de informel 
és tasiszta stílusú alkotóvá igen. s mindvégig‑mindmá‑
ig experimentális művész volt és maradt.

Miközben a  Hitler‑képen is próbálgatja a  maga 
stílusát megtalálni, eljátszogat a  művészettörténe‑
ti toposzokkal és klisékkel (később is ezt teszi), s úgy 
dönt, hogy a maga stílusában megszüntetve megőrzi 
azt, ami Rembrandt – ne feledjük a későbbi Danaé‑
ját22 vagy a Rembrandt‑barna színbe előadott nagymé‑
retű, még itthon készült festményeit sem –, ami van 
Eyck, ami Hals. Hommage ez a kép, felidézése a tör‑
téneti – tágan értelmezett, elsősorban az emberábrá‑
zolásban megérlelt – realizmusnak és kísérleti társítá‑
sa az expresszionista, a figurát belülről, érzelmeiben, 
gondolataiban, tudatos és tudatalatti cselekvéseiben 
ábrázoló festésmóddal.

Eképpen ez a  kép (is) arra tett hatásos kísér‑
let, hogy egyszerre fogalmazza meg magát és 
a művészet(történet)hez való viszonyát egy konkrét, 
aktuális történeti‑társadalmi‑politikai téma fölveté‑
sével. Politikus mű, ahogy kellett (volna).

Mert akárhogy is kerülgetjük, végül rá kell majd 
térnünk arra, hogy miért Hitler, miért a 60‑as évek, 
miért éppen Lakner, miért a kép kitiltása, s mindez 
együttesen mit jelenthetett akkor, és mit jelent most, 
e kép (újra)felbukkanásakor.

Amit a festmény és reprodukciója közötti viszony‑
ról mond, vagyis hogy a festmény élvezhetőbb, mond‑

hatni : színpompásabb a szép katalógusban vagy bár‑
melyik másolatán, az azon túl, hogy megállja a helyét, 
elgondolkodtató a benjamini helyzetkép és prófécia 
helytállósága tekintetében is.

TK : a festmény és a fotó kapcsolatának vizsgálatakor 
azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kettő kö‑
zötti legfontosabb különbséget, és ez a láthatatlan ré‑
tor megjelenítésének módjában érhető tetten. A  fo‑
tón semmilyen explicit vagy implicit képi elem nem 
jelzi a beszélőt, míg a festményen a hangszóróként is 
értelmezhető elem utal erre a személyre. Ez a szó szo‑
ros értelmében azonban mégsem realista elem, mert az 
ehhez hasonló helyzetekben gyakran megfigyelhetjük, 
hogy a láthatatlan, illetve fizikai mivoltában jelen nem 
lévő beszélőt helyettesítő tárgy válik a látvány „tárgyá‑
vá”. Egyszerűbben fogalmazva, a hallgatók a hang for‑
rását nézik egy ilyen esetben. A festményen azonban 
a hangszóró a varrólányok háta mögött helyezkedik 
el. Valószínűleg innen adódhat a tárgy szemként való 
beazonosítása, amely azonban szimbolikus vonatko‑
zásokkal is bír, a mindent látó, diktatórikus hatalmat 
reprezentálja, akire – a diktatórikus hatalom dialekti‑
kája szerint – mindenki figyel, és aki mindenkit megfi‑
gyel. Kíváncsi lennék, hogy ön hogy látja ezt a kérdést ?

Iparterves : Visszakanyarodnék ahhoz a megállapítá‑
somhoz, hogy Lakner nem par excellence realista fes‑
tő, de mégis a (nagy)realizmus jelenik meg a képén. 
A realizmus nem a mechanikusan vett mimézis értel‑
mében vett valóságleképezést jelenti, hanem a valóság 
mély megértését és megmutatását.

Amikor maga az amorf folt tárgyiasítását egyfaj‑
ta beszélői pozícióval akarja megteremteni, s néven 
is nevezi : hangszóró, akkor szerintem a lakneri cím 
hatása és befolyása alatt értelmezi a képet. Induljunk 
el innen !

Hallgatják Hitlert. De mikor ? A kép alapjául szol‑
gáló fotó, 1937 vagy 1940 idejében ? A háborúra ké‑
szülés belső lázában vagy Párizs elfoglalásakor ? Talán 
nem mindegy. De értelme sincsen ebbe belegondol‑
ni, mert a „csúnya”, rémült‑torz arcú, ideges mozdu‑
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latokba dermedt nők nem a  történelmi eseményre 
magára reflektálnak.

E néma kart ugyan hozzá tudjuk kapcsolni a kép 
megértéséhez csöpögtetett információkkal a történeti 
folyamathoz, de a szimbolikus jelentés talán „egysze‑
rűbb” : a mondhatatlan rettegés, a belső félelem, a sze‑
mélyiség külső burka által alig tartott szétesés az, ami 
bennük és rájuk jellemző.

A maga által is definiált diktatórikus Hatalom meg‑
tépte őket, elszakította saját maguktól is. Úgy kérdez‑
nek a nők a valóságra, hogy az nem kérdez vissza rá‑
juk. Úgy néznek a világra, hogy az nem néz vissza rá‑
juk. Ha egyáltalán mernek nézni és mernek kérdezni. 
De olyan világ ez, amelyről értelmes kérdéseket nem 
lehet feltenni, mert az értelmet és az észt kiiktatta ma‑
gából, bűnként bélyegezve meg.

A világ pedig immáron nem más, mint a lehatárolt, 
testüket is foglyul ejtő tér, amelyet – mint azt maga is 
pontosan látja – meghatároz az a forma, amely egy‑
szerre rejtett optika és hangszóró, elsötétített ablak és 
domború tükör.

Az eyckes fényjáték miatt legközvetlenebbül talán 
mégis a mechanikus szem, a  pásztázó, örökké éber, 
de a megfigyelőt és megfigyeltet elválasztó, átlátszat‑
lan tükör mögé rejtett kamera értelmezése jöhet elő. 
A mindent látó, mégis hályogos szem, a teret uraló, 
önmagát leplező, de másokat leleplező, állandóan fi‑
gyelő, az őt néző számára nem látható mozgásokat 
végző, a teret pásztázó mesterséges szem üres tekinte‑
te átszabja a nők tudatát is, ezért a „nyilvánosság” szá‑
mára lefojtott viselkedésük.

Ha valami, akkor ennek az embert nyomorító, elgé‑
piesített helyzetnek, új, 20. századi történelmi viszony‑
latnak az érzékeny, beleérző ábrázolása a mű (nagy)re‑
alizmusa – mondhatjuk így utólag, sok mindent bele‑
látva a képbe, amely egy érzékeny, értelmes és jó ké‑
pességű művész egyik első fontos kísérlete.

TK : Ezen a ponton több lehetőségünk adódik. Az el‑
ső, hogy a megállapításaink között meglévő nyilván‑
való azonosságok mellett vitába szállunk értelmezése‑
ink eltérő momentumairól. A másik, hogy Benjamin 
nézeteinek szempontjából vizsgáljuk Lakner festésze‑

tét és ennek részeként azt, ahogy a fotót használja, az‑
az „átírja”. A harmadik, hogy rátérünk a téma által 
kínált specifikumok tárgyalására, illetve a festmény 
létrejöttének és recepciójának történeti vetületeire. Ez 
utóbbit már érintettük, amikor a kép címéről beszél‑
tünk. Tehát hogy ezt a politikai tartalmat a cím ad‑
ja, ami azonban a kép vizualitásától független. Sem‑
mi olyan elem nem látható sem a fotón, sem pedig 
a festményen, amely ezt a politikailag „hiperterhelt” 
címet sugallná. Ez a cím azonban nemcsak a 60‑as 
évek elején, de ma is alkalmas erős reakciók kivál‑
tására, még ha ezek nem is a direkt cenzúra formá‑
jában nyilvánulnának meg. Amit ma retrospektíve 
beleolvasunk a mű korabeli elutasításába, az persze 
részben jogos, de valamennyire annak a nagyon szűk 
körben az utóbbi években részben elvégzett munká‑
nak is az eredménye, mely a 20. századi magyar tör‑
ténelem legfájdalmasabb eseménysorával való szem‑
benézést jelentené. Személy szerint egy kézen meg 
tudom számolni azokat a közszereplőket, akik han‑
got adnak a szembenézés megkerülhetetlenségének. 
Ebben az értelemben egyelőre nem látok az 50 évvel 
ezelőtti helyzethez képest változást, hanem jó eset‑
ben is csak puszta „szemantikázást”, melynek etiká‑
ja erősen megkérdőjelezhető.

Iparterves : Meglehet, egyedül maradok álláspontom‑
mal, különösen a Fehér Dávid által következetesen – 
és feltételezem : Lakner által is jóváhagyottan – kép‑
viselt nézettel szemben, amely uralni látszik a mű ér‑
telmezési terét, korlátokat szabva a megközelítéséhez, 
de én nem a holokausztot meg‑ vagy felidéző műnek 
látom és érzékelem ez a képet.

Nem kétséges, hogy Lakner később, már németor‑
szági periódusában a Celan‑képeinek szekvenciáival, 
a Schwarze Milchhez23 vissza‑visszakanyarodó, a ver‑
set értelmezni akaró festményeivel, grafikáival maga 
is eljutott egy eléggé áttételes, de mégis jól kitapintha‑
tó holokauszt‑világábrázoláshoz (s itt a nagy budapes‑
ti retrospektívjének egyik demonstratív, óriási mére‑
tű darabjára, a Számok [Paul Celan nyomán]24 címűre 
kell utalnom, mint elkomoruló világképének egyfajta 
művészi összegzésére), de ebbe a világba még nem tar‑
tozik bele a Hitler‑kép. Odaillesztése szerintem nem‑
hogy esetleges, de erőltetett is lenne.

Nincsen arra korabeli bizonyítékunk – már ha 
a lakneri önértelmezés tekervényeitől el akarunk sza‑
kadni –, hogy ez a mű nem sokkal inkább a háborús, 
de még inkább az ’56 utáni élmények megmutatása. 
Nem véletlen, hogy az (ön)mítoszban arra is kitért 
már Lakner – és nyomában értelmezői –, hogy olyan 
címmel, amelyben Kádár szerepelt volna, nem lehe‑
tett volna semmi szín alatt beadni kiállításra a képet.

Ha a cím fedő jellegére gondolunk – és a hipote‑
tikusan felmerült „névcsere”, illetve a megnevezés hi‑
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ánya erre utal –, akkor kizárható, hogy itt a zsidóság, 
azon belül is a magyar zsidóság 1944–45‑ös tragédiá‑
ja kapott volna művészi megformálásban végre szót az 
elhallgatás és az elhallgattatás, a cenzúra és az áldoza‑
tok önfojtogató, szégyenlős csöndje ellenében (amely 
majd a Lakner‑mű elkészülte után hét évvel oldódik 
egyszerre és látványosan, ahogyan azt több vallomás‑
ból is tudhatjuk).

Lakner itthon – ismereteim szerint – sohasem érin‑
tette ezt a témát, amely most már Fehér Dávid interp‑
retációja és az ő értelmezését harcosan magáévá tevő 
kritikák nyomán akár uralkodóvá is válhat.

Az elnyomatás, a kizárólagosságra törő hatalom szo‑
rítása (Engedelmesen és a vietnámi képek25) mindig ott 
van a műveiben, de olyan önreflexív, sokkoló munkák, 
mint Major János grafikái – amelyek mellé a Hitler be‑
szélt állítani akarják – nem kerültek ki a műterméből.

A fotó, amelyet alapul használt, 1937‑es (vagy 
1940‑es, kérdéses a dátum). Fogadjuk el, hogy 1937. 
Ebben az évben már működtek a KZ‑k, de még nem 
olyan iparszerűen, mint később. A  wannsee‑i kon‑
ferencia 5 év múlva lesz, a  theresienstadti „mintatá‑
bor” a Szudéta‑vidék elfoglalása után, 1938‑ban jö‑
hetett létre.

Az idősíkok ilyen eltérése miatt sem vagyok képes, 
de hajlandó sem elfogadni a  holokauszt‑tematikát. 
Erőltetettnek tartom.

Hozzá kell tennem : a holokausztinterpretáció nem 
ad hozzá a képhez mint műalkotáshoz eleget (erede‑
tileg „semmit” akartam írni, de az igaztalan lett vol‑
na), de az értelmezéseket az egyetlen lehetségesnek és 
megvalósulásával szükségszerűnek is deklarált irány‑
ba viszi el, kizárva számtalan – elvileg : végtelen – ma‑
gyarázatot az értelmezési körből és ezzel egyúttal a ké‑
pet mint totalitást egyetlen érdeminek tartott gondo‑
lati elemére redukálja.

A narratíva holokausztra nyitása így a kép közpon‑
ti értékfogalmát önti az utólag gyártott, de előre elké‑
szített ahistorikus öntőformába, s az általa tételeződő 
érték be‑, illetve eltorlaszolja a még nyitott, megva‑
lósulásra nem jutott, de legalább e narratívával azo‑
nos erejű és értékű, fontos és értelmes megközelítési 
lehetőségeket, s véglegesen beterelné – ha hagynánk – 
a képről folyó beszédet a most már általa megadott ér‑
téktartományba. Ezért és ennyiben kimondható : nem 
tágítja a képről való tudásunkat, hanem ellenkezőleg : 
elszegényíti azt, miközben önmaga rugalmatlanná vá‑
lik és befogadásképtelenné.

Viszont amit a szembenézés hazai hiányairól mond, 
azzal teljes mértékben egyet tudok érteni. Ha a Lak‑
ner‑festmény kapcsán érlelődnek meg gondolatok ar‑
ról, milyen szerepe volt a magyarságnak, a magyar ál‑
lamnak, a lakosságnak a zsidóság elpusztításában, és 
elő is adják ezeket a gondolatokat a „megszállt ország 
voltunk, semmit sem tehettünk, mindent a  néme‑

tek csináltak” önfelmentő szövegtengerében, akkor 
az már eredmény.

De ettől sem lesz „holokauszt‑kép” Lakner mun‑
kája.

TK : Ezekkel a megállapításaival egyet tudok érteni. 
Azzal egészíteném ki őket, hogy a holokauszttemati‑
ka valószínűsíthetően épp a fotó 1960‑as publikálásá‑
nak kontextusa miatt került elő, tehát egy olyan ideo‑
logikus konstrukció következménye, melyben a fotó 
(akár 1937‑ben, akár 1940‑ben készül) egy felettébb 
ideologikus tézis illusztrálásának instrumentuma, ahol 
a fényképet kísérő szöveg súlyosan elfogult és dramati‑
záló. Ilyen példákat mellesleg találunk a fotótörténet‑
ben, épp a fotózsurnalizmus terén. Ráadásul a magazin 
azt a kérdést veti fel, hogy vajon megváltoztak‑e a né‑
metek a háború és a vereségük óta, ami egyben imp‑
likálja a kollektív bűnösségüket, ezen belül is a képen 
látható nők bűnösségét. Ennek a felvételnek a meto‑
nimikus alkalmazása sokkal inkább a hangulatkeltést, 
mint a valódi szembenézést szolgálja.

Ezzel kapcsolatban merül fel bennem a derridai for‑
dulat, valamint annak lehetséges implikációi. Van‑e 
a festészetnek „igazsága”, és ha igen, akkor ez hol is 
lenne fellelhető ? A kép narratívájának igazsága lenne 
az, vagy magáé a festészeti médiumé ? Vagy egy olyan 
igazságé, amit a festményből szűrhetünk le ? Hogy ezt 
az igazságot metaforikusan vagy szó szerint kell értet‑
nünk ? Hogy vajon a festmény képes‑e az igazság áb‑
rázolására ?26 Az a kérdés, hogy mi jelöli ki a művé‑
szet, illetve a műalkotás határát, ami aztán az esztéti‑
kai ítélet alapját képezi, a mi párbeszédünk esetében 
is egész konkrétan, nemcsak metaforikusan tehető fel.

Iparterves : a kérdéseinek összetettségére adható egy‑
szerű válaszok is szétfeszítenék párbeszédünk eddigi 
kereteit, ezért arra szorítkoznék, hogy a Lakner‑mű 
esetében megvizsgáljuk, milyen feleletek rímelnek 
a felvetéseire.

Korábban a fotó és a festmény kapcsolatának leírá‑
sakor már az átírás mint központi elem kapcsán esett 
szó a „minta” és festmény viszonyáról. Ha az igazság 
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megfogalmazhatóságát ebből a nézőpontból próbál‑
juk felderíteni, akkor a  fotóról készült hűtlen „má‑
solat” mint re‑prezentáció nem azt az igazságot mu‑
tatja fel, amelyet a fényképvalóság kimetszett magá‑
nak. Ebben az értelemben tehát, szerintem, a  Lak‑
ner‑kép „hazudik”.

Lehet‑e hazudni igazat ? Dialektikusan szemlélve : 
igen, természetesen. Lakner, amikor „hazudik”, iga‑
zat mond ? Ezt viszont nem állítanám, de az ellenke‑
zőjét sem. A kép keletkezésének idejét tekintve viszont 
Leo Strauss elméleti alapvetése az irányadó a számom‑
ra. Lakner, a straussi értelemben, nem mondhatta el 
közvetlenül azt, amire gondolt.

E „rejtett” gondolatiság valódi gyújtó erejét jól mu‑
tatja, hogy a Lakner által sokszor elmondott anekdota 
a Stúdió‑zsüror önkimentéséről és képinterpretációjá‑
ról éppenséggel arra utal, hogy a „sorok között” meg‑
jelenített mondandó igazsága azonnal „átjött” a kép‑
ről. Nem Hitlert és a nácizmust látták a képben, ha‑
nem leegyszerűsítő módon, „dialektikusan olvasták” 
a művet és a saját idejükre vonatkoztatták – helyesen. 
A Stúdió zsűrije eszerint kitűnően és értően viszonyult 
a képhez, felismerte értékeit – és veszélyeit is. Ezért, az 
akkori ideológiai elvek alkalmazásával, kizárták a ver‑
senyből az alkotót és a művét, mielőtt még a verseny 
megkezdődött volna.

Formai eszközeivel a  kép közli, hol vannak a  sa‑
ját határai és a festmény által visszatükrözött valóság‑
szelet elmondhatóságának a körvonalai. Elsősorban 
a van Eyck‑es motívumra gondolok (amiről már ej‑
tettünk szót fentebb), amelynek tér‑ és formaszerve‑
ző ereje egyszerre valóságos és mitikus igazságok el‑
mondását teszi lehetővé.

A homorú forma tükörszerű fénye és csillogása a tü‑
kör által homályosan elébünk tárt valóságot szimboli‑
zálja, ennek a formának függőleges tengelye – amely 
láthatóan egybeesik a  kép függőleges tengelyével –, 
miközben elvágja az egyik figurát, de egyúttal ki is 
hangsúlyozza azt, hogy az általa „megosztott” varró‑
női testet nem számolva, jobbra és balra is hét‑hét alak 

található. s innen már az „igazság” átlibben egy nehe‑
zebben körvonalazható világba, ahol a hetes számnak 
fontos jelentése van. A világ teremtése (a megpihenés 
napjával együtt) és a hét főbűn – hogy most mást ne 
említsek. (A „mindent látó szem” jelképes és akár va‑
lóságos értelmét sem szabad kiiktatnunk az interpre‑
tációs körből, de azért ez már nagyon messzire vezet‑
ne bennünket.)

Ha nem az átírást tekintjük fontosnak, hanem eze‑
ket a tudatosan‑öntudatlanul választott formaelemek‑
ben elrejtett üzenetet, amely arról szól, hogy a világ 
(újra)teremthető és a főbűnök mindig benne marad‑
nak, ott és akkor is, amikor a kép született, akkor az 
igazság a képben a kép igazságaként tárul elénk. Ol‑
vasnunk kell a képet, mint egy rejtvényt, egy hierog‑
lifát, s talán feltárul előttünk saját igazsága és az álta‑
la elmondott igazság is.

TK : a holokauszttematikával szemben nekem itt egy 
klasszikusnak nevezhető történelemfilozófiai érv is az 
eszembe jut. Vajon „lehetséges” volt‑e Magyarorszá‑
gon 1960‑ban a holokauszttal való – és mai értelem‑
ben vett – szembenézés felvetése ? A „lehetséges”‑t itt 
a  történelmi, társadalmi és kulturális viszonyok ak‑
tuális állapota által meghatározott lehetőségként ér‑
tem, nem pedig a hatalom vonatkozásában. (Ez a fel‑
vetésem némileg arra rímel, amit maga Lakner fotó‑
használatával kapcsolatban említ, hogy a 60‑as évek 
elején nem beszélhetünk a szó valódi értelmében vett 
fotórealizmusról, csak a fotó felhasználásáról.) Ebből 
a szempontból óriási projekció összevetni Lakner ké‑
pét Richterével azon az alapon, hogy azt a Németor‑
szágot vetítjük vissza 50 évvel, ami szellemi értelem‑
ben csak utána és csak egy hosszú folyamat eredmé‑
nyeként jött létre.

Iparterves : Gerhard Richter, mint összehasonlítása 
alap, talán nem az igazi. Richter ugyanis, mint a kor‑
társ szemtanú, Waldemar Januszczak írja27 : az NDK 
mélyen elkötelezett és sikeres alkotójaként, a szocre‑
ál egyfajta bajnokaként szerepelt mindaddig, amíg át 
nem jutott Nyugatra.

Lakner viszont nem volt szocreál alkotó, belső vál‑
tozásai és külső fejlődései voltak és vannak, de a leg‑
belsőbb irányvonala változatlan.

Richter munkái, amennyire megítélhető, a 60‑as 
évek elején‑közepén keletkeztek (Hitler, 196228), és 
a miénktől eltérő társadalmi‑politikai helyzetben.

Lakner számára 1956 után, a hallgatásba kényszerí‑
tett II. világháborús történések után nem volt és nem 
is lehetett 1960‑ban olyan, hogy felvesse a holokauszt 
témáját (s már a fogalomhasználat is visszavetítéses). 
Ennek részletes kifejtése azonban messze túlvezetne 
párbeszédünk keretein, és Lakner festményének sem‑
miféle helye sem lenne benne.
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TK : Párbeszédünk kereteit azonban a festmény előke‑
rülésének ténye, illetve az előkerüléséig „megélt” tör‑
ténete is feszegeti. A kép fekete‑fehér reprodukciója 
ugyanis számos, Laknerről szóló kiadványba bekerült 
annak ellenére, hogy hollétéről nem lehetett semmit 
se tudni. Bizonyos szempontból tehát a mű mégiscsak 
létezett, még akkor is, ha egy, az eredetihez képest „tö‑
redékes” formában. Ön szerint mennyiben módosítja 
a Lakner‑életműről szóló kurrens narratívákat ennek 
a festmények a tényleges előkerülése ?

Iparterves : Nem igazán tudom, milyen „narratívák” 
vannak forgalomban Lakner művészetét illetően itt‑
hon. Nem szabad az aktuális szövegeket, amelyek a jól 
megszervezett tárlattal együtt, attól elválaszthatatlanul, 
de időben emiatt jelentősen korlátozva és kiterjedé‑
sét tekintve is lehatároltan jelentek meg, valamilyen 
módon is egységes, a művészt, a művet és a kort fél 
évszázad távlatában értelmező narratívának tekinteni. 
Még kísérletnek sem mondanám őket, legfeljebb egy‑
fajta közelítés‑próbának.

Igyekeztem utánanézni, mi is jelent meg nálunk 
Laknerről. Brendel János monográfiának nevezett, 
eléggé hevenyészett, fogalmilag zavaros munkájától 
eltekintve leginkább Sinkovits Péter, az Iparterves ki‑
állítások rendezője és folyóirata, az Új Művészet foglal‑
kozott a művésszel, meg Beke László, aki a Goethe In‑
tézetben rendezett koncept kiállítását kurálta, s mind‑
azon lapok (Balkon pl.), amelyek a Ludwigbeli kiállí‑
tás recenzálását fontosnak tekintették.

Iszonyú túlzással, de érzékeltetve a létre sem jövő, 
de máris megszakadó „narratíva” állapotát, azt mond‑
hatnám : a mai harmincas‑negyvenes generáció számá‑
ra Lakner sem más, mint egy „ősbölény”, s legfeljebb 
annyit tett a kortárs magyar művészethez, hogy ő az 
apja Lakner Antalnak.

Laknerről tehát nincsen kész és elfogadható értéke‑
lés, (kis vagy nagy) monográfia sem született fél évszá‑
zados művészi tevékenységéről, s alkotásainak jelenté‑
keny része egyszerűen ismeretlen itthon. A Ludwig‑
ban rendezett kiállítás, bármekkora helyet is foglalt el 
a volt Munkásmozgalmi Múzeumban (beterítette az 
egészet), egy apró bepillantást engedett csak a Lakner 
által is több ezer műre becsült oeuvre‑be.

Kétlem, hogy naprakész katalógus van bárki birto‑
kában arról, mit alkotott Lakner, hol találhatóak a ké‑
pek (és hogyan kerültek oda – lásd : Doszvidányija).

A Hitler beszél... innen nézve egy mű a lehetséges 
sok közül, amelynek helye ismeretlen (volt), s  fölle‑
lési helyének ismertté válása annyiban segíthet a mű‑
vész pályájának megértésében, amennyire egy most 
már kézzel fogható, szemmel befogadható alkotás 
segíthet. Ha nem akarjuk visszamenőleges hatállyal 
a mai szempontjainkat ráerőltetve értelmezni és így 
(vissza)aktualizálni.

Ami a Hitler beszél... kapcsán mint uralkodó narra‑
tíva kíván megjelenni, az – s beszélgetésünk nagy része 
óhatatlanul is erről szólt – emiatt félrevezető. A mai 
tudásunkat visszavetítő, politikai tudatosságot ráké‑
pező és a festményt ebben a szövegkeretben értelmező 

„narratíva” olyan hangot üt meg, amely Lakner művé‑
szetét erőteljesen, sőt alapvetően átpolitizálja. (Politi‑
kus volt ez a művészet a maga keretei között, kritikus 
is eléggé, de nem kellene a végletekig ezt látni benne.)

Holott azt a hangot kellene megtalálni a „narratívát” 
kialakítónak, amelynek segítségével ez a festmény be‑
illeszthető a kor művészetébe, vagy azt a tónust, amely 
által elválasztható attól. Esetleg mind a kettőt, s miu‑

tán ez megvan, a pályakép első érdemi pillanata rögzít‑
hető. Tényszerűen, az alkotást leíróan, és nem (művé‑
szet)politikát erőltetve az egész témára, mintegy utó‑
lag igazolva a Hitler beszél... idején uralkodó szocreál 
ideológiát, amely maga tette a politikai küzdelem te‑
repévé a művészetet, s propagandaeszközt látott ben‑
ne. Még az „ellenfelek” alkotásaiban is.

TK : Azzal egyetértek, hogy a  kurrens narratívák – 
amennyiben egyáltalán léteznek – nem túlságosan 
láthatóak, és akkor ez inkább egy „understatement”. 
Ezzel kapcsolatban azonban fontos lenne az is, hogy 
ne egyetlen, uralkodó kerete legyen egy ilyen életmű 
értelmezésének, hanem akár kettőnél is több, és ezek 
többféle módszertani megközelítésből hangsúlyozzák 
az adott életmű számukra fontos aspektusait. Hogy 
egyfajta vita alakulhasson ki és ne pusztán kinyilat‑
koztatások álljanak egymás mellett. Hogy ne valami‑
féle „központi akarat” kontrollálja ezeket az értelme‑
zéseket, hanem a különböző értelmezők érdeklődése 
és módszereik különféle elméleti keretei. De ez már 
egy másik történet, amelyet Lakner és a hetvenes évek 
művészete témájában majd a művészet demokratizá‑
lódásába vetett hit és bizalom kapcsán beszélhetünk 
meg. Úgyhogy – folyt. köv.

Viszont ha már a művészet és a propaganda kap‑
csolatát hozta szóba, akkor itt visszatérnék Walter 
Benjaminra. Egyetértek azzal, amit korábban mon‑
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dott, hogy Benjamin szempontjából nagyon is elgon‑
dolkodtató a reprodukció és a festmény viszonya. Eb‑
ben az esetben ez a kapcsolat azért is „pikáns”, mert 
a festmény kiindulópontja maga is egy fénykép. Ami‑
kor Benjamin a  fotót a  valódi világ ábrázolásának 
tartja, akkor Lakner festménye valóban olyan dolgok 
megmutatására tesz kísérletet, amelyek ábrázolására 
adott esetben a fotó nem képes. Ebben az értelemben 

a festmény mégis „több”, mint a technikai eszközzel 
készített kép, mely Benjamin szerint képes visszaad‑
ni olyat is, amelyet puszta szemmel nem láthatunk. 
Lakner festményének esetében ezt az élményt para‑
dox módon épp a reprodukció nyújtja a néző számá‑
ra. A benjamini kérdés azonban az, hogy vajon a fest‑
mény a reprodukciója által veszít‑e az aurájából, vagy 
a tekintélyéből. Ebben az esetben a mű a reprodukci‑
ója által épphogy nyer.

Iparterves : Abban egyet tudok érteni, hogy a kép au‑
rája nemhogy elveszne a  fotómásolatokon, hanem – 
mintha a fotó egyfajta réteges restauráló‑készülék len‑
ne – kiteljesedik. Azt a technikát, ami a mai reprográ‑
fiát jellemzi, Benjamin nem láthatta előre és fel sem 
mérhette, hogy egy jól sikerült másolatból az eredeti 
mű sokkal élénkebben, erőteljesebben és hatásosab‑
ban szólalhat meg. Paradoxon ? Az, de abból a  fajtá‑
ból, amely a dialektikus gondolkodás számára öröm‑
teli lehetőségekkel teli.
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