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PENGERAJZ AZ ÚT PORÁBA
Péter László megrajzolt kérdései 

és szóba öntött képei elé 

Minden lehet minden, és minden lehet semmi. Nézőpont kérdése. 
Az is, hogy fejétől vagy a farkától rajzoljuk-e meg a lovat az út po-
rába. Egyáltalán, minek a rajz? Jó lenne tudni, mi célból vagyunk 
a világon, és mi a feladatunk. Jó lenne tudni, az út porával vagy 
rajzolással ment-e előbbre világunk. Azt is, hogy válasz-e a rajz a 
létezés kérdéseire, vagy csupán sajátosan megfogalmazott kérdés 
a kérdésre. Kép a képben. Mintha egy fehér négyzetbe zárva vias-
kodnánk egy fekete négyzettel.

Jó lenne tudni, nem csak látni. Jó lenne tudni, hol a határ 
harmónia és diszharmónia között, és eligazodni végre jó és rossz 
végzet között, és felismerni diszharmóniában a harmóniát és har-
móniában a diszharmóniát. Jó lenne felismerni, hogy hol ér véget 
a rend, és hol kezdődik a káosz. Végül Egységben látni rendben 
a káoszt és káoszban a rendet. Jó lenne ismerni, tudatosítani, mi 
fehér és mi fekete, jó lenne felismerni a színeket és a szürke ötven 
árnyalatát.

Jó lenne már valamit tudni, valamit, ami igen, és valamit, ami nem.
Jó lenne egyszer már leírni, hogy mi a művészet. Vajon az alko-

tás eredménye, az alkotás folyamata vagy maga a művész? Lehet-e 
művészet a gondolat, az elképzelés, a látomás? Kell-e az anyag, 
vagy létezik művészet anyag nélkül is? Szükséges-e hagyományo-
san vett alkotási folyamat ahhoz, hogy elkészüljön a művészet? 
A  művészet készül, vagy van? Ki által van? Kell-e az ember döntő 
befolyása, vagy ő csupán része a kész alkotásnak? A látvány tuda-
tos vagy spontán emberi viselkedés eredménye?

Jó lenne tudni, felismerés-e a művészet, vagy cselekvés. Annak 
a felismerése, ami nem mérhető, csak felismerhető. Annak, ami 
nehezen magyarázható, csak érezhető, ami nem tanulható, csak 
megélhető. Vajon a művészet olyan-e, mint az emberi lét, tehát 
test és lélek, vagy emberi szellem és isteni tehetség kísérlete a lát-
hatatlan láttatására, érzékeltetésére? Vagy minden lehet minden, 
és minden lehet semmi. Ennek tudatában fölösleges a képzőmű-
vészet definíciója, hiszen semmi sem az, ami, csupán az is lehet.
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Jó lenne tudni, hogy mért képzőművészeti kérdés, ami nem az. 
Egyáltalán mi a képzőművészet? Mi az eszköztára? Hol vannak a 
határai? Határtalansága élteti, vagy szűkös határok közé szorítva 
haldoklik? Mi célt szolgál a fogalom kiszélesítése? Azt, hogy képző-
művészetnek nevezhessünk mindent, ami nem az, de az is lehet?

Le kell-e rombolni a kereteket és meghatározásokat, hogy sza-
badon állíthassuk, minden képzőművészet, és minden művészet, 
amit annak tartunk? Vajon mi magunk vagyunk a művészet?

Minden lehet minden, vagy mégsem?
Rajtunk múlik. Keressük meg válaszainkat a szerző kérdéseiben.

               Léphaft Pál
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Két tűz között
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SZABADSÁGVÁGYÁS A MŰVÉSZETBEN

„Fegyverek közt hallgatnak a múzsák.”

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Nagy általánosságokban kellene most beszélnünk. Lehetne másképpen is? 
Valahogy el kell kezdenem. Egyesek azt mondják, igényes, mások, hogy igénytelen, de leg-
inkább az tűnik helyes megállapításnak, hogy kényes, megtévesztő, ködös és átláthatatlan, 
meglepetésekkel teli korszakban élünk. Mert végre demokrácia van: és talán még sincs 
egészen az. Immár két és fél évezrede azt hisszük, ismerjük, elérjük/elérhetjük, s ha már 
eddig vágytuk, ma már valósan benne is élünk. Vagy pedig csak látszata van, mint a legtöbb 
hamis(kás) eszmének? Óvatosnak kell lennünk a megfogalmazásában, a megítélésében, a fel-
derítésében, az elfogadásában. Hiszen talán nincs is, mi meg csupán ködkergetők vagyunk…

A dolgok ugyanis következetesen az élet ritmusa és kiismerhetetlen szabályozottsága sze-
rint, és nem a mi eszméink és elképzeléseink szerint történnek meg ajnározott valóságunkban. 

Vajon a nyughatatlan szellemiségünk gyakorlatoztatása, kulcsfontosságú létkérdéseink 
taglalása közben érzéki csalódásaink is lehetnek? Mind szellemi/gondolati, mind formai/
vizuális természetű, de mindenképpen transzformer állapotú gondolatiság övez, követ és 
határoz meg bennünket, egyszerre eszes és esztelen, tökéletlen, küzdő és örökösen a lehe-
tetlent ostromló ész-lényeket. 

A múltba révedés pedig hol megerősít, hol megtéveszt bennünket. Helyesen látjuk-e az 
emberi múltunkat: a törekvést, hogy igazlátókká váljunk?

KÖDKERGETÉSEK, UTÓPIA

Míg a közösség gondolkodóinak egy része (látszat)demokráciát sejt, a hatalom a régi-új 
praktikái szerint cselekszik, és természetesen önnön érdekeit szem előtt tartva hirdeti ki a 
beérő és az általa kreált és működtetett, szerinte jól működő demokráciát. Valóságos arany-
kornak mondja/hazudja. Az intellektuális egyén azonban néha (továbbra is) sokszor úgy 
érzi, hogy gátat szabtak a kiteljesedésének. Gondolkodik a dolgokon, csócsálja, és csaknem 
megfeszül, (össze)töri magát szinte. Ám mivel tehetsége van a ködkergetéshez, úgy elemzi 
a kétes helyzeteket, olyan őszinte vehemenciával, mely az elmúlt korok egyes embereinek 
is a valamiféle mély elkeseredettségéhez vezető jellemzője lehetett. Csakhogy tovább bo-
nyolódott, néhány megzaboláz(hat)atlan nehezítő körülménnyel azóta még tetéződött is. 
Egykor talán nyersebb és kíméletlenebb volt a mainál, látszólag átláthatóbb. Ugyanakkor 
reménytelibb is volt, mert a segítő Istenben vagy – régebben, a politeizmus korában – a 
fontosságuk szerint rangsorolható istenekben hitt az ember. 
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Hitt és reménykedett.
A mai romos, roncsolt és folyton gyalázott, azaz szabadon gyalázható (!) hitnek viszont 

az a jellemzője, hogy még ismeretében is kilátástalanabbnak látjuk a helyzetünket, tanács-
talanul állunk a legmodernebb és a legsötétebb emberi korszak közepe táján, amelyből 
(pillanatnyilag) nem találunk kiutat. Két(el)kedőek lettünk, vagyunk.

Hit nélkül azonban szinte a dolog természetéből adódóan biztos fogódzó nélkül marad-
tunk, és egykarú mérlegekké váltunk. A kőbe ágyazott, mozgásképtelen igazság istennőjének, 
Justitiának bekötött szemmel kell szenvednie, de néha úgy tűnik, naiv, ráadásul még süket 
is. Immár évszázadok óta így ábrázolják, és gyakran kuncognak is rajta a szabadkőműves-
társaságok… És mi nem tudjuk eldönteni, hogy az efféle hiányosságok a tudatosan választott 
szabadság és a kísértő demokrácia jellemzői-e. Avagy csak a nemtelen democsokráciáé…

A mai élet demokráciaérzete azért is kényesen kelletlen, mert miközben jót sugall, té-
veteg, kiismerhetetlen, alpári és sokszor alattomos is lehet: kétszínű, kibúvókat rejtegető, 
mindamellett felettébb bonyolult is. Igazságos akar lenni, ugyanakkor igazságtalanságokkal 
teletűzdelt. Rébuszos… Megfoghatatlan, utolérhetetlen. Tényleg ködkergetés a megfejtése?

Ha a létező   / nem létező utópisztikus jellemzőkkel felruházott demokrácia eszmei lé nye-
gének megértésére mindmáig nem is vagyunk képesek, de a teremthető/teremtett civilizá-
ciós értékekkel mindenképpen „esélyesek” vagyunk legalább a saját szabadságvágyásaink 
megértésére. 

Egykor az ógörög „démosz”, azaz maga a nép választott szószólói is már szinte közfel-
kiáltással fogadták vagy vetették el a felkínált irányt, hogy merre kellene menni. Az i. e. II. 
évezredtől i. e. VIII. évszázadig tartó homéroszi korban teremtődtek meg a görög kultúra 
alapjai, az istenekről szóló mondák rendszere, majd a görög írás, a pénz használata, a mér-
tékegységek, valamint a tudományok, művészetek műfajai, rendszere is…

Érdemes megemlíteni, milyen körülmények közepette terjedt el, hiszen visszahúzó erő-
ként, mindezek előtt az archaikus korban (i. e. VII–VI. század) szilárdult meg a szűk arisztok-
rácia által diktált zsarnoki rabszolgatartó rend, melyből egy időre igencsak elegük lehetett 
az ókori helléneknek… A későbbi kivívott viszonylagos egyenlőség, (látszat?)demokrácia 
sokkalta különb volt ezeknél az állapotoknál. És sok tekintetben mégsem volt annyira az.

KARCSÚSÍTÁSOK ÉS KORCSOSÍTÁSOK

A klasszikus korszak az i. e. V–IV. században a görög kultúra virágkorát jelentette, hiszen 
közismerten a művészetük, a tudományágaik – és a filozófiájuk is – ekkortájt lendült fel 
igazán. Forrongó és talán forradalmi idők voltak ezek, melyek során a városállamokra ta-
golódás elárulta az e virágkorban is dívó triviális széthúzási törekvéseiket. Így a törékeny 
hellén szövetséget vezérlő Athénnek is elég rövid ideig volt része a tényleges, demokratikus 
hatalmi irányításban… 

Egyébként pedig, az arisztokrata Kleiszthenész (szül. i. e. 570) tapasztalásai szerint, a 
Krisztus előtt 508-ban kirobbant polgári forradalom káoszokozása nyomán jött létre az a 
törékeny demokrácia, amelynek nyomán megváltozhatott a világ. (Bizonyos dolgokban 
nem… annyira azért mégsem!)
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Ami szinte lehetetlenség volt az egész forrongó fejlődésben: ekkoriban mintegy 1000 (!) 
aprócska városállam létezett, szövetkezett vagy többnyire ellenségeskedett egymással. 
Az Athénban megfoganó gondolatot, a demokráciának és az összefogásnak az eszmei 
gondolatát, az akadályos civakodásokból adódó sebezhető pontjait a vérmesen szigorú, 
harcias, gyakorlatias és uralkodni vágyó Spárta és más közeli városállamok irigy és támadó 
szándéka jelezte. 

A 30 évig tartó peloponnészoszi háborúként ismert történéseket a kortárs Thuküdidész 
történetíró, jóval utána később Ciceró írta le és értelmezte is. Talán ez volt az egyik első 
közismert átírásuk a történelmi tény(szerű)ségeknek, ennek nyomán már számtalan tolmá-
csolás, fejtegetés, karcsúsítás (és talán korcsosítás) történt. A jelenkor pedig egyáltalán nem 
kivétel a dicstelen torzítások, sok esetben hazudozások tekintetében… 

A peloponnészoszi szövetség (avagy az immár a meglévőnél jóval hatékonyabb 
acélfegyvereket is kovácsolni tudó, harcias, a perzsákkal is dacoló spártaiak szövetsége) 
meggyengítette a déloszi, azaz az athéni szövetség hatalmát, irigylésre méltó kultúráját, 
gazdagságát. Egy időre „helótákat” csinált belőlük, rabszolgává tette őket, mintegy 10 000 
négyzetkilométeres területet foglalva el. Megalázta, dolgoztatta őket rendesen, és elvtelenné, 
demagóggá tette végül a tömegeket… 

Később maga Makedón Fülöp foglalta el a görög félszigetet. Előbb a maga, majd a fia 
számára. Nagy Sándor pedig a királyságot makedón–görög királyként tovább gyarapította, 
majd Kis-Ázsiát, végül Egyiptomot és Perzsiát is meghódította.

A görögök örökölhető kultúráját mégiscsak meghagyta… Halálával (i. e. 326) kezdődött 
a hellenisztikus korszak, amely i. e. a II. században ért véget. Ekkorra ugyanis a Római Biro-
dalom hódította meg a görög városállamokat, kultúrájának megtartásával, hasznosításával 
és továbbfejlesztésével.

Nagy Sándor és III. Dareiosz az isszoszi csatában (pompeji mozaik)
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A görögök tökéletesnek hitt kultúrája és az uralkodói módszerük korántsem voltak 
egynövésűek. Gyarapodásuk csupán az Athént naggyá tevő Periklész uralkodása idején 
lehetett tényleg zavarmentes. Társadalmi szervezettségük azonban sokszor zavaros volt, a 
nagy igyekezetük ellenére sem egyöntetűen igazságos. Sőt teljesen normális sem, mert a 
városállami létforma a megalkuvás, a részrehajlás, az ingatagság irányába vitte őket, és ez 
hamiskássá tette a „demokratikusság”, azaz a szabad döntések ünnepélyét. Talán ennek 
felfedésére, illetve nyilvános megítélésére volt hivatott az a görög filozófus, aki napközben 
égő lámpással járta Athén kövezett utcáit, és igaz embert keresett…

A hordóban lakó, bolondnak mondott Diogenész, aki a megszokottságot nem szívelte, 
nem igénytelen volt, csak a kényelmi formalitásokat kerülte. Kinevették, bár végtelenül bölcs 
meglátó és kritikusan szatirikus természet volt, aki nem hitt annak az álszent és egy-tudó 
demokráciának, amely ravasz módon a bölcs, tiszta erkölcsű Szókratészt is a halálába küldte. 
Igaz, hogy Szókratészt nem tartották oly nagy becsben, hiszen ő a szegények filozófusa volt, 
és szinte észrevétlenül akarták eltenni láb alól, hiszen intrikusan bölcs gondolkodásával zavarta 
az idealizált demokrácia helytartóinak körét. Szókratész ugyanis idealista eszméket vallott és 
követett, megalkuvásra nem volt kapható. Igazmondása veszélyessé válhatott, mert ő maga 
a nép körében népszerű volt, ezért kellett őt koholt vádak alapján elítélni és meghurcolni, 
majd kivéreztetni… Ismerős? A mai napig visszafoghatatlan, álságos, hazug re ceptúra ez… 

Úgy tűnik, hogy Szókratész idealista, de egyben bátor és igaz populista is volt, aki fittyet 
hányt a hatalomra. Az azt feltétel nélkül kiszolgáló, szervilis és farokcsóváló rétegeket, a 

Nagy Sándor ókori mozaikportréja. A makedón uralkodó az isszoszi csata után szállta meg Palesztinát
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gazdagság hívelkedő szentségkövetőit pedig badarnak tekintette, kritizálta vagy kíméletlenül 
gúnyolta. Végtelenül bátor és őszinte volt. Gondolatai életszerűbbnek hatottak a nehézkes, 
koholt eszméknél. 

Ezért féltek tőle, ezért tartották felforgatónak, veszélyesnek. Pedig – és ez benne a legér-
dekesebb – a szókratészi gondolkodás valójában nem filozófiai rendszerbe foglaltan maradt 
ránk. A bölcs ugyanis egyetlen írásművel sem dicsekedhetett. Nem is az igénytelensége mián. 
Mindössze arról van szó, hogy Szókratész nem ért rá… Hogy nyíltsága miatt az élőszóban, 
az élőbeszéd bölcsességében és erejében hitt. 

Írásba ágyazott gondolatait tulajdonképpen az őt védő két tanítványának, Xenophónnak 
és még inkább az irigylésre méltóan népszerű, igazi szellemi magaslatokig ívelő gondolko-
dású, népszerűsége folytán a görög Akadémiába könnyedén bejutó Platónnak köszönheti, 
amely mindennek ellenében vagy ezer évig fenn is maradt… Akik valószínűleg sajátosan 
tolmácsolták tanítómesterük ideáit. A Szókratész védőbeszéde alapmű lehetne az iskolákban, 
valamiféle ellenreceptként funkcionálhatna, az eluralkodott szofista szemléletmód ugyanis 
mindmáig életveszélyesen befolyásolja a józan(ítandó) világképünket…

ATHÉN ARANYKORA ÉS A KURAFIAK

Voltaképpen a gazdaggá lett Athénnal lehetett volna kezdenünk, ahol Iktinosz és Kallikratész 
tervei alapján, Pheidiasz mester felügyeletével megépült a Parthenon. Azzal a jelentékte-
lennek tűnő városállamocskával, amely talán alig létezett még, de már akkor is, Kr. e. 1300 
körül egy mükénéi típusú királyságot szeretett volna képviselni. Holott kicsinysége miatt 
akkoriban még nem vették komolyan, vágyálma azonban később valóra vált. A Pelopon-
nészosz félszigetről ide vándorló lakossággal megerősödve hamarosan mégis kialakult, és 
végül e vidékről eredeztethető a mai európai magaskultúra. A Krisztus előtti V. században 
itt épült fel az isteneknek szánt fogadalmi ajándék, a szűz Pallasz Athéné temploma és 
templomvárosa, az Akropolisz.

Amikor Periklész legyőzte a Perzsa Birodalmat, és elfoglalta a Földközi-tenger partvidékét 
(Krisztus előtt 475 körül), Athén hamarosan elérte a fénykorát. Fejlődését mégis valamiféle 
kettősség jellemezte. Bár ez az időszak volt a városállam politikai és kulturális virágkora, amely 
más kultúrákat megtermékenyítő remekműveket hagyott az utókorra, maga hamarosan már 
a mély válságát élhette meg. Úgy tűnik, hogy a „semmiből kinövő” (valójában mükénéi és 
egyéb gyökerű) kultúrája mellett a gőgös/tudálékos görög demokrácia kialakulása után a 
korrumpálódását és a bevallatlan nehézkes gondolkodását, egyoldalúságait is büszkén viselte.

Hiszen az önhittségétől elég hamar meglágyult, elkényelmesedett, és egyre mélyebbre 
süllyedt. 

A parlamentáris demokrácia feltalálói néha vaknak és süketnek tettetve magukat, utópia-
ittasult kurafiakként tulajdonképpen még szemet is hunytak a józan valóság felett. A külön, 
egymással ellenségeskedő városállamokat eredményező bölcselkedéseiket előbbre valónak 
tekintették az életnél és saját népük boldogításánál is. Mindaddig, amíg a kemény fellépésű, 
katonai arisztokrácia által vezetett spártaiak józanságra nem tanították őket. 
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Az egyenes vonalú fejlődést akadályozó csatározásoknak vége sohasem lett… Jóval 
később, Kr. e. 86-ban a római hadvezér, az egyébként görögül is tudó, irodalom- és mű-
vészetszerető Lucius Cornelius Sulla foglalta el a fénykora óta megkoptatott görög földet. 
(Ő állítólag stratégiai okokból Athén falait is leromboltatta.) A görögök, akárcsak korábban 
Makedón Sándorét, a római fennhatóságot is kénytelen-kelletlen elismerték. Talpra akkor 
már nem állhattak. Mégis fejlettségük által óriási hatással voltak a római birodalomra, meg-
teremtett kultúrájukat, kulturális kincseiket ugyanis úgymond továbbadták nekik…

Azon nincs mit csodálkoznunk, hogy ezen mitikus tudást hordozó kincsek serkentették 
a találékony rómaiak tudásvágyát, egyben új vallások szárba szökkenésével és megerősö-
désével is párosultak.

MAGASKULTÚRA, HIBÁS ÖRÖKSÉG… 

Mondhatni, a görögök irigyelt filozófiai irányzatait mégiscsak hamisságukkal vegyülve örö-
költe meg az európai ember. És mára a globalizációs korszak teljében, mondhatjuk, szinte 
az egész emberiség. Holott annak idején talán semmivel sem volt fejlettebb és jobb a gon-
dolkodásuk a barbárnak tartott népek ősi szigorral védett gondolatvilágánál, világképénél. 
Amely talán egyszerűbb, de egyúttal gyakorlatiasabb, és holmi talányosságokat, huncut 
felfedezéseket, ködkergetéseket és az utópisztikus ábrándvilágot nélkülöző volt.

Jacques Louis David: Szókratész halála. Vázlatrajz
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Csak jól tálalták… 
Néha ugyanis irigylésre nem méltó döntéseket is hozott bőven és szült a demokrácia 

bölcsőjében vajúdó önhitt bölcs görögök nemzetének filozofikus vezérkara. Az idealizálódott 
hellén pedig, művészetének, tudományágainak és bölcselkedéseinek, egyben felülmúlha-
tatlanságának a tudatában, a Parnasszusról lefelé tekintgető isteneik védelmében is bízva, 
gyakran öndicsérettel elegy álságos megoldásokat is felkínált a helyes irány követését kívánó 
emberiség számára. 

Nem csoda, hogy a rabszolgatartó szabadosok egy-tudó bölcsességükkel végül is a népük, 
azaz a démosz lázongásait, valójában a világtörténelem első népi forradalmait izzasztották 
ki magukból. 

Mintegy két és fél évezred elteltével is csupán azt lehetne a görögök bölcseleteiből is 
táplálkozó közös európai történelmünkre rábizonyítani, hogy a demokrácia csupán egy 
követhető, gondokkal és hibákkal megtűzdelt utópisztikus törekvés, amely előtt és után is 
voltak/lesznek irigylésre méltó magaskultúrák. 

Mindeközben az emberi elme örökös fejlődésének, fejtöréseinek, azaz gondolkodásának 
ívfényei időről időre szikrát fogtak és fel-fellobbannak. A tudomány és a művészet lovagjai, 
akarnok lángelméi pedig szüntelen teszik a dolgukat. A rájuk szabott isteni szimmetria ke-
reszttüzében alkotnak. 

Valójában ők viszik előbbre az emberiséget, nem pedig a hol békebeli, demokratikusnak 
látszó, hol zagyva és agresszív, rövidlátó, ám mindenképpen kíméletlen, a gazdasági lehe-
tőségeken alapuló politika, amelynek hatásossága időleges és véges. 

A KORDÁBAN TARTÁSRÓL

(Egy kötekedős, jó kérdés: mire is lehet jó a cenzúra?)
A hellenisztikus világban a művészet és a nagyszerű fejlődőképes tudományágak a politikai 
filozófia árnyékából (ágyékából) származtak, szökkentek szárba, terebélyesedtek, és végül 
magaskultúrává lettek. Sosem volt és talán sosem lesz ez másképpen, mert a működni akaró, 
közösségekbe tömörülő, közösségeket is szolgáló emberi elme szükségszerűen törvények-
kel, (agyon)szabályozásokkal kordában tartott/tartható, irányítható/irányított tömeg: valós 
hatalmi energiákkal bír… De hát az emberiség kínkeserves fejlődése korántsem akadálytalan, 
és a végtelenített útját valós szenvedés övezi. Sziszifuszi küzdések és küszködések árán, 
vért izzasztó igyekvéssel tör az emberi elme hihetetlen magasságokba. Megállíthatatlan, 
örökmozgó, előrebukdácsoló, egyszerre esendő és akarnok…

Ha csak egy pillanat erejéig is Isten szemével mérhetnénk végig az emberiség szakadatlan 
törekvéseit, törtetéseit, talán sok szükségtelen, szánalmasan torlódó, szenvedéseket okozó 
elem is lenne benne.

(Hogyan látnánk mindezt Lucifer szemével?)
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A MEGÁCSOLT JELKÉP

Az emberi kultúra különféle területein működő archetipikus szimbólumrendszert kellene jól 
ismernünk ahhoz, hogy ténylegesen meglássuk az emberiség által feltalált, évezredek óta 
fejlesztett, univerzális rendszerbe foglalt rejt(jelez)ett működését. Elemeit a mindennapjainkban 
is használjuk, mégis, alig veszünk róla tudomást. Akárcsak a számítógépünk elvont működé-
sének titkait: felszínesen ismerjük, értjük, hogy működik, csak felfogni nem tudjuk, hogyan… 

A múlt ködéből előserkenő szimbólumrendszer hatalmasságát birtokoljuk tudattalan. 
Az előző korokra emlékezni képes, múltbéli emlékeket megöröklő ember a vallás és mí-

tosz, manapság pedig a populáris kultúra, a szépirodalom, a vizuális művészetek, a szellemi 
és a népi kultúra nyelvén megfogalmazott értékekkel játszadozhatunk. Miközben a kifejezés, 
vagyis önkifejezés univerzális nyelvén szólalunk meg minduntalan, de sokszor hamisan… 
Kommunikációs készsége ugyan egészséges, mégis hol egységesnek, tökéletesnek látjuk, 
hol pedig a tökéletlen, megosztó természetét kifogásoljuk. 

Ha csak a kereszt szimbólumát vizsgálgatjuk, rájövünk arra, hogy amennyiben csak a 
kereszténység szimbólumaként ismert képi fogalmat észleljük benne, akkor is feldereng 
bennünk, hogy tulajdonképpen immár vagy harmincezer éve ismeri az ember. Tehát nem 
csak az, aminek manapság látjuk. A kereszt jele, amely a krisztusi szenvedést ábrázolja, 
ugyanakkor az (örök) életet is jelenti, önmagában se nem jó, se nem rossz, csak egy előjel 
nélküli értékes szimbólum. Csupán a képzelőerőnk segítségével él, és segít nekünk eligazodni 
a világmindenségben. Jelent(het) egy fix pontot vagy egy pontos helyszínt is, az ember helyét 
a világmindenségben, a létezés bizonyosságát vagy az összeadás, a gyarapítás pluszjelét. 
Lehet egyszerű írásjel is. És jelentheti pusztán a négy égtájat, a négy évszakot, de még a 
gravitációs erőknek is valamiféle jeleként szolgál. Nem is beszélve arról, hogy a tér és az 
idő kereszteződésének életszerű megfogalmazása…

VALAMIFÉLE ALFA ÉS ÓMEGA…

A dél-franciaországi Chauvet-barlang mennyezetén lévő hatalmas festett kereszt állítólag 
több mint 30 000 éves! A későbbiekben írásjelként is alkalmazták, ám előbb összevonásos 
képi jelként, valamiféle ligatúraként használták. Természetesen keresztküllős körök ábrázo-
lásaként is, elágazó, ám rokon(ítható) jelentéseivel egészen az őskorba vezető nyomokkal 
nyúlik vissza. Majd a lét és a nemlét határán szabadon görgő és az emberi életet besugározó 
nap korongjaként élt. 

Később már a feltárt és megfejtett bronzkori temetkezések öröklétet sugalló, ácsolt/
szerkesztett lélekszállító keresztküllős napkocsijairól volt emlékezetes. A trundholmi nap-
szekér Dániából mintegy 3200 éves. Ismerjük a dupljajai (temesváraljai), madarak vontatta 
keresztküllős napszekeret. Ugyancsak bronzkori a stilizált, vízimadarakkal díszített kultikus 
szekér Délkelet-Munténiából, Romániából. 
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Valószínűleg ezek későbbi változata a szépelegve kocsikázó Ősisten, Héliosz, avagy a 
görögök által istenített nőcsábász, Apolló, majd a keresztények által újra megfejtett képletes 
égi jelenség nyomán: a dühöngő/dübörgő Illés szekere.

Az óegyiptomi birodalomban a füles kereszt, az ankh az öröklét/újjászületés szimbó-
luma volt.

Ugyanakkor a történelmi nyomvonal megőrizte annak emlékét, hogy az ókori perzsák 
például kínzóeszközként használták a keresztet. Később a rómaiak Spartacus rabszolgahadát 
is ezzel a fából ácsolt jelképpel végezték ki.

Gyorsan rájövünk tehát, hogy az újkor hajnalán megszületett szimbólum hatalmas tér-
nyerése óta/miatt: a kereszt megkerülhetetlen archetipikus szimbólum. A kereszténységet 
jelképező kereszt szimbolikájával másutt és máskor kívántunk foglalkozni. De íme, ha a 
kora középkort vagy a későbbi időket emlegetjük fel, megint csak a több mint kétezer éve 
a Golgotát járó Jézus Krisztusnál tartunk.

AZ ÉPÍTŐ EMBER

Az ember által érzékelt, követett és megélt világ megértésére való hajlamosságot egykor 
a már viszályoktól, bűnöktől, tömegnyomortól megsarcolt, magába roskadt középkor után 
nemes egyszerűséggel felvilágosodásnak nevezték. Melynek nyomán fellángolt, erőre kapott 
és hirtelenjében felvirágozni látszott mind az emberi intellektus, mind a magas(ított) művészet. 
Holott a felvilágosodás csak részleges volt. Mindössze annyi, mint amikor a fák ágai között 
rézsút besüt a nap, a sugarai mégis keverednek az ágak vetett árnyékával…

Az építészet, azaz az antik világból származó épített környezet, amely a vizuális kul-
túra nyomdokain a mérnöki tudományban, a technológiai diszciplínában gyökeredzik, és 

Ankh – óegyiptomi füles kereszt, valamint a dupljajai napszekér, keresztküllős kerekekkel
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esztétikai, valamint arányérzékünk által ötvöződik, a matematikai számítás és a geometria 
tökéletesített és állandóan tovább tökéletesíthető elképzelése, alapja. Hagyományokon 
és újításokon alapuló tudományág. Az építészeti anyagok használata az őskor óta újabb 
anyagokkal és tapasztalatokkal bővült, ám valójában nem sokat változott: az építő ember 
tapasztalati tudása azonban kombinációs, fejlesztési késztetésének és feltalálói vénájának 
köszönhetően a történelmi korokon át gazdagodott.

CSODÁK, CSODÁK ÉS LÁTOMÁSOK

Az ókor furcsa, látomásszerű építményeit, épületeit korántsem vehetjük számba teljesen. 
Sokféleségét és gazdagságát elsősorban az uralkodói nagyravágyások, valamint a különféle 
kultúrák vallásrendszere, a hit filozófiája csiszolgatta, alakítgatta. Hatalmas mennyiségű 
csodálatos műemlék(töredék) maradt tehát az emberiségre, áthatolhatatlan sűrejében a 
legjelentősebbek sora is vita tárgyát képezi. Még a művészettörténészek java is a legnép-
szerűbbeket szokta leginkább feltüntetni a tanulmányaiban. Kivéve, ha érdekfeszítő ismereti 
pótlásokat szorgalmaz, vagy szenzációs új felfedezések kerülnek a terítékre.

Az átlagember a gyakran emlegetett vagy turisztikai attrakcióként mutogatott és leginkább 
látogatott remekmű(töredékeket) ismer(het)i.

A mezopotámiai zikkuratok és a valamivel később „divatba jött” lépcsős piramisokhoz 
hasonlatos toronytemplomok már az i. e. III. évezred végén nagyon komoly matematikai, 
tervezői, anyagtechnológiai ismereteket és magabiztos építészeti tudást feltételeztek. 
Akárcsak az egyiptomi piramisok, a titokzatos, sziklába vájt Petra, a babiloni Szemiramisz 
függőkertje, a fali díszítésű, mitológiai állatokat ábrázoló és mázas téglával kirakott Istár-kapu 
(Kr. e. V. század) vagy például a perzsa Dareiosz palotaegyüttese esetében. Lélegzetelállító 
az egészen más célból és más (ám hasonlóképpen korszakalkotó) stílusban épült, már em-
legetett ógörög, klasszikus kori dór stílusú akropoliszi Parthenon vagy a jón (női) oszlopfős 
Erekhteion is (V. és IV. század).

A görögök pergamoni Zeusz-oltára a kései hellenisztikus korszak II. századában már 
egy átmeneti vagy újító törekvéseket mutató felépítmény, amely után már a görögöt „meg-
öröklő” római építészet nyomult előre. A rómaiak kultúrája etruszk alapokon fejlődött, majd 
fokozatosan keveredett a meghódított területek építészeti örökségével. Nagysága a stílusok 
elfogadásában, valamint következetes és mértékletes átdolgozásában rejlett. Építészeti 
technológiájuk is forradalmian új volt. Masszív kőzettel és összekötő habarccsal rögzített 
téglafalakkal, később pedig igazi betonfalazatú építményekkel örvendeztették meg virágzó 
birodalmuk polgárait. 

A római impérium építészeti csodái közül a Colosseumot, a Pantheont, Septimius Severus 
diadalívét említenénk meg, valamint irigylésre méltó, precízen kiépített közterek (fórumok), 
fürdők, cirkuszok, színházak, paloták, tabuláriumok (könyvtárak), villák, bérházak, vásárcsar-
nokok, illetve akvaduktok, viaduktok és tökéletes kövezett utak tucatját. 

A fegyelmezett rómaiak már nemcsak fényűző szakrális építményekben, szentélyekben és 
templomokban gondolkodtak, hanem a dicsőség mezsgyéjén haladó vagy a hasznosság elvét 
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követő funkcionalitás szolgálatában építkeztek. Ki is gondolta volna, hogy a nemes lelkűnek 
mondott görögök városaiban a csatornarendszer hiányában szabadon folydogáló és beteg-
ségeket okozó szennyvíz problémáját sok évszázad elteltével épp a diktatórikus hajlamú és 
terjeszkedő, világuralomra törő Római Birodalom várostervező építészmérnökei oldják meg?

Oly tökéletesen, hogy a mai napig tanulhatunk a találékonyságukból, eszességükből. 
Se szeri, se száma az ókortól a középkorig felépített csodáknak. 
És ekkor még meg sem említettük Ázsia vagy Amerika különleges építménykolosszusait.
A kínai nagy fal olyan hatalmas léptékű, hogy habár még az ókorban kezdték el építeni 

(i. e. II. sz.), csak a középkorban (i. sz. XV. sz.), az európai reneszánsz beérésének idején 
fejezték be. India legendás sztúpáit (Száncsi, i. e. II–I. sz.), szentélyeit, a már időszámításunk 
után hegybe vájt, tökéletesen szimmetrikus, hatalmas sziklakolostorait vagy romossága 
ellenére is impozáns palotáit titokzatosnak és álomszerűnek éljük meg…

Csodálhatjuk az amerikai kontinens indián művészetének, az olmék, maja, tolték, azték 
és inka magaskultúrák építészeti remekeit is, melyek az i. e. I. évezredtől egészen a XVI. 
században bekövetkezett hanyatlásukig gazdagították a fehér ember megjelenéséig fan-
tasztikusan fejlődő kultúrájukat, s melyek közül mindegyik tökéletesen megfelel a(z isteni) 
geometria szempontjainak.

A leletek gazdagsága, száma és sokfélesége jegyzékekben is alig(ha) felsorolható. Ha 
belevesszük a római korból tovafejlődő kettészakadt ókeresztény korszak (IV–X. sz.) épít-
ményeinek sokaságát, sokféleségét, máris elveszettnek hisszük magunkat.

PÁRHUZAMOK ÉS VÁLTOZÁSOK

Még az Európában megszületett középkori romanika ókeresztény hitvilágból eredő, gyökeret 
fogó építkezése is javarészt a mediterrán vagy földközi-tengeri térségből ered, a görög–ró-
mai építészeti elemek tapasztalati használatára támaszkodik. Leginkább a masszív és ne-
hézkes, kőtömbökben gondolkodó építészet hagyománykövető szándékosságát és a vallási 

Az Akropolisz rekonstrukciója
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ceremóniáknak megfelelni akarást látjuk meg benne. A körkörös (rotunda) építkezés és a 
toronysisak helyetti kupola alkalmazása forradalmi tett volt. Az építkezését kétpólusúnak is 
mondhatjuk, keleti és nyugati irányultságú lett, mint maga a korai időszakában holmi hatalmi 
civódások miatt kettészakadó keresztény egyház, melynek keleti szárnya Bizánc művészetét 
eredményezte (V–XVI. sz.).

A román művészet, a romanika (XI–XIII. sz. közepe) nehézkességét, tömzsiségét kifogá-
solja és ellenpontozza az új stílusú, karcsúsító gótikus művészet (XII–XV. század), amely a 
szakralitások éltető közegében immár teljesen felszabadultan, szinte éteri szabadossággal 
szárnyal, és erőteljesen elrugaszkodik a földtől, merészen egyensúlyoz a légben.

Rafinált módon könnyített/megtámogatott szerkezeti elemekkel, az oldalhajók falazatát 
megtámogató támpilléreivel és a főhajó fiatornyos támíveivel, amelyek a karcsú felépítményt 
megtámogatva megvédték az összeomlástól. Vékonyított falaival, keresztíves boltozataival, 
világosító színes üvegablakaival, rozettáival a megújított katedrálisok az eget ostromolták. 
Isten közelségét igényelve mindegyre arra sarkallták az emberiséget, hogy az elbátorta-
lanodás-ízű szellemi/gondolati földhözragadtságát ismételten levetkőzze, és a határtalan 
kreativitását (újra és újra) élménnyé tegye.

A művészet ekkor ismét fejlődőképessé vált, fizikai korlátokat feszegető műfajjá lett, újí-
tásai immár a merész vágyálmok beteljesítő szándékának próbáltak eleget tenni. A mester, 
azaz a művész a lassacskán kibontakozó tudományágak szárba szökkenésével párhuzamo-
san, merész újításaival haladt a korlátlanná váló ködös kreativitások és a reneszánsz felé. 

KÖDÖS SZABADSÁGESZMÉK, FÉNYÁRNYÉKBAN

A sötétnek is mondott, ám ugyancsak kreatív közép-kor-szak a francia gótikával (XII–XV. 
század) és a francia királyság oly mértékű megerősödésével zárult, hogy komolyan befo-
lyásolta még a pápai hatalmat is. Itália területén azonban a gótikus stílus sosem volt honos. 
Helyette földjén köszöntött be a fényhozó reneszánsz (XIV–XVI. század). Voltaképpen a 
felvilágosodás ígéretes korszaka, amely mégis ellentmondásokkal, békétlenségekkel, majd-
hogynem kudarcélménnyel ért véget. A XV. század végén Firenzében találkozott ugyanis 
az elégedetlen, lázongó „előreformátor”, Girolamo Savonarola dominikánus szerzetes a 
szabad szólású demokrácia érzetével, a számára érthetetlen és felesleges magasművészettel 
és legvégül a középkori inkvizíció újfent előtüremkedő rémségével is. 

Az inkvizíciót a dogmatikus, kizárólagos tanokat hirdető római katolikus egyház a más 
vallásúak, a másképp gondolkodók, a tanítóhivatalt és a vallási hagyományt elutasító vagy 
az egyházból valamilyen okból kiszakadt személyek és közösségek üldözésére vagy meg-
semmisítésére találta ki. A korrumpálódott pápaság eszköze ördögi találmány volt, tökéletes 
megsemmisítő gépezetként működött. A jól működő inkvizíciós hivatal a tízparancsolatot 
megkerülve felülkerekedett az objektív életigenlésen, és felülírt minden szabadságvágyat. 
Kockázatos volt másképpen gondolkodni. Így az ámokfutó Savonarolát, aki bűnök elköve-
tésével vádolta meg az egyházat és magát a pápát is, eretnekség miatt ítélték halálra. Ő is 
az általa szorgalmazott „hiúság máglyáján” végezte.
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AZ IKONOKLASZTIA BŰNE

A tüneményes érett reneszánsz valóban eléggé botrányosan, az ikonoklasztikus sötétedéssel 
zárult le. Valószínűtlenül ostoba csatározások közepette békétlenkedésekkel, civódásokkal, 
háborúsággal ért véget. Mindezt elsősorban a „gazdagok, hatalmasságok és kiváltságosok” 
tettei váltották ki. Az elszemtelenedett pápaság, a mérhetetlenül gazdag nemesi családok 
harácsolásai, a pompában élők és a mélyszegénységben senyvedők közötti mély szakadék, 
tehát a társadalmi igazságtalanságok okozták. 

Az akkoriban visszásságoktól is elhíresült egyházi intézmények megbontásának szándé-
kával indított hadat a szónoklataival lázító igazságosztó szerzetes. Mindeközben azonban 
ellentáborra szakadt a saját mozgalma is, és eredeti célját elvétve, csupáncsak az értékes 
kegytárgyakkal és műalkotásokkal telezsúfolt templomokon, a „paráznaszagú” művészeteken 
tudta megtorolni az elszemtelenedett egyházi elöljárók felháborító viselkedését. 

Bár a szenvedéllyel megélt magasművészetek magasztos célokat szolgáltak, és a bűnök-
höz aligha volt közük, mégis közvetlen érintettjévé, célpontjaivá váltak. Miközben mindun-
talan felmerül bennünk a kérdés: Savonarola veszedelmes mozgalma csak áttételesen lett 
művészetellenessé?

Péter László: Törött tükrök Nantes-ban. Szénrajz
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Az érett reneszánsz mesterei immár egyéni, iskolákba tömörödött saját stílussal rendelkez-
tek. Többjük a megrendelések dogmatikus leírásai és a kikötések ellenére kreatív, önállósuló 
művészetükbe belevitték a szabadságvágyásukat is… Jól követhető például a gondolkodó 
Michelangelo törekvése, amint a nagyszerű, sokkolóan szabados freskóin meztelen figurá-
ival megbotránkoztatja, lázálomszerű jeleneteivel pedig elkápráztatja, megkísérti szájtáti 
közönségét. 

A Sixtus-kápolna falain és mennyezetén lévő freskók 1508 és 1512 között születtek. 
Több mester, így Botticelli, Ghirlandaio, Pinturicchio, Perugino, Rosselli, Signorelli művei 
is láthatók benne.

Michelangelo 540 négyzetméteres óriásfreskóján az utolsó ítéletre váró, „vaskos” figu-
ráinak látványa öntött leginkább olajat a tűzre, épp ezáltal azonban felszabadító jellege is 
volt. A mezítelen figurák látványa kibékíthetővé vált az etikussággal. A szabadságvágyásának 
hangot adó művész az egyházi elöljárósággal és magával a pápával is ujjat húzott, amikor 
lemeztelenített, erotizált figuráit életre keltette. Sixtus pápa azonban a prüdériát felülírva, 
némi ágyéktáji kelmék utólagos átfedésével, mégis jóváhagyta a mesteri művet. 

A Sant’Apollinare in Classe és kora keresztény mozaikjai, VI. sz., Ravenna



■■   Két tűz között ■ 31 ■

Mi lett volna, ha Savonarola találkozik e remekművel? Feldühödött hívei istenkáromlásért 
és a szabados világszemlélete miatt próbálták volna megsemmisíteni. A templomfoszto-
gatásokkal, kegytárgy- és képrombolásokkal, felégetésekkel tüntető tömeg által a Sixtus-
kápolnában is valóra vált volna a Mester által ábrázolt Pokol…

SAVONAROLA

A rettegett dominikánus szerzetes Ferrarában született 1452-ben, és Firenze főterén halt 
dicstelen halált 1498-ban, így szerencsére nem is találkozhatott Michelangelo remekművével 
a Sixtus-kápolnában, mert az néhány évvel későbben készült el.

Savonarola a firenzei Szent Márk-kolostor perjele volt, előreformátor, félelmetes szóno-
ki tehetséggel megáldva. Korának romlottságát ostorozva eljutott odáig, hogy nemcsak a 
vallási, politikai és társadalmi téren talált általános visszásságokat, hanem magát a pápát is 
bírálta. Hitszónokként veszélyes vizekre evezett, amikor ráadásul teokratikus köztársasági 
formát is ajánlott a társadalom megreformálására. Ekkor hallgatósága két pártra szakadt, és 

Péter László: Savonarola. Skicc, szénrajz
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meddő harcba keveredtek egymással, aminek végül a firenzei elöljáróság úgy próbálta elejét 
venni, hogy Savonarolát eltiltotta a szónoklástól. VI. Sándor pápa pedig, megelégelvén a 
hitszónok támadásait, a perjelt Rómába rendelte. Az inkvizíció segítségével eretnek tanok 
terjesztésével vádolták meg, végül 1498-ban Firenze főterén egy társával felakasztották, és 
máglyán elégették. Amiként ő azt az Európában már korábban elterjedt szokásnak meg-
felelően a hét főbűn jelképeként a hétlépcsős „hiúságok máglyáján” tette meg számtalan 
értékes műtárggyal. Aszketikus szemléletük által világi hívságként, erkölcstelen eszközök-
ként megbélyegzett műtárgyakat gyűjtöttek és zúztak össze, és égettek el máglyájukon. Így 
műalkotásokat, hangszereket, antik és humanista írásokat, színházi kosztümöket, karneváli 
tárgyakat, művészetek és szerencsejáték eszközeit… 

A képi ábrázolást felesleges pénzkidobásnak tartotta és egyenesen istenkáromlásként 
élte meg a művészetek nyelvén nem beszélő szerzetes. Szakadársága az elszegényedett 
néprétegek és a különféle rebellis, a vallásról is másként gondolkodó csoportok köreiben 
volt népszerű. 

Valójában a korrumpálódó vallási intézményrendszer rossz értékrendje ellen lázongott. 
Az ikonoklasztia a vallásideológiai és a hatalmi vágyak hamisság-elegyének következtében, 

törni-zúzni vágyásával hatalmas károkat okozott a meglepett középkori társadalmaknak Eu-
rópa-szerte. Erőszakossága, túl a vallási perpatvarokon, a művészetre jelentett nagy veszélyt. 
Épp Itália művészetimádó földjén…

És még jó, hogy csupán átmenetileg tartott az elmezavar. Az iszonyatos művészetrombo-
lás hamarosan abbamaradt. A képi ábrázolást (is) ellenző puritanizmus a keresztény kultúra 
megújító szándékával létrehozta a reformáció több életképes változatát, sarjadzását. Ennek 
hatására azonban rövidesen megindult az ellenreformációs mozgalom is.

Mindenesetre jól kivehető, hogy a felvilágosodás és a szabadságvágyás nemcsak meg-
újhodást, frissülő szellemi légkört, humanista eszméket, tudományi fejlődést, új művészi 
és építészeti bravúrokat, hanem furcsa visszásságokat, átmeneti zavarokat is hordozott. 
Nincs eszme, valóra váltható gondolat, tudományos felfedezés vagy nagyszerű alkotás: 
tövis nélkül…

(DISZ)HARMÓNIÁK, TARLÓÉGÉSEK, SARJADÁSOK

A békétlenségek végveszélyes állapotaiból valahogy mindig kimenekítette önmagát a hol 
lelkendezve előretörő, hol pocsolyákba ragadó vagy éppen elkeseredett emberiség. 

Ám minden szabadságvágyása ellenére a kivívott szabadságokkal nem nagyon tudott 
mit kezdeni. Állandóan valamiféle túlzásokba esett, a legutóbbi időkig… 

A késő középkori inkvizíció tulajdonképpen hatalmi szélsőségek titkos fegyvere lehetett. 
Leginkább valamiféle vallási köntösbe bújtatott hatalmi szervre emlékeztetett, és a kordában 
tartásra, az intrikusságra, az ellenségkeresésre, a besúgásra és a példás büntetésekre alapo-
zott. Ha kellett, célját elérte tűzzel-vassal is. Mondani sem kell, hogy börtöneivel, vallató- és 
kínzókamráival főként az uralkodó réteg akaratát képviselte. A tízparancsolat és az aktuális 
törvényhozás szigorú betartását kérte számon. Bírált, fenyegetett, ördögi összeesküvésekkel 
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vádolt, és büntetett. A törvényeket azonban saját magára nem alkalmazta következetesen: 
Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek. Ismerős dolgok ezek… 

Mi volt a szerepük a XVI. században tobzódó új eszméknek, melyek hatalmi csatározá-
sokkal elegy új konfliktushelyzeteket eredményeztek? A reformáció szele elsősorban nem a 
megvilágosodás szolgálatában, hanem az igen bonyolult társadalmi visszásságok, illetve a 
hatalmi visszaélések miatt hullámzott át egész Európán. Olaj volt a tűzre, hogy még maga 
a pápa is érintett volt bizonyos visszásságok ügyében. Okiratok bizonyítják például, hogy 
VI. Sándor pápának (1431–1503) nyíltan felvállalt (tehát törvényesen elismert!) gyermekei 
is születtek, akikről ő a pápai trónusáról bőkezűséggel gondoskodott. A templomi elöljárók 
között is akadtak, akik botrányos, tivornyázó életvitelt folytattak. A lázadó Luther Márton 
Ágoston-rendi szerzetesként kezdte, és családapaként halt meg, VI. Sándor pápa viszont 
ötgyermekes „családapaként” lépett a pápai trónra, és pápaként is halt meg. A reformáció 
keskeny útján haladó csoportok igazságérzetükkel némi világosságot hoztak magukkal. 
Mielőtt még ténykedésükkel kettészakították az egyházat…

Amíg maga a reneszánsz a megújulás, az öntudatosodás és a polgárosodás eszméjét 
segítette, a lassan körvonalazódó reformáció mintha a fejlődésében megrekedő kontinens 
megújhodását segítette volna elő. Nehéz elhinnünk, hogy a későbbiekben bekövetkezett 
véres felekezeti összetűzések, a rombolások és a pusztítás mégis előbbre vitték volna az 
emberiséget. És mégis? Mint a felégetett tarló, melynek nyomán új füvek sarjadnak…

ÉSZAKI RENESZÁNSZ

Vajon hogyan hatott a békétlenkedés a művészetekre? Egyrészt megrettentette, másrészt 
meddő önmagábafordultságtól eltántorította, kijózanította, és arra kényszerítette, hogy a 
régi hagyományok felpuhításával alakítson világlátásán, és annak megreformálásával meg-
újítsa önmagát. Az itáliai hagyományokat megöröklő és stílusát továbbfejlesztő, a firenzei 
reneszánsszal egy időben született, gótikus elemeket is tartalmazó északi reneszánsz festőit 
sem kellett félteni. Technikájuk kifinomult, formaviláguk gazdag és rafinált, táblaképeik, 
oltárképeik színpompásak és a helyi jelleget erőteljesen kidomborítóak voltak. Így a német-
alföldi Madonna-ábrázoló, a portréiról is híres Jan van Eyck, illetve Pieter Bruegel, a holland 
paraszti élet festője, valamint a paradicsomi állapotoktól a földi gyönyörökön át a pokol 
megjelenítéséig kalandozó Hieronymus Bosch, a francia Jean Fouquet és Jean Clouet vagy 
a magyar származású, ám németországi Albrecht Dürer is az északi reneszánsz legkiválóbb 
képviselői voltak. Hozzájuk mérhető még a titokzatos magyar M. S. mester is…

Közülük Dürer (1471–1528) volt a legsikeresebb, a legsokrétűbb, aki harmincéves korára 
már hatalmas hírnévre tett szert. Ellentétes tendenciákat sűrített a művészetébe, harmonikus, 
realista hajlama a gótika szenvedélyességével párosult. Ő volt a beérő német reneszánsz 
talán legsokoldalúbb, kutató szellemű képviselője. A filozófia, a természettudományok és 
a metafizika tanulmányozása tette őt a korszak egyik legműveltebb emberévé – írta Marisa 
Paltrinieri művészettörténész 1970-ben. 
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Dürer festészetében rendkívüliek a tisztán plasztikai értékein kívül is gazdag ideológiai, 
filozófiai és erkölcsi jelentéssel bíró remekművei. Oltárképei, ünnepélyes Madonna-köz-
pontú fantáziaképei, portréi és arcképei tüneményesek, és higgadt szépséget árasztanak 
magukból. 1511-ben festette meg remekét, A Szentháromság imádása című óráskompozí-
ciót, mely festmény az utolsó pean volt a katolikus hit tiszteletére Németországban, még 
a reformáció előtt. 

Dürer a grafika mesteri kivitelezésében is példaképe volt kortársainak. Fametszetei közül 
néhány leginkább ismertet sorolunk fel: Az Apokalipszis négy lovasa, Mária élete, Szent Mihály 
harca a sárkánnyal, Rinocérosz… Rézmetszetei közül a Melankólia, a Lovag, halál és ördög stb. 
szokatlanul igényes, árnyalt, dúsgazdag és jelképiséggel tökélyre fejlesztett aprólékos munkák.

Dürer rövid életének alkonyán, Luther Mártonnak (1483–1546) az egyházi züllöttséget 
kritizáló nürnbergi fellépése után, jómaga is kitért a katolikus hitből. Ily módon talán művé-
szetének egy jelentős részét megtagadta volna? Akkoriban már szinte minden barátja az új 
valláshoz csatlakozott. Hovatovább 1525-ben városa, amelyben élt, hivatalosan is megtagadta 
az engedelmességet a pápának. Nürnbergnek akkor alig 20 000 lakosa volt… 

A sorozatos túlkapások, véres összecsapások és a terjedő erőszakhullám miatt hamarosan 
számos humanista mégis visszatért a katolikus hithez, még akkor is, ha beigazolódni látták 
a pápai visszásságokat. 

Hieronymus Bosch: Hódolat, triptichon. Részlet a kunyhó tetejéről leselkedő 
pásztorokkal vagy koldusokkal. Vázlatrajz
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A reformáció végül Itália területén veszített, de főként Észak-Európában nagy teret nyert. 
A   bosszúvágyó ellenreformáció sem váratott sokáig magára, hamarosan ellentámadásba 
kezdett.

Tudomásul kellett venni, hogy másfél ezer évvel a monoteista kereszténység megszületése 
után sem szűntek meg az emberi nem randalírozásai.

A SZERZŐI JOG KIALAKULÁSÁRÓL

A reneszánsz kori „felvilágosodás”, azaz a megvilágosodás kísérlete a művészetekben is 
jól megfogant. A festők, grafikusok immár nem csak vallásos témákkal foglalkoztak, egyre 
inkább a jelen, a valóság és a józanság irányába kormányoztak. A társadalmi háttérben a 
polgáriasodás és az öntudatosodás állt, míg világnézeti szempontból a humanizmus, illetve 
az emberközpontúság, a sokoldalúság és a földi élet örömeinek elfogadása. A képzőművé-
szetben a legfőbb értékjellemzők: a perspektíva felfedezése, az emberi test élethű ábrázo-
lása, az építészetben pedig a vízszintes tagoltság és a harmónia újszerű megfogalmazása. 

A magas reneszánsz, más néven az érett reneszánsz korának sikereit és kudarcélményeit 
mindebben megtalálhatjuk. Ezt a kort ugyanis a művészi szabadság(vágyás) örömteli érzete 
ragyogta át. Értékei között megtalálható mind az egyéniség (individuum) megjelenése, mind 
a művészi hírnévre törekvés. 

Dürer: Melankólia (rézmetszet)Péter László: Hírhozó angyal
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Az öntudatos művész szándékát a már emlegetett Dürer példáján szemlélhetjük meg. 
A XVI. század elején a szerzői jog védelme még ismeretlen volt. Festő-grafikusunk 

műveit, főként híres rézmetszeteit már nemcsak országszerte, de Európa-szerte másolták, 
anyagi hasznot húzva a munkájából. Dürer észlelte azt, hogy műveinek színvonalát mások 
kihasználják. Ezért második velencei tartózkodása idején az elterjedt rézmetszetmásolatai 
ügyében panaszt tett. Ekkor a bíróság csak felemás döntést hozott: a grafikák másolhatók, 
viszont Dürer monogramjának másolását betiltotta. A „nesze semmi, fogd meg jól” döntés 
után, 1511-ben Dürer újabb három fametszetsorozatát (Nagy passió, Kis passió, Mária élete) 
már bebiztosította. A szerző alkotásait a Miksa császár által odaítélt kiváltságok értelmében 
senkinek sem állt jogában másolni. Ellenkező esetben műlopásért vagyoni elkobzással járó 
büntetést helyeztek kilátásba. Ismereteink szerint azonban ilyesmire soha nem került sor. Még 
Nürnberg városában is 1512-ben mindössze a Dürer-szignónak a használatát tiltották meg.

Az öntudatosság erejével létrejött művészi szignók Dürer korában egyre gyakoribbá vál-
tak. A művészi hitvallás egyre markánsabb körvonalazódásával, önértékelési szándékkal, az 
eredetiség hiúsággal való hangsúlyozása új fejezetet nyitott a művészi kiteljesedés számára.

Mindez feledtetni látszik velünk a kor átmeneti elsötétüléseit és viharait. A reneszánsz kor 
vérbő képzőművészete Itália területéről átterjedt Észak-Európába, és a gótikus művészettel 
elegyítve végül elérte a legmagasabb hőfokát. Ahol már nem tudott többet teljesíteni, ott 
átfordult a cikornyássá váló, könnyedén steril, mesterkélten játékos, néha dekadensnek is mon-
dott negédes manierizmusba, amely a XVI. sz. második felétől tulajdonképpen biztonságosan 
átvezető szakasz volt a nyughatatlan és bravúros barokk korszakába. Karnyújtásnyira volt a 
szabadságérzet, amely kevés megkötöttséget, általánossá vált virtuozitást, kísérletező szán-
dékot ajándékozott a barokk felszabadultságával (vissza)élő művész fantáziadús alkotásainak. 
Miközben jócskán megközelítette a modern funkcionalitás igényét is, a megrendelt művészet 
dicsőítő-hirdető szándékát is, amely által az alkotói igény(esség) valamelyest összebékült, 
kiegyenlítődött az újabb vizuális bravúrokat vágyó megrendelő vagy mecénás szándékával.

(ÁL)SZENTSÉGEK, VALLOMÁS

És ez sem volt még az igazi. Az antifeudalizmust és igazságosságot hirdető felvilágosodás 
csak jóval később következett be, holott ilyen előzmények után búvópatakként már ekkor 
is jelen volt a társadalmakban. Csak a XVI–XVIII. században mutatkozott meg újra, amikor 
erőteljességgel megélte a nagy sikereit, melyek közül talán a racionalizmus és a tudományos 
megalapozottságra való törekvés volt a legfőbb kincs. 

Buktatói, kudarcai természetesen ennek a korszaknak is voltak. A felvilágosodott elme 
vallásellenességet szító tevékenységeit itt is jegyezte a krónika. E szerint az erkölcsösség 
részint felengedte magát az álszentségéből, ám részben épp emiatt jókora csorbát is szen-
vedett. A fertő azonban századokkal később is fertő maradt: részrehajlásokban, hamissá-
gokban, ferdítésekben és álszentségben is bővelkedett. Ehhez hasonlításul, előreszaladva 
az időben, találó idézetet vettünk az 1676-ban született ifjú II. Rákóczi Ferenctől. Ugyanis 
oly őszinte és találó vallomására bukkantunk, amely korának erkölcsi megítéléséből hasonló 
jellegzetességekkel bírt: 
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„Papok társaságában a keresztényt játszottam, katonák közt a katonát, politiku-
sok közt a politikust alakítottam. Hazudoztam és hízelegtem a nőknek. Ezek a 
világ, a test és az ördög hívságai és csábításai, melyek révén e foglalatosságok 
közepette elkárhozik az élet. Ismétlem, ezek azok a foglalatosságok, melyeket a 
legártalmatlanabbnak hisznek, és jaj, mily sok egyházi ember megengedi, eltűri, 
folytatja, sőt még tanácsolja is őket. Mindezek közben lelkiismeretem semmiféle 
bűnnel nem vádolt, mert saját megszokott tisztátalanságaitól elvakultan mindezt 
érdektelennek tartotta…” 

1712–13-ban a Napkirály udvarán tartózkodó levert hős fejedelmünk ebből a szabados 
állapotból igyekezett szabadulni… 

ÓVILÁG, ÚJVILÁG

Ismét vissza kell tolatnunk az időben: 1500 körül az óvilági békétlenséget az új kontinensek 
felfedezésének kora csak segítette. Talán mindenki számára kapóra jött végül a Kolumbusz 
által frissiben felfedezett, mégis Amerigo Vespucciról elnevezett földrész. Az Európából az 
Újvilágba küldött nagy felfedezők, nyomukban hajóhaddal, hódítani és tulajdonképpen 
fosztogatni érkeztek az indiók titokzatos kontinensére. Az eszményi aranykincseket magában 
rejtő (indián) területeket kezdték mohón bekebelezni, és akárcsak az ikonoklaszták, röviddel 
utána már gátlástalanul pusztították annak értékként fel nem ismert, szent természettisztelő 
magaskultúráját. Az uralkodói réteget ugyanis kevésbé izgatta az aranyszagú indiók ősmű-
veltsége. Akárcsak a keresztes háborúk idején, a haszonszerzés lehetőségein töprengtek, 
leginkább a bugyellárisok degeszre tömködésével törődtek… Mindeközben, álságos módon, 
akár fegyvercsörtetéssel, akár fertőzött pokrócokat osztogatva az őslakosságnak, lassan le-
gyűrték és részben megsemmisítették az idegen földrészen létrehozott fantasztikus kultúrát.

BÁBELEK

Nyitottnak lenni egy másfajta kultúra irányába nem oly ritka dolog. A kíváncsi, kalandvá-
gyó emberek nagy többsége azonban felszínes, ezért ténylegesen idegenkedik a másétól. 
Némelyek emiatt is a politikát tartják felelősnek. Az igazság az, hogy két dudás nehezen 
fér meg egy csárdában. A kultúrák nagyobb mértékben való eltérése, a markáns nemzeti/
kulturális különb(öző)ségek természetükből adódóan irritálják a más csoportokban élőket.

Egy vallási mítosz szerint a bábeli zűrzavar, azóta is élesedő eltéréseivel, akkor alakult 
ki, amikor az egy nyelvet beszélő emberiség (Ősnyelv, melyik?) hangyaszorgalommal, egy-
behangolt erőkkel tört fel a magasba, Isten tiltott közelségét vágyva. Ezért kellett nyelvét és 
kultúráját összezavarni. 

Az egyébként bűntelen és szelíd, törvényeket tisztelő közösségek azóta is előbb-utóbb 
egymásnak esnek. Az ember életterének megvédése céljából épp úgy harcol, mint a falkák 
és klánok az állatvilágban. Győzelmet remél, miközben fél attól, hogy legyengülése egyenlő 
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a saját közösségének elgyengülésével, esetleg halálával. Az őszinteség és a tisztességtudás 
szelíd és elfogadó magatartásformája tényleg lehet halálos… Lehetséges, hogy a mára szinte 
teljes mértékben kipusztított ősi istenhitűséget, melyről azt feltételezzük, hogy eredetileg 
szintén monoteista vallás volt, meg kellett volna tartania az őrült iramban fejlődő modern 
kori embernek. A bonyolult politeizmusaival minden bizonnyal valamit nagyon elhibázott 
fejlődésében. Korabeli hibái és nyughatatlan természete miatt örökösen építgetheti az 
estére mindig leomló magas Déva várát. Mégis úgy tűnik, soha nem lesz képes egyről a 
kettőre jutni.

Az emberiség őrült majomként viselkedik, és minduntalan izgága manőverezésekbe 
fog, hogy időről időre megint csak elhallgassanak megszeppenő, meggyalázott, megfé-
lemlített múzsái.

Ezt a hajlamosságot ma leginkább objektív szemléletmód szerint értjük és ismerjük: ám 
ez a félelmes állítás immár kissé nevetséges. Merthogy mintegy kétezer éve azt érezzük: 
demokrácia létezhet, de holott sokat beszélünk róla, nem biztos, hogy épp van is. Elhihetjük, 
de jobb, ha mérsékelten hódolunk neki… Mert miből is lesz a cserebogár? Ámításokból, ígér-
getésekből, hitegetésekből és egyéb hamis bölcselkedésekből. Csupán egyetlen társadalom 

II. Rákóczi Ferenc a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota üvegablakán 
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politikai és/vagy faji vagy felekezeti megosztottságából is teljesen eltérő igazságosságokat 
hámozunk le! Mindamellett, ami valakinek jó, nem biztos hogy a szomszédja számára is az. Így 
aztán nevezhetjük a demokráciát bátran régi, új vagy éppenséggel legújabb kori utópiának is.

Valójában két part között lebegünk mindig. Sodródunk… 
Mint amikor két háború között a viszonylagos béke végre ünnepéllyé lesz. Vagy amikor 

két konfliktusos állapot, netán két diktatórikus időszak között egy puhává bélelt korszakot 
sejtünk meg, amelybe befészkelhetjük magunkat végre. És jóformán körül sem tekintünk, 
ezt a langymeleg állapotot máris elnevezzük aranykornak, divatosan demokráciának. Mi-
közben azt sem tudjuk: valóban benne élünk, vagy kívüle? Mennyire tiszta, áttekinthető? 
Mennyire zavaros, hamis, zagyva, álszent? Úgy tűnik, viszonylagosan: amennyit meglátunk 
a pillanatnyi visszásságaiból. 

PORONDON

Ha békétlenség, lázongás, igazságkövetelés üti fel a fejét egy társadalomban, az véget nem 
érő vitákba, akár pártocskákra szakadozó táborok torzsalkodásaiba csap át. Hovatovább, ha 
a régi vagy akár a mai állapotokat vesszük górcső alá, mindegyik elvezet bennünket egy jól 
előkészített, csatározásaitól sokszor végképp kibogozhatatlan, zavarossá vált, kimanipulált 
rendszerváltásig, azaz hatalomváltásig. A társadalom mintha éppen megfelelne az emberi 
csőlátást, rövidlátást és ostobaságot kinevető kesernyés álomlátó flamand festő, id. Pieter 
Bruegel (1525?–1569) Vak vezet világtalant című, az emberi elesettség tragikus és egyben 
fanyarul humoros, kortalanságával frázisossá vált önképének. A festő fő témája az egykori 
népélet hihetetlenül gazdag feltérképezése mellett az emberi bűnök, gyengeségek bemutatá-
sa és ostorozása volt. Ezzel a kortalan ízű festményével valójában a mához is szól. Manapság 
ugyanis a válsággal járó gazdasági önzés és a politikai vakság újra felgyorsította az országok 
elgyengülését. A szétesett társadalomban az események kezdeményezői jórészt esetlegesek, 
az összefüggés nélküli világ cselekvői előtte járnak a racionális logikának. A megértésre már 
csak utólag lesz mód, amikor már túl késő bármilyen észszerűsített cselekvésre. Porondon 
hát újra az uralhatatlan és ellenőrizhetetlen kényszerek vezérelte kiszolgáltatottság… 

A kísér(t)ő magasművészet hasonlít a vajúdó, történelmi léptékű korszakváltásokhoz: 
szeszélyesen változó, ám éppenséggel nem rövidlátó. Inkább zseniális érzékenységgel 
pontos, időre váltó. 

Épp a reneszánszbéli állapotok jellemzésekor említettük, hogy a reformáció szelének 
érintésére végszóra egy megújuló sokágú, azaz komplex művészeti stílussal, az 1660-as 
években szabálytalan gyöngyként emlegetett barokk stílussal válaszolt, és végül az utolsó 
harmadában, 1730 és 1770 között a nyúlfarknyi, burjánzó rokokóval ért véget. Hogy a játékos, 
kecses és aszimmetrikus vonalvezetés, a túlzsúfolt felületek és a díszítések fokozása már-már 
unalmassá és szinte élvezhetetlenné vált, az megint csak egy megújulni vágyó társadalmi 
korszak eljövetelét jelezte, a kor jelenségeit szeizmografikusan követő művészeti paletta 
erőteljes átváltoztatása révén. 
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Ezen művészeti (túl)burjánzásokra a klasszicista korszaknak a múlt homályába való 
csendes, kortalannak tűnő révedése volt a válasz. Az archaikusságba és a ködös-misztikus 
idealista szemléletébe beleszerető művészi hajlamosság az új jövőkép fátylát lebbentette 
fel, és újfent valamiféle társadalmi divatképet is gyártott hozzá…

KÉPLÉKENY MASSZA 

A feltalált, hozott, kitalált vagy átültetett demokráciának vannak pozitívumai, és vannak bőven 
negatívumai is. Válogatott hamisságai, önáltatásai minden időkben megvoltak. A régit holmi 
görcsösség, földhözragadtság, óvatlanság, törtetés övezte, a mai kor demokráciáját viszont a 
mindenevő globalizmus fémjelzi… Anno, a mítosz szerint, Kronosz is felfalta saját gyermekeit.

Ebből tudjuk, hogy restségből, gondatlanságból vagy éppenséggel félelmeinkből kifo-
lyólag, minél erősebben akarjuk, annál többet veszíthetünk a nehezen összeboronált jogos-
ságából. Így járt az ókor egyik kiváló uralkodója, a bölcs római, Marcus Aurelius császár is 
(i. sz. 121–180), akinek Krisztus után 170-ben öntötték bronzba a lovas szobrát. A nemes 
férfiú lelki tulajdonságait realisztikus ábrázolásával örökítette meg a szobrász… A fedd-
hetetlen erkölcsű, szerényen, minden pompa nélkül élő, népeinek ügyét, jólétét szolgáló, 

Marcus Aurelius lovas szobra. Róma. Piazza del Campidoglio. Vázlatrajz
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filozofikus tudással rendelkező államférfi többször bejárta egész birodalmát. Uralkodása első 
időszakában a keresztények békében élhettek, és számuk egyre nőtt. Környezete azonban 
a háborúkért, az éhínségért és a pestisért a keresztényeket tette felelőssé, ezért a hatalma 
megtartása érdekében mégis elindította a 4. keresztényüldözést, amely a birodalom egészére 
kiterjedt. Talán nem véletlen, ő maga is pestisben halt meg Windobonában (a mai Bécs) 
vagy Sirmiumban (Sremska Mitrovica, Szávaszentdemeter).

Járt Pannóniában is, és itt írogatta meg a ránk maradt filozófiai könyvét. Az Elmélkedé-
sekben így írja: „Légy csak egyszerű, jó, tiszta, nemes, természetes, igazságszerető, istenfélő, 
jóindulatú, szeretettel teljes és kötelességtudó… Munkálkodj embertársaid javára!”

A császár halála után fiát, a hiú, önző és a hadvezetésben is járatlan Commodust ültet-
ték trónra. 

Ez rossz választásnak bizonyult, azonnal beindult a politikai marakodás, a zabolátlan élv-
hajhászás, a gazdagodni vágyás, az álságosság, korrupció, és természetesen ezek nyomán 
az impériumi népek elnyomása is fokozódott. Nemkülönben a keresztényüldözések is újra 
napirendre kerültek. A történészek szerint ekkor kezdődött el Róma hanyatlása…

Minden kor átlagemberének, polgárának, de a ma emberének is a sajátja, hogy inkább 
szemet huny az észlelt társadalmi visszásságok felett, személyes biztonsága végett pedig 
képes a naiv megtévesztett módjára viselkedni. Persze, egyetlen emberöltő alatt talán még-
iscsak lehetetlen feladatnak tűnik, hogy kiismerjük a jelenkori társadalmak olajozott vagy 
olajozatlanul csikorgó rendszerének működését. Általában csupáncsak arra vagyunk képesek, 
hogy nyugalmat, elmélyültséget és csendet mímeljünk, miközben dúlunk-fúlunk magunkban. 
Az önkifejezés mindvégig kiismerhetetlen, képlékeny massza, melyet magunkra öltünk, és 
általunk szilárdul meg. Attól lesz az önképünk, hogy Isten képét keressük, talán leginkább 
önmagunkban, merész próbálkozásainkkal.

A MŰVÉSZET A KÜZDŐKÉ 

Ameddig csak a nagy történelmi homályban vissza tudunk tekinteni vagy emlékezni, bármely 
korszakban járnánk, jóformán csak a művészetben tudunk úgy szabaddá (felszabadulttá?) 
válni, kiteljesedni, hogy annak diadal, és nem kudarc a vége. A sokarcú művészettel olyan 
csodafegyvert, olyan nagyszerű lehetőséget kapunk a megnyilatkozásra, mint a székelyek 
népmeséjében a váratlanul elősettenkedő ezerbundás kis szörnyeteg, aki sosem adja meg 
magát. Hanem inkább bármi áron győzni, sorsot alakítani, életeket átformálni, sorsokat 
befolyásolni, diktálni akar.

Két part között feszülő víztükör felett lebegünk tehát.
Mielőtt még a vízbe csobbannánk, hamarjában el kell döntenünk, melyik a közelebbi, a 

biztosan elérhető part. Ahová kievickélve lehorgonyozhatunk, és kényes egyensúlyozással 
önerőből várat is építhetünk. Ez lenne egyébként a művészet legfőbb problematikája is. 

A cél: a helyes út megtalálása. 
A cél: végigmenni ezen az úton.
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A FÖLDRE SZÜLETÉS TERHE

Egy biztos, az ember földre születése nemcsak lelki, de fizikai, sőt szellemi leterheltséggel 
és feladatokkal jár. Márai Sándor írta valahol: „A művészek tiszteletre méltóak. Ők Isten 
gyermekei, akik a legnehezebb részt választották…”

A legnehezebb része ennek az állításnak természetesen nem más, mint az őszinte alkotó 
szándék… 

A művész nem feltétlenül érzi magát Jézus Krisztusnak, és nem mindig vallásos a szó 
megszokott értelmében. A világhoz való viszonyát, sérülékeny észleléseit, szeizmografikus 
érzékenységét ellensúlyozandó, autentikus lelkületében mégis szinte mindig vallásos hevü-
lettel és a mindenkori jelenben való hősies küzdelmeivel próbálja mindezt egyensúlyban 
tartani. Miközben a dolgok felfedezésének kitörő örömével jegyzeteli magának a színpom-
pás élményi világot, vagy éppenséggel kétségbeesetten igyekszik a visszásságok panaszos 
ábrázolásával megmozdítani a dermedező/darvadozó emberi lelkiismeretet, előbbre hozza 
a józanságát, a jóra vágyását… Egyébiránt: diadalittasan alkot, avagy alkotva szenved. Mást 
nemigen tehet, minthogy képességei erre predesztinálták. A sorsa erre kész(í)tette (elő)… 
A kérdés csak az, hogy mit milyen mértékben fed(ez) fel, és milyen mértékben tudja vagy 
akarja leplezetlen őszinteséggel ábrázolni, láttatni a történések logikáját. A józanult láttatásait 
sokszor eredményeként ünnepli a közönség. 

Van, hogy épp ellenkezőleg, az alkotót furcsa megnyilvánulásai miatt elítéli, szörnyülködik 
rajta, kiközösíti. Ténylegesen szó sincs arról hogy a művész Isten gyermeke lenne. Viszont 
a művész néha szeret eljátszani az efféle gondolatokkal is…

A KIÜRESEDETT POROND TERHE

A világ általában véve művészetbarát, művészetpártoló. Csak nehezen érti meg, ezért áttétele-
sen válhat barátságtalanná, művészetellenessé… A korabeli ikonoklasztia valójában a (val lás)po-
 litika mélypontjának mondható. A világ azonban nem szereti a különcséget. Sajátja szerint 
ezért mindig visszatér a megszokott medrébe. Manapság eljutottunk odáig, hogy mindenki 
alkotónak nevezheti magát, mert ennek divatja lett… Ezt nevezzük töretlen fejlődésnek. A   vi-
lág persze mindig szerette az elmajszolható, könnyen fogyasztható „szépet”. Ezért amíg a 
művész a mesterségbeli tudásával hívelkedve elkápráztatta őt, egyúttal csodálta is azt. Ekként 
tartotta meg közönségét a vallásos tartalmú művészet is. És leginkább az alkotói kiteljesedése 
miatt tartotta be a művész a valláspolitika szabályait. Valahol mindig is igaz volt a kiüresedett 
porond szindrómája: hogy a rejtőzködő Isten központi jelenléte nélkül sosem volt / sosem 
lesz normálisan szervezhető vagy szervezett közösség és társadalom. És művészet sem. Igaz 
az is, hogy a Teremtő Isten mindig is őrködött a művészet és az alkotó felett… 

A nagy törés hihetetlenül erős robajjal a XX. század első negyedében következett be, 
amikor a művészet elszakadni látszott a tanult, magasröptű (akadémista, konzervatív, sterilen 
mesterségbéli) képi ábrázolásoktól, és a racionális gondolatok konceptuális er(d)ejében 
bízva bátran vagy akár ész nélkül ötletelni kezdett. A csalódott, megkeseredett tékozló fiú 
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szókimondásával némelykor az istenkáromlásig is eljutott. Ezért is sok esetben a közösség 
izgága, meg nem értett, megtűrt (megtört) fekete bárányává vált. Több évtizednek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az átlagember rájöjjön, ezek a különcök nem hízelegni akarnak, hanem 
merészen a saját gondolataikat, ötleteiket fogalmazzák meg. Bátor szókimondásuk nem 
üres hadova, hanem vélemény a korról. Ezért szándékuk szerint a legújabb kori művészetek 
stílusainak zaklatott, kevésbé éteri hangján szólalnak meg. Aktuális mondandójuk néha túlsú-
lyos, néha érthetetlen ürességes játék: de mindenképpen a kor megértését, alaphangulatát 
tolmácsolják. Ezért őszinteségük mián kell(ene) őket becsülni. 

A legtöbb baj azzal van, hogy az átlagember nem igazán szereti a számára értelmetlen-
nek tűnő művész ostorozó kritikájának súlyos igazságait sem. Lehet, hogy a világ sokszor 
arcátlan, ugyanakkor talán fél is: nem mer szembesülni a saját hibáival. Mégis van reménye, 
örömvárása. Majd két évezrede igaz reménysége is. Az a legfurcsább, hogy e reményvárás egy 
keresztszimbólum által fogalmazódik meg, amely univerzális jelkép, de a szenvedést (is) idézi. 
Üzenetének rendkívüli fontossága által formálódik maradandó élménnyé, ezáltal világképpé 
is. A Teremtő fiának küldetése ugyanis nem véletlenül összpontosul a szinusz-koszinusz, azaz 
az alfa és ómega végtelenített logikai következtetésének centrumában. Megmutatja nekünk 
az örökkévalóságot, az örökérvényűséget. Talán: elérhetetlen lehetőségeinket…

NYAVALYGÁSOK, A LÁZADÓ MŰVÉSZ ALÁZATA

Sok kérdést vet fel bennünk a múltba révedő gondolkodó ember logikájának kivizsgálása. 
A   leg többször homályban tapogatózunk, és hamar belefáradunk a válaszok keresésébe. 
Így hát a nyitott kérdéseket leplezett vagy leplezetlen kedvetlenség övezi: igénytelenség, 
valós vagy átvitt értelemben vett erőszak is jellemezheti, de kishitűség vagy nemtörődöm 
egykedvűség is. Mely hirtelen váltásokkal lelkiismeret-furdalássá válhat a megfelelő pillana-
tokban, így a mában is. A mában viszont könnyebben eligazodunk. Már ismerjük szeszélyeit, 
beidegződéseit, cselekvő mozgatórugóit. 

Az ókorban, a középkorban vagy az újkor bármely fejezetében, mindenkor tetten érhettük 
az örök létfilozófiai kérdést: Honnan jöttünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Eme (egzisz-
tencialista) költői kérdést a XIX. század végi könnyed impresszionizmustól megcsömörlött 
Paul Gauguin, a tahiti óvilágba menekülő, Párizstól megfáradt, félvaddá vált festőművész 
tette fel. Mi végre vagyunk a világon? – tette fel a bölcs kérdést a kevésbé lázadó jó földink, 
Tamási Áron is. Az önkeresés csak felszínes indok a múltban kutakodáshoz? Már semmiben 
sem lehetünk a végsőkig bizonyosak… A múlt és a jelen is mindenkor csak talányos (alter-
natív!) válaszokat ad a kérdéseinkre, mely kérdéseink akár az egyébként sokszor találónak 
tűnő válaszaink objektív tisztaságát megjelölik, esetleg megkérdőjelezik. Épp e kettőssége 
miatt úgy tűnik néha, hogy a legerőteljesebb bizonyításainak, a töretlen hitnek az ereje is 
megkopott. 

Az általunk keresett létigenlő/léttagadó választ, a lényegest az izgága, borosflaska-ölelő 
istenfélő zseni, a magyar rézkarckirály, Kondor Béla hajnali szépségű grafikáinak egyik lapján 
találtuk meg. Lázadozó üzeneteivel sok fejtörést okoz nekünk mindig. Alkotó életében is 
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szüntelenül az újjászületéssel és az örökkévalósággal perelt: „Minden megvolt, még mielőtt 
meglett – volt…”

ADVENT

Legelébb a hírhozó angyal jő, és a reményteli várakozást, az elmélyült lelki készülődést segíti 
elő… Voltaképpen Jézus születésének ünnepét hivatott beharangozni, melynek decem-
beri időpontja erősen vitatott. Az adventus latinul eljövetelt, illetve megérkezést jelent. Az 
életciklus újrakezdését, a téli napforduló átfordulását jelölte már a pogányoknál is, azután a 
rómaiaknál (Mithrász-kultúra)… A kereszténység csak kihasználta a meglévő pogány ünnepkör 
megújíthatóságának lehetőségét. Tehát, megvolt, mielőtt meglett volna… Az advent volta-
képpen a karácsonyra való felkészülés időszaka. Keresztény változatának eredete az V–VI. 
századra nyúlik vissza. A manapság négy hétig tartó advent a december 25-e előtti negyedik 
vasárnappal kezdődik. Eredetileg viszont 40 napig tartott, pontosan annyi ideig, amennyit 
Jézus böjtölt a pusztában, csakhogy a Gergely pápaféle naptárreform a várakozási időszakot 
jócskán lerövidítette. A keleti (bizánci, ortodox) keresztények viszont megtartották az eredeti 
időtartamot, és továbbra is január 7-én, vízkereszt után egy nappal ünnepelik a karácsonyt. 
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szentmisé-
re jártak. Ezeket hagyományosan napfelkelte előtt tartották, és aranymisének nevezték. Az 
advent első napjától vízkeresztig terjedő időszakban a Megváltó iránti tiszteletből tiltották a 
zajos népünnepélyeket, lakodalmakat. A hívő ember a megszületés, az újjászületés, avagy 
megújulás szentségének ünnepélyét csakis meditatív módon tudja átélni…

PERPETUUM MOBILE

Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei egészen 
a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték 
a téli napéjegyenlőség idejét, mely a régiek hitvilága szerint a fény újjászületésének ünne-
pe. Pontosabban a téli időszakra jellemző rövid(ülő) nappalok után a fény visszatérésének 
ünnepére, az élet örök körforgására, az élővilág örök (ciklikus) megújulására, azaz az újjá-
születésre utaltak már akkor is… Ma már hagyományosan fenyőgallyakból készül, és szinte 
sztereotipizálttá vált a divatosabb gyertyás asztali koszorú, zöld (örökzöld), piros és arany 
színeivel. Mára ezek lettek a karácsonyi ünnepkör domináns színei. Mostanság minden 
héten egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani az évkört szimbolizáló adventi koszorún. 
Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja. Jelképek az 
asztalon, jelképek a falon… A terített asztal, a betoppanó, várt vagy váratlan vendég szíves 
meginvitálása már csak a népi kultúra és az egykori népélet megszépítő emléke. Mai rohanó 
világunkban értelmezéseink ténylegesen komoly jelképi fontossága gyérül, a ma emberének 
nincs is ideje végiggondolni a tényt, hogy voltaképpen a megtartó hagyományok ünnep-
köre teszi megszakíthatatlanná az életláncolatot, amely egyben tart bennünket, családot, 
közösséget, országot. Ezért számít megszentülő cselekedetnek a hagyományok ápolása, 
okítása, továbbvivése… 
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FÉNYISTEN

A fény(isten) megjelenésének misztikuma ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget, a lélek 
bizonyosságát, felfedezett létezését. Szakralitásérzetünket fokozza, kiismeretlen csodaként 
tekintünk rá. A fényt imádjuk, mely csodát keletkezése és megléte, az emlékezés általi meg-
tartás szándékával mindenkor leginkább a művészetekben lehetett kifejezni. A művészet 
minden korban leplezetlen hűséggel tolmácsolta a pillanatnyi értelmi és érzelmi helyzetét 
közösségének, beleértve szakralitásérzetét is, az összes okos/oktalan rigolyájával, hitével 
és tévhitével, divatjával, felfed(ez)ett szépségeivel és igaztalan rútságaival egyetemben. Az 
ábrázolások módja, de legfőképp a tematikai felosztása (és ez bármely korszak megvizsgá-
lása során beigazolódik) komoly feltárási kísérlete az emberi léleknek. Mindez művészet-
történeti vizsgálati feladatként jelenik meg. A kereszténység előtti kultikus, mi(sz)tikus vagy 
többistenhitű vallások a különféle (teremtés)mítoszok jelenetképeiben fogalmazódnak meg. 
Sejtjük, hogy a kereszténység az emberiség történetében nem az első monoteisztikus vallás. 
A többistenhitűség, az ismert (és/vagy kultúrtörténeti jegyeiből felismerhető) politeisztikus 
vallások csak néhány ókori gerezdje az ősidők óta vajúdó emberiség folyton csak rétegző-
dő burkainak. Magja az Egy(etlen)… A kultúrák redőzöttségének művészi eszközökkel való 
megörökítése, láttatása az örökkévalóságnak, a jövőnek is üzen. Ötletes palettája a képző-
művész lángelméjét dicséri, mely buzgóságával felfedte, feltérképezte korának állapotát. 
Általa nagyobb bizonytalankodások nélkül haladhatunk visszafelé az időben, kutakodhatunk, 
nyomozhatunk a régmúltban. Puhatolózásainkra, felmerülő kérdéseinkre válaszként roppant 
és meglepő információs halmaz zúdul ránk… A történelmi múlt az örök művészet(ek) nélkül 
korhatag, kiüresedő porhüvely lenne. Az írott krónikák a korhűségre törekvő vizuális látta-
tások, aláfestések, képanyagok nélkül torzult, megtévesztően száraz adattáraink volnának…

„AKI LÁTTA A MÚLTAT, LÁTJA A JELENT IS…”

Az idézet megint csak Marcus Aureliusé… A Római Birodalom egyik legnagyobb gondol-
kodója látnok és művelt, gondolati tapasztalással rendelkező államférfi és filozófus volt. 
Gondolata (nem csak) az élet örök(ös) körforgására utal, a korokon átívelő, egyértelműen 
egymásból eredő teremtésmítoszok közös vonásait domborítja ki. Ezeket leszűrve észleljük, 
hogy ha mást nem is, de mindegyik nagyon hasonlít a másikára. Mintha mindegyik az előzőből 
eredne. Csak új burokban, megújult formában, de a lényege, értelmezhetősége ugyanaz. 
Erre (tévesen) azt szokták mondani, hogy nincs semmi új a nap alatt. A teremtéstörténet 
valószínűsíthetően mindegyik, az élet keletkezésének, megtartásának és megtartó erejének 
különböző módon misztifikált részegysége éteri átirata. Tulajdonképpen nincs is vallás, amely 
egy univerzális, sokágúvá vált, de nagyon hasonló ősi eredettörténeten keresztül ne az élet 
sokszínű magyarázatával foglalkozna. És nincs, amelyik ne az élet és a halál végtelenített 
ciklikusságát vizsgálgatná. Nincs, amelyik a fizikai, szellemi és lelki tulajdonságok eszményi 
lehetőségeit ne mérlegelné. Az örök(ös) lét(ezés) rejtélyére, titkos kiegyensúlyozottságára 
kíváncsi emberiség minduntalan megfejtésekért pedálozik, a bizonyosságokra hajt, és saját 
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létezésének megfejtésén fáradozik. Örökmozgó, nyughatatlan kísérletező teremtménye 
vagyunk Istennek, módfelett kíváncsiak mindenre. Tudók, megtudni vágyó kísérletezők, 
művészhajlamú látnokok… Minthogy a Római Birodalom virágzásának idején, a Krisztus utáni 
időkben tiltott volt a veszélyesnek gondolt keresztény vallás, mely szerint az emberek Isten 
színe előtt egyenlőek, mintegy három-négy évszázadon át, jelképrendszerük lassú kialaku-
lásával bontakozott ki a kora keresztény művészet. Elsőként a föld alatti kuptor-templomaik, 
a katakombák rejtett zugaiban megjelenő jelképeik, majd első igazi figurális ábrázolásaik, 
kezdetlegesnek mondható freskóik és többnyire a más kultúrákból átvett virágos, meanderes 
vagy geometrikus díszítőmotívumaik jelentek meg. Csak miután Nagy Constantinus császár 
uralkodása idején a keresztény vallást hivatalosnak minősítette („az áradat ellen semmit sem 
tehetünk”), tehát a IV. századtól beszélhetünk kora keresztény művészetről. Amely meg-
hódította Rómát, beárnyékolta, majd keresztalapjaival teljesen átalakította templomainak 
szerkezetét, belsejét, és szétrombolta az antik világ letűnését jelölő többistenhitű mitikus 
vallásrendszerét is. A birodalom széthullása természetesen nem ad hoc jelleggel következett 
be. Jó ideig titkos féreg foga rágta, az ókorban kitalált demokráciába vetett hit. Nemkülönben 
az impérium számára gazdagságot jelentő nemzetközi gazdaságok haszonhozó, bejáratott 
kereskedelmi útvonalainak beszűkülése, gyérülése vagy teljes lebénulása, megszűnése is. 
Melynek egyik oka a keletről betörő hunok portyázási hadjárata volt…

KETTŐS IKON

A kora keresztény művészet kettős ikonszerűvé alakulása általánosan fogalmazva a IV.-től 
a X. századig tartott. A keresztény vallás dualista rendszere erősen elkülöníthető művészeti 
stílusokat hozott létre. A keleti típusú bizánci (ortodox) és a Róma-központú, a Német-
római Császárság jóvoltából különleges szépségű magasművészetet eredményező latin, 
azaz nyugati kereszténységet. A keresztény vallás hatalmas területeket hódított meg, de 
az általa megnyert vagy meghódított népek kultúráját is kénytelen-kelletlen megörökölte, 
s azok pogány, többistenhitű vallásrendszerének makacs vonásait kénytelen volt átemelni 
saját modellálódó valláselméleti rendszerébe. Mire ennek a bonyolult műveleti rendszereket 
igénylő, több évszázadig is eltartó összesítő munkának a végére ért, már régen kétpólusú 
lett a rendszere. Mire a békétlenséget hozó népvándorlások véget értek, beköszöntött a 
középkor is, benne a számunkra oly kedves romantikus, majd gótikus, reneszánsz és barokk 
stílusú művészi stílusrendszerével, mely fantasztikus képi ábrázolásai segítségével tette naggyá 
a Megváltó földre születésével megerősödő Teremtő legendás új birodalmát. 

FÉNYÁRNYÉKBA KAPASZKODVA

A karácsony pedig, megünneplésének lassú átalakulásos változataiban, sok száz éve min-
dig eljő. Ünnepét Rómában 325 és 335 között hozták divatba, talán, elsősorban a niceai 
zsinat kihirdetett határozatának (Jézus Isten és ember egy személyben) következménye-
ként elharapódzó meddő viták lecsendesítéséül szolgált. Másrészt a Sol Invictus, azaz a 
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Legyőzhetetlen Nap fényárnyékos pogány ünnepköre is megihlette, melyet illett megtörni. 
Ám népszerű ünnepélyként meg is lehetett tartani, hiszen akárhogy is, rituáléja (logikusan) 
megfelelt a keresztényi racionalitásoknak, valamint a miszticizmusának is. Minálunk egykor 
még a pogány regölés volt a télközépi, karácsonyi, újévi köszöntés Európában ismert szo-
kásának magyaros módja. Korfüggő változatosságban, azaz váltakozó formában, importált 
szokáselemeivel azonban a karácsony ünnepköre kiterebélyesedett, világszerte elterjedt, 
miközben tájanként is egyre színesebbé és gazdagabbá vált. 1500 óta sokfelé az István- és 
János-napi köszöntés is a karácsonyi ünnepi ciklus része lett. Istvánt mi azért is ünnepeljük, 
mert első szent királyunk István magyar fejedelem volt, és 1000-ben, pont december 25-én 
koronáztatta magát királlyá a II. Szilveszter pápától kapott apostoli koronával… Keresztelő 
Szent Jánosra azért emlékezünk jó szívvel, mert voltaképpeni unokatestvérét, Jézust elsőként 
keresztelte meg a Jordán vizében. Úgy tűnik, hogy elsősorban erre a kitüntetett időpontra 
emlékezünk január 6-án, vízkereszt napján. Mint már említettük, az ortodox keresztények 
másféleképpen számolnak, és ekkor ünneplik a karácsonyt, Jézus születésének napját.

Változatos, egybeigazított külsőségeivel, naptári eltérésekkel, de mindenképpen ugyan-
azzal az örömteli lebegő várakozással, aggódással és indokkal ünnepeljük a fény eljövetelét, 
az újjászületést, az élet ciklikusságát és megszakíthatatlan láncolatát, amely bolygónkat 

Vajk megkeresztelése. 
Szénvázlat Benczúr Gyula 

festménye alapján

A székelykevei templom főoltárának míves 
táblakép-festménye (az 1880-as években 

készülhetett), ezen Szent István, a falu védszentje 
felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának
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átszövi, beborítja, élteti, és az örökkévalóság számára igyekszik is megtartani. Leginkább 
valamiféle megszent(es)ült bájjal, (jövőbe vetett) hittel, sokféle reménységekkel. Eljövetele a 
képzelőerőnket telehinti életszerű varázslatokkal, csodákkal. A sötétség jelképes legyőzésével 
pedig a világosság és az új élet (ígérete) születik meg újfent. Évről évre minden alkalommal, 
megszakíthatatlan láncolatként. Miként a népéletben, úgy a magasművészetben is immár 
mintegy két évezrede hírt kell adni arról, hogy Isten újabb csodát csiholt. Az emberiség 
művészei, ha nem is káprázatos látványélményekkel, de angyalainak buzgólkodó, iparkodó 
íves röpködései közepette, a művészi elképzelések kreációi alapján mégiscsak hűségesen a 
sorjázódó reményteli korok dicső és dicstelen mindennapjait másolgatják, azaz követik vagy 
újjáépítik. Többnyire mégis pontos megfogalmazásokkal fedik a közösségi élet örökösen 
változó, ám mindig korhű naiv elképzeléseit. És a világ legcsodálatosabb, legelterjedtebb, 
mindig forradalmi és megújuló témáját tolmácsolják. A titokzatos Élet (meg)születésének 
pompázatos, érzékletes élményvilágát.

KÖZÉPKOR ÉS IGAZHITŰSÉG

A jelenlegi öt legerősebb világvallás (egyébiránt pedig minden erőteljes, élő vallásformáció) 
dogmatikus, vélt vagy valós igazát, logikai következtetéseinek helyességét, megkérdője-
lezhetetlen, mélységes meggyőződését a saját (kizárólagos?) igazhitűségének gondolja. 
Ezen érzület alól nem kivétel az Európán belüli hitterjesztés évszázadokig tartó szívós 
munkájával végül egységessé váló középkori kereszténység sem! Középkori művészeten az 
i. sz. 476-tól kb. 1500-ig terjedő időszak művészetét értjük. Az Európán kívüli területeknek 
(Indiának, Kínának, Japánnak és Amerikának) is megvolt a maguk „középkora”, de ezeket 
az egyébként Európa-centrikus szakirodalom az eltérő eszmeiségük miatt szükségszerűen 
külön tárgyalja… Mindazonáltal a különféle kultúrák kontinensnyi eltérései, az eltérő mó-
don megélt hitük és az ugyancsak másféleképpen elmagyarázott vallástörténetük eltérő 
vizuális érzékkel, nyelvezettel és stílusjegyekkel bíró művészeti remekeket hozott létre. 
Hasonlítgatjuk őket, rokonítjuk, és csodálkozunk sokféleségükön, amely mégis egy irányba 
mutat: szakrális képzeteink, szakralitásérzetünk azt sugallja nekünk, hogy ha a szívünkre 
hallgatunk, ezen egyedi vizuális rendszerrel bíró, hihetetlenül magas rangú alkotásokat mind 
egyformán érvényes igazhitűségből eredő fantasztikumnak tekinthetjük. A Teremtő Isten 
pedig végül mindig a háttérben marad… Kivonja magát a merész, szókimondó, egyoldalú 
magyarázatok kicsinyes koncentrikus köreiből, és valószínűleg mosolyogva/szelíden szemléli 
a civódó emberiséget, amely tapintatlan türelmetlenséggel az univerzum végtelenjét és az 
élet szentségét egyaránt úgy taglalja, hogy megpróbálja a maga szakállára átkreálni. Moso-
lyog, és talán egy kicsit szenved is már tőlünk, hiszen mi, esendő emberek magunkat néha 
túlontúl is komolyan vesszük. Kicsinyes és irigy tépelődéseink, szőrszálhasogató filozofikus 
magyarázataink közepette azonban megfeledkezünk a leglényegesebbről. A szakralitás 
szerény és megértő állapotáról, és hogy mindannyiunk igazhitűsége forog kockán, amint 
mérges vitákba torkolló harcos magyarázataink egyoldalú egyeduralmát kívánjuk. Holott 
csupán porszemek vagyunk.
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Minden rossz emberi tulajdonság a feltétlenül hitt és vakhitből eredő igazhitűségünkből 
ered. Miközben Isten tanítása az is, hogy az egyik legfőbb erény az okos türelem. Ám a 
sorozatos, győzelmeknek hitt kudarcok árnyékában is leginkább diadalittasan nyilatkozunk: 
a jelenünkről, múltunkról, talán a jövőnkről is fennhéjázva, a mindenség elhazudható isme-
retének tudatában beszélünk. Szuszogunk, tehát élünk…

Elkezdhettük volna írásunk ezen fejezetét a bennünket hol grandomániába, hol elért (rész)ered -
mények megünneplésébe, hol rettenetes vereségekbe vagy éppenséggel kudarcokba tor-
kolló fejlődés feletti elmélkedésünkkel is. Vagy az urbanizáció, a túlnépesedés divatos és 
mégis megszokottnak, közönségesnek érzett, de egyre égetőbb időszerű problematikájával. 
Figyelmünk lanyhulása, veszélyérzetünk közönséges és rosszul működő csökevénnyé defor-
málódása viszont mindig új utakra lel. Új forrásokat fakaszt a türelmetlenségeink felszítására, 
a zabolátlanság, a zavartságok, az erőszak, a gyűlölködések, a csalások és az általános fel-
színességek elterjedésének irányába. Amiből túlcsorduló bőséggel jutott mindenüvé, ezért 
kakofóniaként hat mindnyájunkra. A középkor rejtjelezettsége nyilván bonyolultabb, a mai 
kor megértése pedig szimplább, egyszerűbb és érthetőbb a számunkra. Ami minden korra 
egyaránt jellemző, hogy az emberiség a nyughatatlansága ellenére egy békésebb világra 
vágyik. Mégis sokszor mindent elront… 

Krisztián Antal fiainak ajándéka 
a székelykevei templom részére: a Szent Istvánt 

ábrázoló üvegablak 1912-ből

Az 1936-ban a székelykevei templom belső 
meszelése alkalmával készített mennyezeti 
fali festmények egyike, melyen Szent János 

megkereszteli Jézust…
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LÁTSZATVALÓSÁG ÉS LÁTSZATTILTAKOZÁSOK 

Hiába tiltakozunk a rút világ igazságtalanságai ellen, de hiába hangoztatjuk azt is, hogy a 
lehetséges legjobb, élhető világot birtokoljuk. A két állítás előbb-utóbb kibogozhatatlan 
konfliktusba keveredik bennünk. A sarkalatos álláspontok kioltják egymás tüzét. Hiába va-
gyunk olykor depressziósak, majd ugyanezen okból időről időre (oktondi módon) túlzottan 
derűlátók is. Így is, úgy is elősejlik: a puszta biológiai és szellemi létünkkel bűn(részesség)ünk 
átvérzi a történelem szövetét, és mardos bennünket. Mi ugyanis általa és benne védtelen, 
véletlen (!) tömeg vagyunk csupán: alaktalan, gyűrhető, képlékeny, ám bármikor elmaszatol-
ható pacnik a való világ arcán. Mi azonban csupán a társadalmat és az élő/holt természetet is 
önző módon irányít(gat)ó zsarnokok, akarnokok hatalmát, öntörvényűségét, parancsuralmi 
beteges kényszereit, azaz kényszer-parancs uralmát tűrjük, szenvedjük… Talán nem teljesen 
oktalanul, hiszen ellenállási, túlélési, sőt alkotói kódokkal megtűzdelt létünk nem feltétlen 
engedelmeskedik a lojalitási/megfelelési kényszereknek. 

Ha úgy tetszik, mindennek a bűnrészesei vagyunk akarva-akaratlan.
Vegyük csak példának a legutóbbi egyiptomi konfliktust, melynek kitervelői valószínűleg 

Nyugatról irányítottak. Olyan forradalmat robbantottak ki az egyébként béketűrő, „de-
mokratikus”, turizmusból élő országban, amely az évszázadok során európai kultúrnépek 
által szétcincálgatott évezredes művészeti értékeit tovább pusztította. A fáraók országának 
öröksége komoly csorbát szenvedett. A 2011. februári forradalom óta már tucatnyi múze-
um égett le, újfent régészeti kincsek százait lopták el, vagy további illegális ásatások ezrei 
veszélyeztették és pusztították az ősi emlékeket…

A KAPTAFA ELVE

Nagy ritkán ugyan eljátszadozunk a gondolattal, hogy vélhetően a legjobb (kilátások) vi-
lág(á) ban élünk. Élünk-e, vagy csak bizonytalanul csüngünk azon, amit nem is ismerünk 
eléggé? Valójában világszerte láthatatlanná tett, sötét és pénzszagú, erőszakos hatalmak 
diktálnak? Avagy csupáncsak arról van szó, hogy a rajtunk élősködő, amőbaszerűre nőtt, 
szerkesztett világuralmi árnyékapparátus örökösen mesterkedik valami újban. Miközben 
igyekszik elhitetni velünk a lét (-igenlés, -tagadás) általa kissé átszerkesztett törvényességét, 
felülbírálhatatlan igazságosságát. Sőt, a társadalmak életvitelét, gondolkodását, eredeti 
civilizációs beidegződéseit, még inkább a vallásosságát, vallási szokásait is igyekszik befo-
lyásolni, azaz az irányítása alá vonni, és kordában tartani az emberiséget. Talán képes arra is, 
hogy akár vallásváltást diktáljon. S mi több, ha kell, esetleg vallástagadást, vallástalanságot is 
kikényszerítsen, például hogy egy kommunista ideológiával összezavarja, megcsúfolja, talán 
újabb pusztulások irányába vezérelje az emberi társadalmat, életét, lelkületét…

Mindenesetre, az V. és a VI. században megépített keresztény templomok már te-
litalálatok voltak a kora keresztény és a bizánci művészetben is. Például Ravennában a 
Sant’Apollinare Nuovo etruszk–római és bizánci hatásokat is ötvöző stílusvilág nyomán 
tervezett kupolás épület a mozaikjaival immár a keresztényi világ kifejlett, érett jelképi vi-
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lágát és formakincsét birtokolta… A bazilika a Római Birodalomban megosztott funkciójú, 
oszlopcsarnokkal rendelkező építmény volt, amely bíróságként és piacként is szolgált, a 
keresztény egyház viszont már templomi alaptípusként érvényesítette. A Sant’Apollinare 
Nuovo valójában két oszlopsoros, ácsolt tetős bazilika, amelyet Theoderik gót király saját 
sírkápolnájaként alapított, és megépítésekor még a római építészeti irányzatot követte. A 
falat díszítő mozaikon azonban az ókori hagyomány a bizánci hatással ötvöződött. A  bazi-
likában látható arany hátteres mozaikképek telt, meleg színeikkel ragyognak, fényük betölti 
az egész templomot.

A vízkereszthez kapcsol és lenyűgöz bennünket például Az öt kenyér és a két hal csodája 
különlegesen szép mozaikképe. A középpontban az ifjú, még nem szakállas, karját áldásra 
szétterjesztő Jézus áll. Köntöse bíborszínű (borszínű). Mellette a két apostol a kenyereket 
és a halakat nyújtja, hogy végbevihesse a csodát. Az új művészet alkotásaiban kétségtelenül 
van valami erősen uniformizált merevség, ridegség, „kezdetlegesség”. A testeket borító 
ruházat redői szinte igénytelennek látszanak. Pedig ez a mester jól ismerte a görög realista 
ábrázolás mestereinek eredményeit, és pontosan tudta, hogy a test formáit hogyan kellene 
érzékeltetni a ruházat alatt. Tudta azt is, hogyan kell a különböző színű köveket összekeverni, 
hogy megkapjuk a test és a kompozíció háttéri elemeinek színeit, és a rövidülés problémáit 
is könnyedén megoldotta. Csupán szándékosan egyszerűsített.

Ami kezdetlegesnek látszik, az valójában nagyon is tudatos: a művész a lehető legegy-
szerűbben közli mondanivalóját, ezzel az ábrázolás egyiptomi elvét újítják fel. Az egyház 
ugyanis ekkoriban szigorúan megkövetelte a világosságot és az érthetőséget. A képek 
azért voltak hasznosak, mert eszébe juttatták a híveknek, amit a gyülekezetben tanultak. 
Gondoljunk csak Gergely pápa érvelésére: „Ami az olvasni tudóknak az írás, a tanulatlan 
szemlélőknek a festészet.” A hívek sokasága nem tudott írni és olvasni, így a kép volt a 
legalkalmasabb eszköze a tanításnak. Ezért mondhatjuk, hogy ezek a kezdetlegesnek hitt 
formák nem a primitív művészet alakjai, hanem szándékoltan azok, amiket a görög festészet 
teremtett meg. Ikonnak, szentképnek csak a hagyományos figurákat, típusokat fogadták el. 
Ez a konzervativizmus azonban nem azonnal alakult ki. A művészek hosszadalmas, nehéz 
küzdések árán teremtették meg az ókeresztények egyszerű illusztrációiból azokat a hatal-
mas képeket, melyek a bizánci templomok falát díszítik. Ha ezeket a mozaikokat nézzük a 
balkáni országok (például Bulgária, Macedónia, Szerbia) vagy Olaszország templomaiban 
is, rájövünk lassan, hogy amit a keletrómaiak végbevittek, elég jelentős dolog. 

AZ ÖRÖK VÁROS

A kereszténység legigazibb központja (legalábbis a nyugati szárnyáé) mégis a császári Róma 
lett, melyben Szent Szilveszter pápa (314–335 között) uralkodott. Szilveszter pápa nevé-
hez fűződik a Jézus-központú (a niceai zsinat határozata szerint Jézus isten és ember egy 
személyben) keresztény egyházi élet megszervezése. Az ókereszténység késleltetett, majd 
hirtelen megengedett előretörése és az ortodox zsidó hatással, beoltással/beavatkozással való 
sikeres térhódítása révén létrejött a judeo-krisztiánus vallás, mely az évszázados üldöz(tet) ési 
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hullámok közepette/ellenére, talán nem is csak a hunok nyomására, az Itália földjére való 
meneküléssel tetéződött… és lett még bonyolultabb, mígnem végül „kitérőkkel” letisztult.

Úgy tűnik, az egykori irányító hatalmasságok valójában kínálkozó lehetőségként, zsákut-
cából menekvésként tekintettek az ókereszténység teljes elfogadására. Mintha a rozsdásodó, 
viharvert impérium fennmaradása függött volna a vallási rendszer megváltoztatásától. Vagy 
mégsem egészen arról volt szó, inkább másfajta mesterkedésekről? Mégis, hogyan volt le-
hetséges, hogy a Római Birodalom hosszú halódásával, több évtizedig tartó marakodások 
és bizonytalankodások után, aminek során 330-ban már Constantinus császár a hatalmi 
központját Bizánc városába, a későbbi Konstantinápolyba helyezte át, további válságokat 
okozott? Évtizedekig tartó manőverezésekkel keresett kiutat a válságból? Miért volt az, hogy 
Theodosius császár (számító óvatosságból?) igen nagy késéssel csupán a 380-ban kiadott 
szaloniki ediktumában tette véglegesen (egyedüli, kizárólagos) államvallássá az üldöztetések 
ellenére mégis megizmosodott kereszténységet? Hosszadalmas, igen nehéz és bonyolult 
folyamat lehetett a keresztény vallás (látszat?)diadalra, uralomra jut(tat)ása, melynek során 
az ókorban megteremtett magaskultúra a népek vándorlása következtében legvégül az igen 
bonyolultnak és nyugtalannak ígérkező középkor felé vehette az irányt…

A MŰVÉSZET ÁLTAL HIHETŐBBÉ TETT ÚJ VALLÁS

Az egykori művészet kétségtelenül a vallásideológia és a vallásterjesztés szolgálatába állt. 
A kereszténység meghonosításának esetében leginkább az a feltűnő, hogy való(já) ban 
mesterséges késleltetésekkel, valamint a korabeli művészet által is segített, rafináltan ösz-
szeszerkesztett ikonográfiával, tehát összemosásokkal, összecsiszolgatásokkal, nagy néha 
torzításokkal kreálták és alapították meg az új hitünket. Ha nem így lenne, talán nem is 
lennének a hajdan igencsak elmérgesedett, néhol a mai napig tartó hitviták, felekezeti 
megosztottságok, leválások…

Voltaképpen jól látható, hogy évszázadokig tartott, amíg a különféle rejtélyes ókereszté-
nyi tanok, jelképiségek, dokumentált leírások, vallási szövegek, szövegtörmelékek (kumráni 
tekercsek, az apostolok tanításai, az evangéliumok stb.) segítségével a Bibliával okosan 
egyensúlyba hozták a ma ismert és már jól felismerhető, érett keresztény ikonosztázt. Amíg 
végre minden apró részlet a helyére nem került. A tudós és igényes művészet tehát a vallást 
évszázadokig okosan segítette…

ÚJ VILÁG

Nem teljesen világos, feltett szándék volt-e a megújíthatónak hitt császárság tovább él(tet) ése, 
vagy csupán spontán zajlottak az események. Constantinus császár, aki i. sz. 330-ban meg-
alapította a birodalom keleti fővárosát, Konstantinápolyt (azaz Bizáncot, azaz a még későbbi 
Isztambult), felismerte, hogy a kereszténység engedélyezésével csak erősítheti a saját hatal-
mát, ugyanis azt már nagyjából a birodalom valamennyi népe elfogadta. Még ugyanebben 
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a században Theodosius a birodalom hivatalos vallásává is tette a kereszténységet. Amikor 
pedig 375-ben Európa határain megjelentek a hunok, akik Európára törve germán és szláv 
törzseket is űztek maguk előtt, a birodalom területére özönlő menekültáradat és később a 
barbárok betörései is, a fosztogató hadjáratok és a nehezen tartható rend miatt, 395-ben 
végül ténylegesen keletrómaira és nyugatrómaira osztották magát a császárságot. A római 
állomásozó hadtestek 410-ben már azért kényszerülnek feladni Britanniát, mert a vizigótok 
kifosztották Rómát…

Később a germán beözönlés a nyugati területeket oly kellemetlenül érintette, hogy 476-
ban már tulajdonképpen felprédálták a birodalmat, és gyakorlatilag ők tették le trónjáról az 
utolsó római császárt. Nesze neked, birodalom és magaskultúra…

Ám azt lehet mondani, hogy még időben megtörtént mind a keresztény vallás beve(ze)-
 tése, mind a pusztuló hatalmas birodalom felosztása. A Keletrómai Császárság Bizánc néven 
ugyanis még vagy ezer évig fennállt, és a kereszténység görögkeleti, azaz ortodox szárnyát 
éltette tovább.

A művészet átalakítása, ahogy korábban a görög–római realisztikus ábrázolásmód kifej-
lesztésekor, megint szerencsés kimenetelű volt. Itt már nemcsak kifejezetten az építészeti 
remekeikre gondolunk, hanem még inkább a festészetre, a faliképekre, az enkausztikus, 

Az öt kenyér és a két hal csodája mozaikképe, Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, VI. század
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fatáblás ikonképekre, a mozaikokra vagy a magas szinten művelt ötvösművészi zománc-
képekre… A bizánci stílus sematizmusa és erőteljes megkötöttsége elejétől fogva a realista 
ábrázolásmódot felülíró, lényegre törő, egyszerűsítő „lapos” kánon volt, melynek ikonsze-
rűsége szigorú erkölcsös életet sugallt keresztény híveinek, és ez hatalmas, eredményesen 
végrehajtott feladata volt a bizánci művészetnek. Nem mintha nem tudták volna felvenni a 
versenyt a nyugati stílusjegyeket megöröklő, de leginkább a görög és etruszk–római hagyo-
mányokat követő kedvelt realisztikus ábrázolásmóddal…

A nyugati keresztény művészet feléledő természetutánzásra hajazó törekvései viszont 
a későbbi visszafogott romanikus, majd a gótikus és reneszánsz időkben megélt, csúcsra 
járatott művészet természetutánzó szándékát eredményezték. A kétdimenziós alkotásokon 
mindinkább megjelenő perspektivikus ábrázolásmód törekvésében és színvilágában a va-
lóság vizuálisan erőteljes megközelítését jelentette, míg a szobrászatukban a már említett 
tökéletes realizmust.

A két különvált irányzat, az ikonosztatikus szigorúsággal és a vele ellentétes naturalista-
realista lágyításokkal, ezzel a két hatalmas ívű, de egymástól nagyon is eltérő művészeti 
szemléletmóddal, törekvéseiben fantasztikus szépséget és gazdagságot biztosított az emel-
kedett, vallási tematikájú magasművészet számára. 

A bizánci stílus keleti hagyományokat ötvöző érettségében csaknem teljesen konzer-
válódott, és évszázadokig szinte csak a másolás erejével éltette a művészeket. A nyugati 
szárny viszont a szemléletmódja szerint szabadabban szárnyaló és így fejlődőképesebb volt, 
fokozatosan megszülető, újító szándékú egyéni stílusjegyeket és egymástól tartalmilag és 
minőségileg is elkülönült mesteriskolákat eredményezett. 

A későbbiek során még inkább az érett reneszánsz utáni művészeti tendenciáknak, a 
kialakuló újító szándéktól „elszállt”, negédessé váló manierizmusnak, bravúros barokknak, 
mítoszigenlő klasszicizmusnak, romantikus historizmusnak, akadémizmusnak vagy a sokkal 
későbbi időkben, a XX. században a forradalmi nyugati modernizmusoknak, mint amilyen 
az avantgárd volt, már semmiféle bűntudatuk, vallásos vagy konzervatív-hagyományos ér-
zületük nem volt. Az újonnan felfedezett művészeti lehetőségek csupán uralkodni vágytak, 
még ha csak rövid ideig is…

JÉZUS

Számunkra most mégis izgalmasabb és előbbre való a kérdés, hogy annak idején Jézusnak 
egyáltalán jutott-e eszébe, vagy célja volt-e egy intézményesített vallás, példának okáért a 
zsidó-keresztény egyház megalapítása. Avagy a Fiú földi jelenléte csak annak bizonyítéka volt, 
hogy ő az Isten-atya országának létezését vagy megvalósítási szándékát valójában a földön 
szerette volna megvalósítani? Vajon, mint oly sokszor a körülményes vallások megalapozása 
esetében, az „oszd meg, és uralkodj” elve szerint létesült-e a ma ismert zsidó-keresztény 
egyház (is), és valójában földi hatalmat szolgálva, a népek és a kultúrák olvasztótégelye-
ként működött/működik? A római egyház ugyanis átvette a megtérített népek kultúrájának 
egy részét, szinte szolgálatkészen átformálva őket. Átalakított sok mindent, aminek néha a 
hitelesség is kárát látta…
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Tudjuk, tudni véljük, hogy Jézust az i. sz. 27-től számított három és fél éven tartó szolgá-
lata, tanításai miatt, és talán mert tanítványokat is bevont a „munkájába”, irigyei próbálták 
elüldözni, hiteltelenné tenni. A zsidó elöljárók ugyanis féltékenységükben felzendítették 
ellene a köznépet, majd perbe fogták, és végül i. sz. 31 tavaszán Poncius Pilátus által ke-
reszthalálra ítéltetett. Ellentmondásosnak tűnik, hogy Jézus a feltámadása után, tanítványait 
még felkészítve a küldetésükre, csak az újszövetségi egyházat alapította meg. Viszont, holott 
a zsidó vezetők a mai napig nem fogadták el megváltónak, és vallásukban csak az ószövet-
ségi könyveket ismerik el isteni eredetűeknek, valamilyen oknál fogva mégis részesei lettek 
a keresztényi egyház megszervezésének. Talán éppen az egykor Saulusként, majd Szent 
Pálként ismert igehirdető tanításainak segédletével? E sorok írója hiányos és sok esetben 
ellentmondásos adathalmazokat gyűjtögetve olvasgatott mindezekről. Elsősorban nem is 
az egyházi dogmák kialakulására és helyességére kíváncsi, sokkal inkább arra a miliőre, 
amelyből a vallásos művészet eredhet. 

Éppen ezért az ó- és újszövetségi testamentumok gyűjteményével, a könyvek könyvével, 
vagyis a bibliai szövegek összességével is foglalkozni kellene. Viszont folyamatosan pörgő 
világunkban mindegyre olyan összetettségekkel, bonyolult alakulásokkal találkozunk, amelyek 
kérdéseinkre újabb kérdésekkel és többrétegű, más és más szempontból, szemszögből leszűrt 
meglátásokkal válaszolnak. A múltnak vannak kevésbé megközelíthető, örökre kibogozha-

A jó pásztor, kora keresztény 
művészet, katakomba, II–III. sz.
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tatlan titkai is. Azt kell gondolnunk, hogy a meglévő hatalmas, sokrétű adattárak halmazával 
és segítségével végül egyszer csak mégis sikerül összebékíteni a hatalmas ellentmondásokat, 
amelyek során kialakítható lett a csodálatos és néha ideológiai ellentmondásokkal teletűzdelt, 
változataiban mégis egységesnek mondható, de kérdőjeleket és felkiáltójeleket minduntalan 
felvető zsidó-keresztény vallás…

Mert Isten létében nem kételkedhetünk. De felmerül bennünk sok kérdés: például hogy mi 
a különbség a valóságos Jézus-hitűek és az ortodoxia forrásai által sugallt alternatív elmélet 
követőinek ideológiai szándéka között? Az új vallás egyeduralmának ünnepélyes kihirdetése 
után mit takarhatott a bűntudat folyamatos éberen tartása, serkentése a hívőkben? Miért 
sulykolták elejétől fogva a hívők agyába: bűnösök vagytok, tartsatok bűnbánatot… Hiszen 
az egészséges, tiszta, keresztényi léleknek büszkén kellene viselnie a nemes jellemvonásait.

És hogyan hatott a bűnbánat erős sugallata a korabeli művészetre? Volt-e fölös nyomás a 
művészeken? Kik voltak a műalkotások megrendelői, milyen elvárásokat fogalmaztak meg, 
mely tanokkal, hogyan készítették elő a megrendeléseiket? Minden bizonnyal voltak szerzetes-
művészeik, akiknek nem okozott gondot mindez… Nem egy kiválóságot ismerünk közülük. 
De mivel a kora kereszténység korszakában csak ritkán jegyezték őket, kilétük nem is volt 
oly fontos, hiszen Isten dicsőségére hangyaszorgalommal alkottak, ezért nevük javarészt 
feledésbe merült. A reneszánsz korszakáig mégis egyre több ismerős akad.

Gondoljunk csak Fra Angelicóra, az angyalszárnyakat növesztett mesterre.

KULTUSZ ÉS HÓDOLAT

A művészet a pompás vallási ikonosztáz(ok) teljes körű megalkotását mindvégig segítette. 
Úgy tűnik, hogy az értelmezések és a tálalásuk révén a múló/változó idők során valóban sok 
elméleti jellegű ellentmondásosságot kellett kiegyengetnie. Így keletkeztek és kerekedtek 
ki az igazzá, hihető mítosszá vált csodatételek, amelyek még valahol az ősködből elősejlő 
világ teremtésével kezdődtek el, nagy léptékben fogalmazva: Noé bárkájával váltak az em-
ber számára felettébb izgalmassá, majd Mózes kősziklából vizet fakasztó, a Vörös-tengert is 
szétválasztó fantasztikus tetteivel folytatódtak, végül Jézus csodatételeivel, majd csodálatos 
feltámadásával fejeződtek be az újkor hajnalán. Ha ugyan befejeződtek.

A korabeli vallásideológia idővel jól kimerevített álláspontjainak következetes/szigorú 
betartását maga a hozzáértő művész oldotta meg véglegesen, látványosan és hatalmas 
eredményességgel. A művész, azaz a Mester főszerepre ítéltetett. Képzelőerejével és jól 
sikerült alkotásaival fokozta a keresztény hitvilág iránti kíváncsiságot, vizuális varázslataival 
igazzá tette annak hitvallását, és kivívta csodálatát, népszerűsítve azt. Közvetítő szerepet, 
nemes feladatot vállalt tehát mindenkor, és e szerepkör felért egy hídépítő cölöpverő 
csökönyösségével, egy tanult hittérítő meggyőző tehetségével, egy leendő ház szilárdító 
megalapozásának hasznosságával.

Ennek a feladatnak persze örömmel tett eleget, és mintegy ezer éven át, a magas rene-
szánsz Európán való áthullámzásáig, közönségének nem is akart a görög mítoszokkal enyhén 
elegyített bibliai történeteknél előkelőbb, népszerűbb és élménydúsabb művészi témákat 
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feltálalni. A kereszténység nyilvánvalóan, vandálokat, barbárokat leigázó erejével terjeszke-
dett, hogy végül uralma alá vonja Európát. Ekkorra már szellemiekben és anyagiakban is oly 
erőssé vált, hogy a vallási hierarchiát megteremtvén, az intézményesített pápaság által szó 
szerint erőszakkal is diktálhatott. Így akadálytalanul terjeszthette a tanait, mindeközben az 
épphogy felfedezett kontinensre is elküldte a vállalkozó kedvű, buzgó hittérítőit, biztosíték-
képpen a konkvisztádorait is… 

A magasművészet pedig természetesen átvette és továbbsugározta eme vallásideológia-
ilag szigorúan proklamált hangulatot. A mesterek tehetsége által terjedő és népszerűvé váló 
alkotóművészet minden szempontból maximalista volt. Pszichológiai, pedagógiai befolyásával 
aktuálpolitikai vallási és utólag művészettörténeti szempontból nézve is szinte kifogástalan, 
tipizálható remekműveket vonultatott fel.

A szenvedés, a bűntudatra sarkallás és a depresszió mélyített hangulatait, árnyalt hatását 
is felfedezni véljük minden beérő, fontos korszakában. A hajdan népszerű vallástörténeti 
példázatokban, a bibliai történeteket megjelenítő „áthallásos, átérzéses” művészi megoldá-
sokban is megtalálta a külön feladatát. A folyamatosan tökéletesedő művészi technikákban 
és műfajokban, az egyre merészebben megfogalmazott vallásos jelenetekben, elképzelt 
kompozíciókban, figuratív formációkban különös erővel elevenedett meg és teljességgel 
hitelessé vált a keresztényi mondavilág.

Giotto nyája, rajzvázlat, másolat a padovai Scrovegni-kápolna 
freskójáról 
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Persze, valójában nem csak holmi művészi-stilisztikai megoldásokra gondolunk.
Úgy tűnik azonban, hogy a sokszor olvasni alig tudó, buzgó hívők tábora, a fali képeket, 

mozaikokat, freskókat vagy faragott szobrokat megcsodáló ámuló, műélvező templomi kö-
zönség okult/nevelődött a művészek által sokszor megálmodott, sokféle módon prezentált, 
meseszerűen lekerekített „jelenettárakból”. A hívő ember már tipizáltan, jól megfogalmazot-
tan és kanonizáltan kapta a fontos információkat. Ami számunkra nemcsak a vallási tételek 
alapos kidolgozottságát, de azt is jelenti, hogy a valahai nagy mesterek a kompozíciós jele-
netek leginkább esztétikai mércével mért különbözőségei ellenére majdnem teljesen ugyan-
azt a jelképrendszert használták. Természetesen kisebb-nagyobb stílusbéli különbségekből 
adódó, kevésbé jelentőségteljes és csupáncsak párhuzamárnyalatokban eltérő jegyekkel.

A Mesterek azonban még az általuk megélt, földrajzilag és demográfiailag ismerős kép-
elemi egységekkel is külön bajlódtak. Csakis így jelenhettek meg a korukbéli itáliai, pannóniai 
vagy németalföldi tájak, táblaképeik hátterein. A gótikus és reneszánsz kori táblaképeken 
garmadával. A festményeiken ábrázolt bibliai személyek, figurák öltözéke is igazodott a festő 
korához, a korabeli divatos öltözködési szokásokhoz. Példának vehetjük M. S. mesternek a 
török hódoltság idején megfestett képeit, ahol még a keresztre feszítés jelenetének római 
katonái is korabeli török ruházatban feszítenek…

A helyi jelleget a helyi színezet, a couleur locale jelentette. Emiatt a művész korára és 
társadalmi-földrajzi környezetére sajátosan jellemző motívumok összessége néha erőteljesen, 
néha visszafogottan, de jól észrevehetően jelen van a műalkotásokon. Miközben a Mester 
akarva-akaratlanul összemosta a múltat a jelennel, képi megfogalmazásaival így is a vallási 
propagandát erősítette.

Mai szemmel nézve teljesen nyilvánvalónak tűnik az is, hogy mind az alkotások által köz-
vetített vallási/információs halmazzal, mind az érzelmi kisugárzásukkal a nemes korszakalkotó 
művek voltaképpen sokszor fojtogató, félszegen kódolt bűntudatot is árasztottak magukból. 
Eme bűntudatnak a hívő emberekbe sulykolása pedig egykor valószínűleg az együttérzés, de 
a „megtérés” útjára terelés és a lojalitásra sarkallás (vagy kényszerítés) volt. Talán leginkább 
a lojalitás érzetét erősítette. Mert a vallási és a világi hatalomnak egyaránt nagy szüksége 
volt a hívek támogatására.

A Mester kénytelen volt a hitelesség bizonygatása miatt ábrándeszközeit, képzelőerejét 
is latba vetni. A régi szövegfordítások ugyanis állítólag szándékoltan irányított torzításoktól 
vagy vé(le)tlen hibáktól hemzsegnek. A fordítók egytudóságából adódóan a régi, hitelesnek 
tartott szövegek tele vannak kisebb-nagyobb félreérthető, értelemzavaró torzításokkal. Ádám 
bordájától kezdve… Máig sem tudhatjuk pontosan, hogy például Jézus tanításait mily mérték-
ben formálták át szükségtelenül torzító elírásokkal, és mennyi a lehetséges, szándékos, kimu-
tatható tévesztés. Itt van például egy a sok közül: az „evangélium” görög kifejezésének nem 
„tartsatok bűnbánatot” az igazi értelme és a hiteles fordítása. De nem is az, hogy „hintsetek 
hamut a fejetekre”! Hanem ez: változtassátok meg a lelketeket, a gondolkodásmódotokat, 
hogy új Életet tudjatok kezdeni. A megfejthetetlen Istent keressük minduntalan…
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A BŰNTUDAT TÁPLÁLÁSA 

Mire szolgálhatott egykor és mit takar mindmáig a hívek bűntudattal való riogatása? Ami-
kor mára jóval öntudatosabbak, „felvilágosultabbak” vagyunk? Miféle idejétmúlt kordában 
tartást szorgalmaztak/szorgalmaznak ma is? A bűntudat sugallatának, mesterséges fenntar-
tásának, állandó feltüzelésének ugyanis kell hogy legyen különleges oka. Talán a középkori 
ellenszegülések, lázongások és a (vallási, gazdasági) forradalmak miatt sulykolták a mind-
untalan megvezetett pórnépbe? Ha csupán azt a szerepjátékot szánták neki, hogy minden 
gonosztettben, öldöklésben, népirtásban csakis az ő felelősségüket firtathassák, az kimeríti 
a rosszindulatúság vádját. Sőt sokkal több annál.

M. S. mester szenvedő Krisztusa alatt 
az egyik török katona
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A HASZONLESÉS PÁRHUZAMA 

Pedig, logikusan, ha olyan gaztetteket kérnek tőlünk számon, amelyekhez közünk sincs, akkor 
bizony nincs miért meakulpáznunk. Az álságos vádakkal élő, hamisságokkal megtalpalt ha-
szonlesés lenne az emberiség legnagyobb, jól palástolható, tarka köntösökbe bújtatható réme?

Talán/bizony a rosszindulat és a mohóság a legrettenetesebb fegyvere az emberiség-
nek. Immár régóta tudni véljük, hogy aki a vádaskodás becstelen receptúráját használja fel 
mások megsarcolására, az tulajdonképpen nem is lelki fájdalmat él meg, csupán hasznot 
remél az emberi szenvedésektől, és más emberek tragédiájával kufárkodik. A legtöbbször 
pénzben mért fájdalomdíjat csikarna ki a múlt homályából előkígyózó emberi bűnökből és 
szenvedésekből.

A hadisarcok divatja mellett népszerű iparággá fejlődött a háborúságok utáni, szintúgy 
állandósult haszonleső üzérkedés: mások szerencsétlenségével. A Káinok és a Júdások 
kora ugyanis még nem áldozott le. Inkább állandósulni látszott a harminc ezüst minden-
áron kikövetelése. Ez a lappangó, alantas szokás maradandó; emberi gyarlóság, és igen-
csak távol áll az empátiától. Az emberi lélek pompázatos tulajdonságához, a mély átélés 
együttérzési képességéhez semmi köze. A középkor művészetének világában a kötelező/
elvárt sematizmusok elterjedtsége miatt sokkal nehezebben kimutatható, mint az egyre 
precízebb, árnyaltabb lelkivilágot követő, emberábrázolásokat, a magasröptű reneszánsz 
kori, véleménykülönbségeket is eltűrő festészetében… Egyik kedvencünk a lelkivilágo(ka)t 
és állapotokat tanulmányozó és mesterien ábrázoló Giotto, a korai reneszánsz, a trecento 
gyöngyszeme. Valamint az érett németalföldi reneszánsz bohém mesterei, Hieronymus 
Bosch és Pieter Bruegel, ugyancsak példaértékű művek megalkotói. Talányosak vagy nyer-
sek, de mindenképpen szókimondóak… Az általuk feltérképezett negatív magatartásformák 
tárházában a tobzódó embertömegekben ábrázolt „közönséges” emberek lelkivilágának 
sokrétű ábrázolása lehetett a művészetükben kódolt rejtjelezett titkok, üzenetek egész sora. 
Ezek tárgyilagosan visszafogottak vagy harsányak, kajánok és kritikus alkatúak is lehettek. 
A lényeg az, hogy alázattal vagy kritikusan szemlélték a valóságot, ugyanakkor hihetetlen 
precizitással élték bele magukat a kereszténység által is feltárt/megélt emberi hibákba és 
kettősségekbe is. Azokba a gyengeségekbe, amelyeket az egyháztörténeti tanulmányokban 
manapság már (f)elismerhetünk. Mert a keresztény vallásfelfogás szerint a bűnbánás hatásos 
módja, ha az emberiség felismeri és bevallja a mindenkori hibáit. Melyekből évszázados 
tapasztalatok árán – néhanapján, de nem mindig – okulni is látszik…

A Biblia könyvszerkezete összességében pontosan váltja ki a keresztény egyház(ak) alap-
tanításait. Történeti, tanító, bölcseleti és profetikus könyvekből állították össze. A teremtés és 
az újjáteremtés periódusai között feszül a mondanivalója. Mindeközben a háromszemélyű 
egy Istenbe vetett hitet szolgálja, és az emberi kettősségek állandó vívódásairól, küzdel-
meiről, az önmagával is minduntalan megvívni kényszerülő emberiség lelkében (is) dúló 
háborúságról beszél…
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…FIZESSETEK ÉRTE? 

Az emberiségnek bőven vannak „kullancsai”. Ők máig vissza tudnak élni a demo(cso)kráciába 
vetett hittel. Hasznot hajtanak. Vádaskodnak, szentek felett ítélkeznek, vagy „boszorkányo-
kat” üldöznek. Édes mindegy.

Mindeközben jól tudjuk azt is: szinte minden szentnek maga felé hajlik a keze…
Kezdődött a bűnbakkereséssel és a mindenképpen megbüntetés rémével, és folytatódott 

a totalitarizmussal: Jézus megfeszítésével… Majd fenyegető vigaszként a mennyországba 
vetett határtalan hittel, a földi élet, a purgatórium és a felfed(ez)ett pokol rettenetes miche-
langelói, boschi, bruegeli ostorozásaival, stációképeik érzékletes ábrázolásaival, és folyta-
tódott a választható kilátásain(a)k előrevetítésében. A keresztény vallási tanok is azonban 
csak tapasztalati úton erősödtek. Az embereket sarcoló, gyalázó, kínzó/pusztító hatalom 
veszett kegyetlenségének nyomán rögzültek, majd hosszú évszázadokon át beidegződtek 
tudatvilágunkba. Mígnem végül szigorúan vagy ímmel-ámmal, úgy-ahogy be is tartattak…

A kereszténység a kezdetek óta iszonyatosan kemény edzéseknek volt alávetve. Követői 
a tiltott vallásuk (meg)csúfolásával megtanulták a leckét. Mi(nde)közben a gyarló emberi 
viselkedés és természet számos szégyellni való ikonografikus példáit vették alapul. A nemze-
dékről nemzedékre hagyományoz(ód)ott dicsőségek és hibák egyaránt felvállalása azonban a 
túlzások veszélyközegébe sodorta őket. A megszokottá vált meakulpázás, az ősök galád tet-
teiért való felelősség nagyvonalú átvállalása tépelődő önvádakkal fűszerezetten végül szörnyű 
ellenvádaskodásokba csapott át, és hihetetlen álságos magatartást, sokrétű igaztalanságokat 
okozott. Az elődök hibáiból adódóan gyűlöletszító-hamisítgató gyalázkodások mögött (még) 
manapság is talmi, haszontalan, kénköves szélfútta por- és hamufelleg lengedez…

Kétségtelenül, a régmúlt időktől a közelmúltig az emberi gyarlóság kegyetlenkedéseinek, 
számtalan bűnének hatalmas példatárát fed(ez)hetjük fel magunknak. A hamis ideológiákkal 
elvakított egykori közönséges bűnözők és bérencek gaztetteit tudatosan felvállalni lehetsé-
ges, de átvállalni oktalanság, és teljességgel lehetetlen. Azonban: manapság is lehetséges 
a múltbéli bűnökkel manipulálni! A manipulálási hajlamok ügyes megtévesztési technikává 
váltak, amelyet bármilyen strukturáltságú közegben az amúgy is szorongó társadalmi tudatba 
beágyazottan újra és újra sikerül felszítani. Ügyes bevezetésekkel, szeánszszerűen újra és 
újra el lehet sütni őket… Ugyancsak elcsodálkozhatunk szellemi mivoltunk lényegének, ok-
okozati összefüggéseinek szövevényes, bonyolult mivoltán. A bűnben születésnek és a bűn 
öröklődésének ugyanis nincs semmiféle logikus magyarázata. Életünk a múltban gyökerezik, 
őseinktől való. Csakhogy nem valamely ősünk, rokonunk által elkövetett (i)gazságok felvál-
lalásáról szól, hanem a szebbé és jobbá tehető egyéni, családi, közösségi, illetve társadalmi 
boldogulásokról. A globálisan emberi(bb) életminőség megvalósítási szándékáról. Isten 
kegyes szeretetéről, melyet viszonoznunk lehetséges, és viszonoznunk kell(ene).
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KÁINOK ÉS ÁBELEK VILÁGA

A károgva vádaskodó haszonlesőket megvetni lenne kötelező. Ha el nem követett bűnökkel 
vádolják meg még a ma született csecsemőt is, az a megcsúfolása, arcul csapása Istennek. 
Holott még mindig kettős mércéket alkalmaz az emberiség.

Vannak mindenkor felismert, elítélendő bűnök. Ugyanakkor mindig akadnak, akik felülírják 
az igazságot: egyenlőbbeknek tartják magukat az egyenlőknél. Például, az európai normák 
elfogadása ellenére még mindig nem múlt el az ideje a kollektív bűnösségnek. Szégyenteljes 
elv, mégis itt-ott divatos még.

A Beneš-féle dekrétumok mesterségesen életben tartása felett például évtizedek óta 
kényeskedve átsiklunk. Ha nem lenne gyalázatosan álszent és szomorú, alkalmas lenne e 
példánk a jó öreg, szenilis Európa kiröhögésére. Más ügyet már fel sem merünk hozni, mert 
az is csak sértené a Janus-arcú, liberális páneurópai eszmék diplomatikus doktoranduszait. 
A   Káinok erőszakos, hamis strukturáltságú vádrendszert hoztak létre a rafinált porhintéseikkel. 
Természetesen a hamisságoknak ugyanők nem dőlnek be. Hogyisne. Ám cselesen áthallá-
sossá teszik az egykor égbekiáltó ábeli hangot, és a „Ne ölj!” parancsolatát kiegészítik: „Ne 
ölj igaztalanul!” És máris megvan a róka fogta csuka: Ölhetsz az igazságra alapozva is. Csak 
gyárts hozzá alapos, megtévesztő ideológiákat, tüntesd el az előre kalkuláló ármánykodások 
nyomait. Ha éppenséggel téged ért sérelem, akkor kiálts farkast, terrorizmust. És akiket te 
ölsz (ölnél) halomra, azokat minél hangosabban mocskold, gyalázd. Ahogyan a régmúlt-
ban a keresztényekkel tették. És ahogyan ők is sajnos hasonlóképpen tettek, tűzzel-vassal, 
spanyolcsizmával és máglyára vetéssel. Amikor már az üldözöttből üldözővé vál(hat)tak. 
Csak fordítani kellett egy lapot, és Paulusból újra Saulusok lettek. Szegény (csőbe húzott) 
keresztények is időről időre elfelejtették Jézus tanítását.

A DOGMATIZÁCIÓ TERHE

Jól ismerjük a történetet: előbb lett Saulusból Paulus.
A túlbuzgó rómaiak sem voltak tudatlanok. Amikor eljött a változások ideje, váltottak. 
Ahogyan annak előtte szükségből hadrendet, uralkodót vagy államformát, úgy vallást is. Az 
összes, egyébként „életrevaló” pogány kultusz azonnali betiltásával. És ami már nem kellett, 
azt eretnekséggé nyilvánították. A túléléshez és egy életképes, új összefogáshoz kellett az 
egyistenhit. Az impérium azonban így is szétbomlott. Habár kétpólusúvá váltan, nyugati 
és keleti sasszárnyaival a túlélés/megújulás reményében jó ideig még tovább csapkodott, 
nehéz vajúdások közepette végül is látszólag megszűnt létezni. A Római Birodalom, 395 
körüli végleges kettészakadásával, ikerpárként hozta a világra mind a római katolikus, mind 
a Bizánc uralma alá tartozó görögkeleti egyházat. Így került az impérium helyére a nagy 
értékű művészi ikonográfiájában eltérő, hihetetlen szellemi gazdagsággal bíró kétpólusú 
(dualista) keresztényi hatalom. 

A keresztény vallás hivatalossá tételével a hatalom körüli mesterkedések nem szűntek 
meg. Mohó politikai vágyak nélkül nem törhetett volna élre, és komoly érdekek nélkül hu-
zamosabb ideig ez a monoteista vallás meg sem maradhatott volna…
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Ha komoly szándékkal, történészi szemmel vizsgálgatjuk a furcsán alakuló múltat, a „semmi 
sem változott” jelmondatát jegyzeteljük egyben: a jelenkort ugyanis a múltbéli hasonlatosságok 
és furcsaságok szövik át, tarkítják. Vallástörténészek és művészettörténészek bogarásznak a 
jel(zés)szerű ábrák laza szövetében/rendszerében, majd a Jézus keresztre feszítésének áb-
rázolásában kicsúcsosodó keresztény ikonikus jelrendszerben. Tanulmányozva annak évszá-
zadokig tartó kiépítését, a templomok hatalmának igaz vallásosságot propagáló dogmatizált 
tanait és egyben a csodálatos képinformációs világának (ki)alakulását. Egyszerre mindet…

Mindeközben egy majdnem eretneknek számító gondolat izgat bennünket: az egykori/
mai sakkjátszmás politikai beidegződések összehangolt/szétszóródó idegrángásait látjuk 
időről időre megismétlődni. Az évszázadok vagy évezredek óta megtapasztalt túlélési straté-
giák, térnyerő ideológiai törekvések folyton és erőszakosan ismétlődnek a történelmünkben. 

Rudolf Steiner antropozófusnak külön elmélete is van az első világháború időszakáról. 
Még 1919-ben írta, hogy mindössze harminc-negyven ember okozta rövidlátó, elsötétült 
tudatú lelkiállapotában, rossz döntéshozatalával a világégést. Úgy tűnt számára, hogy e 

Lorenzo Lotto: Velencei nő portréja (Lucrezia Valier). 1533 körül. Vázlatrajz
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történetnek nincs vége, folytatódik… Ma talán még kevesebbek, mohó pénzfalók dönte-
nek az országok, kormányok életéről és haláláról. Békéről vagy háborúról. Örök igazság 
lehet, hogy aki a hatalmat kaparintja meg, nem okvetlenül elég bölcs a hatalom erkölcsös 
gyakorlásához? Talán igaza volt a görög Platónnak: nem a politikusoknak, hanem inkább 
tudósoknak, filozófusoknak és művészeknek (!) kellene irányítaniuk az emberi társadalmat. 

Szentségtörések nemcsak az emberiség alakította történelem politikai és gazdasági alaku-
lásában, hanem a művészet sorsszerű elbírálásában, megjutalmazásában vagy büntetésében 
is történnek, és jelen vannak mindmáig. A mindenkor vitális (virtuális) művészet mindig is 
megértette a saját korát. Ám a kor embere a legtöbbször bizonytalankodott, késlekedett, 
értetlenül állt a megújuló stilisztikák előtt, a szokatlant, a forradalmit bizalmatlanul szemlélte 
és nemigen kedvelte.

Az itáliai reneszánsz minden tavaszias derűlátása mellett többször is összetalálkozott a 
nyomorral és a háborúsággal, a világi és a vallási hatalom erőszakosságával. A Velencében 
született igen vallásos festő, Lorenzo Lotto (1480–1556) az érett reneszánsz festője volt, 
nagy valószínűség szerint Alvise Vivarini, mások szerint a nagy Giovanni Bellini tanítványa 
volt, és leginkább Raffaello, Tiziano, Correggio és Giorgione művészete hatott rá. Eleinte 
a szülővárosától északra lévő Trevisióban szerzett korai műveivel viszonylagos elismertsé-
get. Pártfogója ekkoriban egy humanista püspök, bizonyos Bernardo de Rossi volt, aki az 
útját egyengette. Festőnket fiatal kora ellenére Itália több városába is hívták, így 1509-ben 
Rómában is megfordult. Akkorra már tiszteletet vívott ki magának a vallásos témájú ké-
peivel, allegóriáival, a gazdag polgárok által egyre gyakrabban rendelt, népszerűvé váló, 
kissé negédes portréival és természetesen a mély vallásos érzülettel átitatott oltárképeivel. 
Rómában II. Gyula pápánál kapott komoly megrendelést vatikáni lakosztályának freskókkal 
való kidíszítéséhez. Amit azonban a fiatal mester megfestett, rövidesen kárba veszett. Művei 
ugyanis nem igazán tetszettek a kritikus természetű pápának, aki ezért azokat néhány év 
múltán önkényesen levakoltatta, megsemmisíttette. 

A TOLLVONÁSSAL VALÓ ÍTÉLKEZÉSEK

A dolog érdekessége, hogy a pápa könyörtelen és végzetes döntésének köze lehet egy 
divatossá vált új festészeti technikához is. Körülbelül 1420 óta a temperát szép lassan 
olajfestékkel lecserélő, a festőalapot is megújító, deszkára vagy jó szövésű vászonra váltó 
forradalmi divatnak kezdtek el hódolni a festők és maguk a megrendelők is. A képek szál-
líthatósága, valamint az egyre divatozó zsánerváltása is hozzájárult ehhez. A megrendelői 
igények tárházának kiszélesedésével megjelentek a portrék, sőt a nehézkesen összeszőtt 
zsánerképmotívumok lassú átalakulásával a barokk felé ívelő csendélet is. A velencei festők 
pedig atmoszferikus, tájjellegű festészetükkel gazdagították az egyre világiasabb témakört. 
Ezáltal a zsánerképek hátterében szereplő, másodlagos fontosságú tájábrázolások is egyre 
fontosabbá váltak.

A freskó kivitelezésénél a mester és tanítványai még nem hibázhattak, mert különben 
hosszadalmas javítgatásoknak néztek elébe. A lassabban száradó olajképeknél viszont a 
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festő többször is visszatérhetett a megkezdett munkafázishoz. Javíthatott mind a formákon, 
mint a színeken, fény-árnyék viszonyokon, de akár le is vakarhatta a neki nem tetsző része-
ket, újrafesthette, sőt a kép szerkezetén is módosíthatott. Ezáltal még maga a megrendelő 
is beleszólhatott a mű alakulásába…

Manapság a műalkotásokat és a művész alkotói jogait messzemenően tiszteletben tart-
juk. Még akkor is, ha úgy érezzük vagy gondoljuk, hogy az illető művei nem sokat érnek. 
De vérlázító gesztusnak tartanánk, ha tollvonással semmisítenének meg műalkotásokat. Bár 
a történelem során sokszor fellángolt az ikonoklasztizmus, az eddigiek közül a huszadik 
századi világégések alatt/óta zajló értékmegsemmisítési akciók bizonyultak a „leghatéko-
nyabbnak”. Már a bombázások révén is. A „kő kövön ne maradjon” elméletét csak a pompás 
értékegyüttesek elrablásával szárnyalták túl. Úgy tűnik, hogy a régi, pusztító értékrombolá-

Lorenzo Lotto: Szent Katalin misztikus eljegyzése, 
a kétharmados kép 1523-ból



■ 66 ■ Péter László: Tollrajzkönyv ■ 

sos beidegződések ma is csak erősödhetnek. A háborúkban mind a műalkotások elégetése 
hátborzongató, beteges, lélekmegsemmisítő barbár cselekedet. Tudomásul kell vennünk 
azonban, hogy a történelem a legreménytelenebb helyzeteinkben kíméletlenül tarol, és 
átgázol minden józan értékrenden…

Mégis, Lorenzo Lotto a viszonylagos béke idején szenvedte el freskóinak megsemmisíté-
sét. Mégpedig egy tanult és befolyásos ember hatalmának gyakorlásával, az egyoldalú „nem 
tetszik” lesöprő megállapításával, tollvonásszerű megsemmisítő gesztusával. Az ikonoklasztia 
tehát nem mindig kívülről jövő veszélyt jelent. Fájdalom, ma még inkább a diktátori hajlamok 
gépezetének túlfűtöttségéből fakadóan pusztulnak a nagyszerű értékek.

A magát velencei festőnek mondó Lorenzo Lottót római freskóinak megsemmisítésével 
a velenceieket ki nem állható II. Gyula pápa tulajdonképpen megalázta.

Talán épp képeinek levakolása után döntötte el a fiatal mester, hogy végleg a könnyed 
táblaképfestészet felé fordul. Az olajképtechnikával pedig felfrissült, megújult a festészete: 
elevenebbé, színesebbé, vonzóbbá, reménytelibbé vált a mester bensőséges művészi világa. 
E forradalmi technikával a festészetében is minőségi ugrást hajtott végre. Az olaj-táblakép 
vagy olaj-vászon divatba jöttével, kombinációjával a festő töretlen lendülettel sima felületeket 
festhetett, hiszen vásznát forgathatta, a földre teríthette, merész naturalista hatásokat érhetett 
el a kényelmes festékcsurgatással, alakítgatással. A mesternek már nem kellett magas létrákon, 
állványzatokon nyújtózkodnia, egyensúlyozva gyötrődnie, a készülő mennyezeti freskók alatt 
kemény deszkapallókon heverésznie. A festőmunka folyamatának megváltozása elősegítette 
a dinamikus ecsetkezelést, előszabadította az expresszív festői gesztusokat. Lotto számos 
itáliai utazása során magas színvonalon teljesítette a megrendeléseit. Habár gyakori helyvál-
toztatása miatt szinte vándorfestőnek tartották, ő csakis velencei festőnek vallotta magát. 
Ez mintha meg is látszana a festményein: a velencei festők által jól felismerhető korai plein 
air hatásokkal, légiességgel, fény-árnyék játékossággal, az erős kontrasztok alkalmazásával, 
könnyed kompozíciós megoldásokkal gyakorta élt. 

A XIV. században a partikuláris érdekek miatt és területeik bővítésére törekedve az egy-
mással hadakozó, az ógörögökét szinte leutánozó itáliai városállamok gazdagok, de töréke-
nyek voltak, mert kevéske katonasággal rendelkeztek. Észak-Itália hadakozó városállamokra 
szakadt, a legerősebbek, Milánó, Firenze, Pisa, Siena, Genova, Ferrara és Velence, állandóan 
vetekedtek, csatároztak egymással. Észak-Itáliát ráadásul a pápai erők és a Német-római 
Császárság közötti hosszúra nyúló hatalmi harcok is szétszabdalták. Az igazi, hosszan eltartó 
háborúk 1494-ben kezdődtek, amikor VIII. Károly francia király hadjáratot indított a nápolyi 
trónra igényt tartva. Őt a pápaság, Milánó, az aragóniai királyság és Velence együttes segít-
ségével még sikerült elűzni. Néhány év múlva azonban a franciák újra támadásba lendültek, 
ekkor már XII. Lajos tartott igényt a milánói trónra, és ekkor furcsamód VI. Sándor pápa a 
franciákat támogatta. Utódja, II. Gyula pápa is kihasználta a franciákat a Rómával mindig is 
vetekedő Velencei Köztársaság megszorongatására. Két évvel később mégis meggondolta 
magát. Megfordult a szövetségi viszony, a pápa akkor éppenséggel békejobbot nyújtott 
Velencének, és a segítségével hozta létre a Szent Ligát, melynek célja a franciák elűzése volt 
a félszigetről. A szinte követhetetlen pálfordulások és váltakozó hadiszerencsék közepette, 
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mintegy öt évtized múltán, a franciák az angolokkal való tárgyalások után végképp le is 
mondtak az itáliai területekről. Ekkor a franciákkal addig vetekedő hódító spanyolok ültek 
erőszakkal az olaszok nyakába. 

SZENT KATALIN „MEGGYALÁZÁSA”

II. Gyula pápa hírhedt, freskóit érintő kritikája és ikonoklasztikus gesztusa után az imént 
emlegetett csatározások során Lotto egy későbbi festményének a meggyalázását is megélte. 
A francia zsoldos katonák ellentmondásos módon épp a tetszésnyilvánításukkal gyalázták 
meg az egyik, 1523-ban megfestett kedvenc művét. A Szent Katalin misztikus eljegyzése 
című festményét a könnyen szállíthatóság és az áthelyezés lehetősége miatt egyik mecé-
nása, Niccolo di Bonghi rendelte meg bergamói rezidenciájába. Amikor a francia hadak 
elfoglalták a várost, Bonghi, értékeit mentvén, a festményt híveivel átvitette a védettnek 
hitt Sant Michele-templomba. A fosztogatásba kezdő katonák azonban oda is betörtek. 
Egyikőjüknek annyira megtetszett a kép felső részén háttérként megfestett, hatalmas 
ablaknyíláson át látható, a Sínai-hegyet ábrázoló tájkép, hogy azt késével kimetszette a 
képkeretből, és Szent Katalin áhítatos eljegyzésével mit sem törődve, hadizsákmányával – 
örök időkre – kereket oldott.

Leonardo da Vinci: Anghiari csata, freskóvázlat, Firenze
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Lorenzo Lotto mélyen vallásos festő volt, nem igazán foglalkozott az egymással csatáro-
zó városállamokkal. Sokkal inkább foglalkoztatta festészetének etikussága, vallásos áhítata, 
nemes szellemiségének kiteljesedése. Pietro Antonio nevű barátja a már nagybeteg, elfele-
dettségén kesergő Mesternek vigasztalásképpen 1548-ban ezt írta:

„Az, hogy valaki jobb festő lehet nálad, kevésbé fontos, mint az, hogy senki nem 
versenyezhet veled a vallásosságban. Az ég (ugyanis) nagyobb jutalomban részesít, 
mint a halandók csodálata…”

Lottót manapság leginkább mégis az erőteljes portréi miatt becsülik. Festészetének gyöngy-
szemei javarészt megmaradtak, mégis magányosan, viszonylagos elfeledettségben halt meg. 

A (NEM) MEGFELELÉSEKRŐL

A korabeli gyakori képgyalázásokból leszűrhető, hogy a művészetet minden korban res-
pektálták ugyan, de a respektum a társadalmi nyugalommal, a mindenkori renddel volt ösz-
szefüggésben. A normális életkörülmények megváltoz(tat)ása folytán ugyanis a művész(et) 
a megzavarodott körülmények következtében éppúgy jobbról-balról kiosztott pofonokat 
kaphat, mint a pórul járó civil társadalom. Lotto Szent Katalinjának meggyalázása a festmény 
relatív értékvesztése ellenére is vigaszul szolgált a festőnek, hiszen művészetébe valójában 
beleszeretett az a műveletlen zsoldos katona, aki a festmény részletének kimetszésével 
voltaképpen híressé tette e műalkotást.

Mit szólt volna mindehhez Csontváry Kosztka Tivadar? A mi egyszerre expresszív-mi(sz)-
 tikus szemléletmódot képviselő, egyben a szimbolista szürrealizmus határmezsgyéjén bátran 
menetelő, késve felismert magyar festőóriásunk. Ha látta volna, amikor zseniális óriásfest-
ményeit hajdani bérkocsisok eső elleni, árujukat védő szekérponyvának használták fel?!

FESTŐK „APRÓ” KUDARCAI

Vissza kell térnünk azonban az eredeti mondandónkhoz. Az Itália területén gyakran egy-
mással ellenségeskedő városállamocskák következetlenül keveredtek bele az újabbnál 
újabb konfliktusokba. A gyors győzelmek reményében eléggé követhetetlenül váltakozó, 
szeszélyes és ideiglenes szövetségeket is kötöttek egymással, illetve egymás ellen. Ám a 
katonaságuk elég gyenge volt, ezért uralkodóik gyakran béreltek fel idegen, például német, 
francia vagy spanyol zsoldosokat. Nemritkán éppen a rájuk éhező Franciaországhoz vagy 
Spanyolországhoz folyamodtak „segítségért”, védettséget vagy szövetséget kérve tőlük, 
ám úgy tűnik, némelykor csak pénzéhes kalandorokat kaptak. A messziről jött katonáknak 
ugyanis leginkább a zsold, a hadizsákmány és a lakosság lelketlen fosztogatása számított. 
A többi csak kegyetlen(kedő) színjáték, nemritkán csupán fegyvercsörte, és nem igazi harc 
volt. A csaták gyakran megrendezett, megjátszott kergetőzéssé, teátrális hősködéssé, vértelen 
verekedéssé fajultak. A zsoldos katonák ugyanis lassacskán felfedezték, hogy egymás öldök-
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lésével kisebb esélyük van a zsoldjuk és zsákmányuk megszerzésére. Az életben maradás 
a színlelt hadviseléssel, megfutamítással, megfutamodással sokkal inkább lehetséges. Ezért 
az elhúzódó hadműveletek során inkább a felajánlott zsoldjukból, valamint a környékbeli 
lakosság „kíméletes” fosztogatásából éldegéltek.

Erre két „hírhedt” itáliai csatát, azaz a művészetben is ábrázolt két híres festményt em-
líthetünk meg. A quattrocento egyik legjelentősebb festőjének és mozaikkép-készítőjének, 
Paolo Uccellónak (1397–1475) három változatban is megfestett táblaképét, valamint az 
érett reneszánsz polihisztorlelkű feltaláló művészének, Leonardo da Vincinek (1452–1519) 
elhíresült, ám megsemmisült, már nem létező freskóját, a híres Anghiari csatát.

A quattrocento egyik legjelentősebb festője és mozaikkép-készítője Paolo Uccello 
volt. A San Romanó-i csata című, a Mediciek palotájába készített, három változatban is 
megfestett ütközetét dekoratívvá, szinte szürrealista hatásúvá és részben még humorossá 
is tette. Egykor mindhárom táblakép a diadalittas Mediciek firenzei palotáját díszítette. Ma 
azonban az Uffizi, a Louvre és a londoni National Gallery is osztozik rajtuk. Mindhárom 
kompozíción a megjelenített lándzsaerdős hadszíntereken ünnepélyessé tett, stilizált, 
esetlennek tűnő, színpompás, mézeskalácsszerűre festett figurák parádéznak fekete vagy 
rózsaszínű farú fehér ménjeiken. A Firenzében maradt háromméteres festménykompozíció 
bal aranymetszéspontjában felfedezhető egy, a művészet történetében szinte egyedülálló 
ábrázolás. Az állítólag teljesen vértelenül befejeződött csatában egy furcsán/humorosan 
„fordított” perspektíva szerint a földön elterülő, talppal felénk meredő páncélruhás figura 
látható. A festői melléfogások élménytárának egyik jeles egyénisége lett tehát a nemes 
lelkületű Uccello is, aki a perspektíva frissen tanult szabályait részint bátortalanul, részint 
még hibásan alkalmazta.

Jóval utána viszont Leonardo da Vinci fantasztikus, barokkos lendülettel hibátlanná raj-
zolta, majd 1504 körül Firenzében freskóként festette meg a „vértelen, verekedős” Anghiari 
csatát. Azaz, csak szerette volna, hiszen ez a próbálkozása a néha kudarcélménnyé fajuló 
újító szándéka miatt hiúsult meg. A Mester ugyanis a jól előkészített freskóvakolatra viaszos 
festékkel festette meg a csatajelenet, ezzel ugyanis a megszokott tört színezetű tempera-
képek helyett ragyogóbb hatást kívánt elérni. A kép azonban a viasztartalmú festék miatt 
nem száradt, ezért bográcsokban rakott tűzzel melegítette lélegzetelállító remekművét. 
A korabeli leírások szerint azonban a viasztartalmú festékrétegek valósággal leolvadtak a 
falról, és a freskó alig fél óra alatt tönkrement. Az elkeseredett Mester soha nem ismételte 
meg ezt a művét… Még szerencsénk, hogy legalább a csata egyik tökéletesen megrajzolt 
vázlatkartonja megmaradt az utókor számára.

DEMO(CSO)KRÁCIÁK

Hogyan hihetem el az esti híradásban jól tálalt igazságot, amely után lazító, híg, ripacsko-
dó szórakoztató műsorok következnek? Főleg, ha azt megelőzően tüzetesen átnéztem az 
internetes hírportálok szűretlen, hideglelős és néha riasztó (riogató) hírveréseit az emberi 
nem napi visszásságairól, erőszakos, kicsapongó vagy egyenesen csapodár visszaéléseiről? 
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Vagy az éppen jelen időben zajló, tehát időszerűvé vált legújabb esztelen cselekedeteiről: a 
válogatás nélkül, immár gyermekeket is gyilkoló, hamis üldözési mániás ideológiákat gyártó 
és azokat következetesen végre is hajtó, erőszakos, (de pontos mércét alkalmazó) tudo-
mányossággal álcázott és rombolásokra megalkotott harci(as) gépezetek dicsőségittasult 
kezelőinek sikereiről?

Miközben demokráciát hozsannázunk, világszerte alaposan megvezetett országok nevé-
ben gyilkoló hadtestek zúdulnak be az álságos demokrácia fényét alig ismerő „elmaradott” 
országokba? Akik viszonzásul a fejlett demokrácia országaiban robbantgatnak? Mostanában 
azt érzékeljük, hogy már nincs a világnak biztonságos szegellete, ahol váratlan baj nem ér-
hetne bennünket…

TARVÁGÁSIG

A talmiság és az értékes között lebegünk mindig…
A XX. században a „felszabadító” szovjet hadsereg Budapestre özönlő fanatizált katonái sem 
voltak különbek. Például ékszerek és karórák zsákmányolásával foglalkoztak a véres harcok 
közepette. Amennyiben hinni lehet a korabeli vallomásoknak, gyakran a foglyul ejtett vagy 
megölt ellenséges katonák karóráival hívelkedtek, mindkét alkarjukra órákat felcsatolva. 
A   karóra számított, nem az emberélet.

Az igazságosztók ma sem válogatnak az eszközökben: polgári lakosságot, árta(lma)tlan 
embereket büntetnek. Ha kell, gondos, kíméletlen kertészként saját katonáikat küldik rájuk. 
Vagy saját katonáikat kímélve csupán „drónokat”, robotpilóták irányította rakétákat vetnek 
be a kényesebb gyilkos akciókra, így kényelmesen és villámgyorsan jutnak el a hatékony 
irtásig. Tarvágásig.

A „Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?” kérdés manapság már torzult formá-
ban fogalmazódik meg: Mik vagyunk? Mi szerint és mi jogon ítélkezünk mások élete fölött? 
Kinek és minek a nevében gyilkolunk? Hol van már az „őszinte” vallásosság bűnbánást 
belénk sulykoló hatása, visszatartó ereje? A politika manapság minden emberi igazságot 
felülír, játszadozik, manipulál az emberekkel, az erkölcsösséggel, az egy szem hitünkkel, 
amelybe kapaszkodunk… Hová tűnik el ilyenkor a valaha nemes igazságot képviselő művé-
szet, amelynek célja volt, hogy széppé, izgalmassá, élménydússá, boldog-gazdaggá tegye 
a lelkes emberiséget? Egykor szervilitásra késztették, kényszerítették az uralkodók, hogy 
az ő hírnevüket szolgálja. Manapság is pénzelik és eltűrik, mert békeidőben kell. De időről 
időre a válságos időkben gond nélkül félresöprik, mint talmi, haszontalan vagy avítt kacatot, 
amelyet mára felváltottak a mindent tudó gépek. A mutatványosporondok mögötti elsöté-
tített háttérben számunkra áttekinthetetlen, összekuszálódó szálak feszülnek egymáson, és 
rettenetes pókok szövik mindegyre a hálóikat… 

Demokrácia van. Néha csak: demo(cso)krácia. 
Tanmese mindez csupán, oktondiaknak?
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ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK

Legtöbbször nem látjuk át a világban zajló kényszerítő tudatosság meglétét, és beteges 
összeesküvés-elméleteknek nevezzük az elmélyültebb, a rejtett összefüggéseket meglátó, 
gondolkodó emberek merész, nyilvánvaló és mégis szemfényvesztések árán akár (le)tagad-
ható felfedéseit. Ha első körben legyűrjük azt az idegenkedést kiváltó, irtózó borzongást, 
amely lenéző legyintéssel intézné el az oktalan és hamis feltételezéseket, máris izgalmas, 
valóságízű terepen találhatjuk magunkat. Sokan vannak, akik jó előre megtervezett mes-
terkedésekről, tömegnyomor vagy háború(k) szándékolt előidézéséről beszélnek. Eltitkolt 
vagy titkos (had)műveletekről, országok és népek ellen irányuló pusztító árnyakciókról. 
Gyanúperrel élhetünk, mert a történelem során nem a trójai falóval kezdődtek az átverések, 
a hadicselek. Az említett, mesének tűnő történet csak naiv/mitikus előjátéka volt az emberi 
társadalmak leleményes, vakmerő, rémséges akcióinak… Az első tömegpusztító fegyverek 
bevetésétől a robotpilóták által irányított repülő- és rakétatámadásokig, avagy az emberiség 
jólétének elérésébe vetett hit által bevetett, kísérletező kedvű tudósok hadrendbe állításától 
a humánusabb, élhetőbb világ hangoztatásával kezdődő rémséges tudományos kísérlete-
kig. Az atom- és neutronbombák irtóztató pusztításaitól, a vegyi fegyverek kifejlesztésétől 
a láthatatlan élelmiszeripari mesterkedéseken át egészen az állítólagos, időjárást drasztikus 
módon szélsőségesen befolyásoló, katasztrófafilmeket megszégyenítő befolyásolásokkal az 
ember kiszabadította a szellemet a palackból. Íme, Pandóra szelencéje. Amikor már senki 
sem tud(hat)ja pontosan, mikor és miként lendül(het) vészes támadásba a megtestesült 
Gonosz. De érezni a leheletét.

RETUS, JELKÉPES KERESZTRE FESZÍTÉSEKKEL

Az ész megáll. A múltbéli egyszerűbb átverések után a maiak leleményesek, önkelletőek 
és kevélyek, tetszelgő formációban megmutatkozóak. A láthatatlan diktátorok korában 
élünk, bonyolult sakkjátszmák figurális játékának béna szemlélői vagyunk, melyek táncos 
ellenpontozásokkal tarkítottan valóságos ok-okozati rémségeket gerjesztenek. Mi, emberek 
naponta pillanatok alatt tönkretett emberi sorsok miriádjával szembesülünk. El kell takarnunk 
a szemünket, hogy túl sokat ne lássunk az emberiség napi kudarcaiból. Ráadásul a világhír-
adásban – akár élő adásban is – hatalmas, pusztító, akciófilmekbe illő tragédiákat láthatunk. 

Mindennapiakat! Amelyekre, úgy tűnik, immár érzéketlenek, immunisak lettünk. Akárcsak 
a népszerű véres akciófilmekre, rémes horrorokra…

ELVAKÍTÁSOK

A látható, rétegelt, rafináltan feltálalt igazság részlegesen, azaz átmenetileg mindig is elvakí-
totta az emberiséget. Az információs hálózatok jól működő gépezete manapság is olyképp 
és annyit csöpögtet az igazságokból, féligazságokból, csúsztatásokból és hazugságokból, 
amennyit egy középszerű társadalom elbír. A szakácsnak is nagyjából annyit kell tudnia a 
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főzőcskézésről. Fogyasztói társadalomban élünk: jól tálalt, fogyasztható, hihető hírözönnel 
öntenek nyakon bennünket naponta.

Voltaképpen szinte folyamatosan tudatosan és következetesen eltorzított valóságábrá-
zolásokat szemlélünk. Még Füst Milán írta meg az Ez mind én voltam egykor című könyvé-
ben, hogy a dolgok igazsága nem egy, de legalább tizenhat szemszögből figyelhető meg, 
és mindegyik mást mutat. Ezzel érzékletessé tette, hogy szerinte nincs is abszolút igazság.

A média szakértői manapság éppúgy próbálnak a teljes igazság nyomába eredni, ahogy 
a jól megfizetett politikai tanácsnokok, haditanácsadók vagy kommunikációs szakemberek a 
valós tényállást elkenni igyekeznek. A jéghegyek csúcsán élünk, szemlélődünk. ügyes, hamis 
tudatú szemfényvesztők között, akik megrendelésre, felügyelten, éjt nappallá téve dolgoznak 
azon, hogy elhiggyük, körülöttünk nem történik semmi különös, mert a demo(cso)krácia 
nevében tevékenykedő igazságtevő hatalmaknak (névleg) mindig „igazuk van”…

És tényleg, mintha mi sem történne. Vagy nem eléggé ismerjük, vagy éppenséggel rosszul 
tudjuk a dolgokat? A tudathamisító/tudatformáló érzéketlen gépezet emberemlékezet óta 
olajozottan (tovább) működik. De ne higgyük, hogy mindenképpen az örökmozgó szerke-
zete befolyásolja a mi sorsunkat. 

Talán csak a kódolt predesztinációink, az eleve elrendelések sora…

KI MINT VET…

Akinek bűnhődnie kell, azt az istenek szerepében tetszelgő (globálissá változó) hatalom pél-
dásan meg is bünteti. Úgy tartja a mondás: ki mint vet, úgy arat. De vajon így van-e? Avagy 
Jézus óta is még mindig tömegével vannak olyanok, akik „megérdemlik” a rossz sorsukat?

Bűntelen áldozatként? 
Mindig is történelemhamisítók hada dolgozott azon, hogy ne restaurálni, csak retusál-

gatni kelljen a dicsőséges és nemtelen politika okozta hatalmas károkat. Láthatólag csupán 
kárvesztéses, kénmájazásos módszerrel fényeznék át a hamisság gonosz és cinikus hazu-
dozások okozta szégyenét. A múltbéli politika viselt dolgait éppúgy, mint a jelenkoriakat.

Hogy csak alig néhány „csínytevésre” utaljunk: ismét megemlíthetjük az „igazságos” 
háború beindítását, a szarajevói merénylet átmeneti harci sikerekre váltását vagy a ké-
sőbbi öntelt öntömjénezők nevét, Hitler és Sztálin kikerülhetetlen csapdáit, Kádár, Tito és 
Ceauşescu lojalitásával vagy cinizmusával kiegészítetten… Esetleg Mao jóságos vigyorát… 
A   vörös khmerek állatias, kegyetlen népirtásait… Észak-Korea ér(thet)etlen, félhülye diktátora 
cinikus tekintetének átsiklását az emberszámba sem vett szenvedők feje felett… Az ugyancsak 
elvakult, embertelen módon kopt keresztény civil foglyokat nemrég lefejező iszlámistákat…

Valójában nincs nagy türelmünk kinyomozni a történések valóságos okát, igazi hátterét. 
Minden bizonnyal lehetetlen próbálkozás is lenne az erőszak működési elvének pontos 
feltérképezése és megértése. A művészt azonban régóta foglalkoztatja az erőszak bűne is. 
Eleinte talán nem is foglalt állást. Az erőszakos cselekményeket, háborúkat, gyilkosságot, 
kerékbe törést és egyebeket egykedvű szenvtelenséggel nézte és ábrázolta, ahogyan kel-
lett. Legtöbbször a győztes diadalittas szemszögéből és dicsőségére, mély átéléssel, de a 
hősöknek kijáró tisztelettel és az áldozatok megvetésével alkotta meg művét.
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A MEGÉRTŐ MŰVÉSZ(ET)RŐL 

Jézus keresztre feszítése óta azonban a művész(et) mintha megértőbbé vált volna. Úgy tűnik 
legalábbis, hogy a keresztény hitvilág megismerése óta sokkal jámborabb. Az áldozatot a kora 
középkor elfogadott új vallása óta végre sajnálnia is lehetett. Megszaporodtak a korábban 
megvetett, prédaként az oroszlánok vagy a gladiátorok elé vetett gyűlöletes keresztények 
után a maguknak tiszteletet kivívó keresztény mítoszi vértanúk is. A névtelenül szenvedő 
sorstalanok, a zsarnok(ság) korábbi hiábavaló áldozatai után a néven nevezhetők következtek. 
Ott volt közöttük az i. sz. 69-ben Rómában kivégzett Szent Péter is, aki a szentegyház valódi 
megalapítójaként csak arra kérte keresztre feszítőit, hogy ne úgy végezzék ki őt, mint Jézust, 
hiszen nem méltó arra. Engedtek a kérésének: fejjel lefelé állított kereszten szenvedett ki… 

Mindenesetre a kereszténység útját taposó művész már egy másfajta erkölcsi állásfogla-
lásra kényszerült. Együttérző volt. A szelídséget aposztrofáló kora keresztény Mester etikai 
hozzáállását mind etikai, mind műveltségi fokmérőként értékelhetjük. A vizuális keresztény 
ikonográfia megalkotójára a középkorban hihetetlenül fontos szerep hárult. Jelképesen a festő-

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610): 
Szent Péter keresztre feszítése. Vázlat
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mester mintha még Jézus megszületésénél is jelen lett volna. És legvégül beleszőtte elbeszélő 
jellegű képi világába Jézus Krisztus megváltó szerepét: a halálát, de a csodálatos feltámadását is.

„Hiszek, hogy megismerjek, megismerek, hogy higgyek.”

Ha már a keresztény ikonográfia módszeres és erkölcsös felépítésénél tartunk, okvetlenül 
bele kell szőnünk mondandónkba a húsvét ünnepkörét is. A megváltás és a megbocsátás 
jegyében fogant feltámadást, vagyis az újjászületés tavaszias ünnepét…

Ha minden igaz, akkor a keresztény filozófia alapjait való(já)ban a negyedik században 
élt Szent Ágoston (354–430) fektette le, aki azt állította, hogy a szakralitást csak a hit által 
lehet felismerni, megismerni és megvalósítani. 

A keresztény tanokat mégis a már meglévő kiművelt antik filozófia, logika és retorika segít-
ségével lehetett kiépíteni. A kibontakozó keresztényi hitvilág megértésének és elfogadásának 
kissé elágazó ideológiai útját ugyanis (főként) tapasztalati úton, (néha pedig) a misztikus 
tudásból kinyert ismeretek izzadságos/erőfeszítéses megszerzésében vélték felfedezni.

Tan(menet)szerűen az üdvösség elnyerését önismereti úton, az Istenhez való fordulással 
lehetett elérni…

ELFOGADÁS, SZERETETMÁGIA

A keresztényi etika szerinti, feltétel nélküli elfogadás és az erőltetés nélküli szeretet isteni 
sugallatra különleges céljai voltak az új vallásnak. Az erőszakmentességre, de a feltétlenül 
hatalmi lojalitásra nevelés logikája lehetett, hogy a keresztényivé vált római császárság seré-
nyen meakulpázott. Buzgólkodva építtette új, kora keresztény templomait, és a keresztényi 
tanok erőszakmentességének propagálásával valószínűleg igyekezett elkerülni a korábban 
sanyargatott keresztények feltételezett bosszúállási szándékát. Vajon így akarta túlélni a 
szégyenteljes múltját? 

Mindazonáltal, a keresztényi művészetek számára a nagy kihívás és feladat a szintén 
átpolitizált gondolatnak és filozófiának a megértése, feltétel nélküli elfogadása, a markánsan 
megfogalmazható új világszemlélet széles körökben való elterjesztése volt. 

A művészet közvetítő szerepe felettébb fontosnak bizonyult a szépen kikerekedő új val-
lás megértéséhez. Így a bibliai történetek kép(let)einek füzérszerű kialakításában az összes 
egybeillő elem egybeillesztésével, összehangolásával segített felépíteni a gyors iramban 
fejlődő, hamar nagykorúvá váló keresztény világképet, valamint magát a keresztény művé-
szetet is. Szakaszos fejlődése egészen a lélegző (lélek-ző) érett reneszánszig ívelt. Ekkoriban 
azonban a szigorú erkölcsi és vallásos ikonográfia már kezdett „szétesni”. Már teret adott 
a szabadosságnak, a művészetekben is elharapódzó fellazulásokat hozó egyéni(eskedő) 
hangvételnek. A szabadosság elsődlegesen a témák köznapias jellegében, szokatlan képi 
megfogalmazásában, a háttérből előrelopódzó újszerű vizuális megfogalmazásokban mu-
tatkozott meg. A barokk időszakában részben visszalopott vallásos művészeti tendenciák az 
ellenreformációnak köszönhetők. A vezértémát kiegészítő zsánerképek megjelenése, majd 
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a helyi jelleg kifejezése, az otthoni tájak, a korhűség, végül a portrék és a divatossá váló, 
újszerű, szimbolikussággal megfogalmazott csendéletek kompozíción belüli kidomborítása a 
világias szemléletmódot, a profanizmust, a vallástól való függetlenedést sürgették-segítették. 
A felvilágosult lazaságtól egészen a mai állapotokig, az olykor kíméletlen sértegetésekig…

KÉTSZÍNŰSÉGEK, EGYENLŐ(TLEN)SÉGEK, GYŰLÖLETKELTÉS

Nemrég ugyanis újra sikerült kiszabadítani a szellemet a palackból. Akkoriban olvashattuk a 
hírt, hogy egy tizenhat éves francia kamasz viccelni mert a Charlie Hebdo című vicclappal. 
Azaz: szennylappal.

Mert a szörnyű és elfogadhatatlan tömeggyilkosság tragédiája ellenére azt kell mon-
danunk mégis, hogy a Hebdo az egyébként frappánsnak tűnő gúnyrajzaival valójában egy 
felháborítóan érzéketlen, gyűlöletkeltésre alkalmas, több világvallást is meg(gy)alázó idétlen 
szennylap. A gyújtogató élveteg játéka a tűzzel.

Lehetséges az is, hogy rejtett bajkeverő szándékkal több is annál. Hiszen már régóta ar-
cátlanul sérteget. És mintha nem lenne benne egy szemernyi tisztelet sem mások kultúrája, 
vallása, szentségei, szent törvényei iránt. Karikatúrajelmezbe bújtatott, elvakult sorozatos 
provokációnak is mondhatnánk. Mégis több annál, hiszen oly mértékben (gy)aláz meg egész 
embertömegeket, hogy ezért uszítónak és elvakultnak nevezhetjük. És mert hiányzik belőle 
a tisztességes és emberséges magatartás, tiszteletlenségével oly mértékben sértő, hogy már 
veszélyesen erkölcsbe ütköző. Ezért: nem elfogadható.

Ráadásul úgy tűnik, hogy semmi köze sincs sem a sajtószabadsághoz, sem a művészihez… 
Miképpen alighanem az önnön szépségétől, jóságától és nagyszerűségétől sűrűn elájuló 
Janus-arcú Európának sincs. Aki, miközben titkon megfigyel, kémkedik utánunk, minduntalan 
ki is oktat bennünket…

ODA-VISSZA

Kamaszunk tehát elővette az újságot, melynek címlapján egy muszlim férfi látható, aki Koránt 
tart maga elé, de azon bizony áthatolnak a lövedékek. A „vicces” felirata így szól: „A Korán 
szar. Nem állítja meg a golyókat.” Ezt a címlapot dolgozta át, és láss csodát, ellentétes előjelű 
műve legalább annyira viccesre sikeredett, mint az eredeti. Rajzán a muszlim férfi helyett a 
meggyilkolt Charb nevű karikaturista látható, aki a Charlie Hebdo ominózus lapszámát tartja 
maga elé: ám a golyók azon is áthatolnak. A „vicces” felirata így szól: „A Charlie Hebdo szar. 
Nem állítja meg a golyókat.”

Tökéletes, visszájára fordított üzenet, pontosan olyan megdöbbentően érzéketlen, mint 
az eredeti „alkotás”. A zseniális, őszinte, tizenhat éves nantes-i srácot azonnal őrizetbe is 
vette a francia rendőrség. Ne merészelje…

A gyalázkodó Hebdónak azonban mindent szabad. Még ha felelőtlenül egész Európára 
rárántja az iszlám dühét, akkor is. Mondani sem kell, hogy a kereszténységen is alaposan 
elverte a port immár sorozatosan. Csoda, hogy a keresztény Európa ennyi türelmet tanúsított 
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iránta… Mi sülhet ki még mindebből? Hol lehet a vallási, politikai viccelődések egészséges-
nek mondható határa, hiszen a mostani minden(ek) felett álló, felelőtlen, és jóval több az 
elvakult, gusztustalan provokációnál?

Eminens karikaturistánk, Léphaft Pál véleményére voltunk kíváncsiak:

„Egy biztos, én az olyan fajta rajzokat és hozzáállást, mint amilyet a Charlie tálalt, nem 
díjazom. A határ, amelyről cenzúra és más esetén beszélünk, az mibennünk van.” 

Úgy tűnik, hogy nem a Hebdo szimpátiatüntetésein elhangzó szópufogtatásokhoz, hanem 
inkább megfontoltan ehhez a véleményhez kellene igazodnia a meggondolatlan Európának…

ELTÉVELYEDÉSEK 

Annak idején a keresztényi türelem is olykor csapást váltott, és a szelíd szeretet öleléséből 
kibontakozva izgágává és ellentmondást nem tűrővé vált. A Mohamed-hitűség VI–VIII. 
századi hódításai után, végül ő is a vallási türelmetlenség jelét adva, szent háborút hirdetett 
meg az iszlám ellen. A dogmák következetlen, nyers vagy együgyű, néha igen durva vissza-
élésekkel tarkított elhasználódásának erejével. A Szentföld és Jeruzsálem visszafoglalása miatt 
indított, ám végül zabolátlanná vált öldöklő seregeivel, valamivel később pedig Európában, 
saját népességét félelemben tartva a félelmetes inkvizíció beindításával. Ezáltal az azóta 
beismert, nyilvánvaló hibáival. 

Nem beszélve az új világ felfedezése utáni hittérítő missziókról, amelyek a keresztény 
hit hatékonynak hitt terjeszkedésével hívelkedtek.

Mégis rosszak lettek a hódítások mutatói, hiszen a kereszténység terjesztése a termé-
szettel szimbiózisban boldogan élő „pogány” amerikai őslakosság hihetetlenül gyors léptékű 
pusztulásával járt. És itt már mit sem számított a hittérítő missziók őszinte térítő szándéka 
és túlerőltetett jóindulata. A kihalás peremére sodródó indiókat ugyanis elsősorban nem a 
félelmetes, csillogó vértezetbe öltözött fehér istenek fegyveres lerohanásai, sokkal inkább az 
Európából alattommal, szándékosan behurcolt betegségek tették tönkre. Ezért omolhatott 
össze a civilizációjuk.

Különös, hogy a keresztény világ sikeres terjeszkedésében, fantasztikus fejlődésében nem-
csak a jézusi szeretetnek és az erkölcsi pozitívumoknak, hanem a végül erőszakosan keserű 
tapasztalatokkal körvonalazható negatív tendenciáknak is szerepük lett. Természetszerűen, 
utólagos mentegetőzésével és hitelességéhez ragaszkodván, igazoltságot gyártani igyeke-
zett. Holott a középkorban a hiúság máglyáit bőszen rakosgató keresztényi hatalom olykor 
nagyokat hibázott. Mindez persze nem csorbítja a keresztényi hitünket, hiszen tudjuk, hogy 
semmi (ami emberi) nem tökéletes. A nehezen kiépített magaskultúránk összeomlásához 
vezethet az erkölcsi züllés, amelyet a liberalizmus eszményinek hitt szereplésével belopnak 
a már-már jól működő emberi társadalmakba. Megmételyezve vele az egész társadalmi 
gondolkozást. Ide pedig már nem kellenek a kórságokkal fertőzött ingyen gyapjútakarók. 
Mégis, egyre inkább úgy tűnik, hogy mi is űzött vadakká, „levadászható” indiánokká válunk.
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PASSIÓK
A művészet és a megváltás

A keresztény vallás gyakorlásában és a vallásos művészet történetében is a talán zsidó előz-
ményekkel is rendelkező húsvétnak ugyancsak kitüntetett helye van. A vallási ünnepkörben 
csakúgy, mint a népéletben. E talán legnépszerűbb keresztényi témát a mai napig gyakorta 
dolgozza fel a művészet. Általa a keresztény hit egyik legfontosabb dogmatikus tételéről, 
a feltámadásról beszélhetünk. Tulajdonképpen megnyugvásként, lelki vigaszként magáról 
a bűnbocsánatról is, amellyel az emberiség végül könyörületesen elkerül(het)te Isten meg-
semmisítő haragját. 

A szakralitásban az isteni csoda felfedezése mellett az önfeláldozás a legmagasabb 
szintű cselekedet, amellyel embertársainkat mentjük meg az életnek, azaz az öröklétnek. 
Ezért a Teremtő egyszülött fia Isten báránya, általa váltotta ki az emberiség bűneit. Meg-
szenvedett, és a vérét, életét adta mindannyiunkért. Ha azt mondjuk, „mindannyiunkért”: 
látszólag mintha összecsúszott volna a gondolkodó ember különválasztható idősíkjaira 
bontott magyarázatának a logikája. A múlt, a jelen és a jövő ez esetben egységessé lett, 
tehát örökkévalósággá vált… 

Jézus tehát már mindannyiunkért megszenvedett, az eddig megszületettekért, de a még 
meg nem születettek bűneiért is.

Viszont a művészi tematika nem csupán a megfeszített Jézus kínszenvedésére és a ke-
resztről való levételének ábrázolására korlátozódott. Valójában az Újszövetségben passióként 
leírt, elhíresült teljes történetet meséli el, ünnepélyesen, lépésről lépésre. Mondhatni úgy is, 
a művészet eszközeivel a keresztény világ voltaképpen a nagyhét mozgalmasan tragikus, 

Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora c. festménye alapján készült vázlatrajz
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tagolt, elemeire lebontott történetének bonyolult felépítését tartja a legérdekfeszítőbbnek, 
legizgalmasabbnak, legjelentősebbnek. Jó néhány megindító művészeti alkotás-élményt 
is megemlíthetünk, melyek ebben a lélekzetelállító témarendszerben felülmúlhatatlanok…

AZ UTOLSÓ VACSORA

A passió keresztutat jelent. Történetének prológusa azonban az utolsó vacsora meghitt jele-
nete. Amikor Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, akik addig mit sem sejtettek tanítómesterük 
elárulásáról a haszonleső Júdás által…

A ravennai Sant’Apollinare Nuovo VI. századi, kora keresztény időszakának egyik mo-
zaikképét éreztük nagy jelentőségűnek. A szigorú, aszketizmust sugalló mozaikkép mégis 
korainak, kezdetlegesnek tűnik, mert csupán fontos információt, de még nem különleges 
esztétikai élményt nyújt a számunkra. Törekvéseiben csakis a lélek „megvallásos” ünnepélyét 
hirdeti, míg a fizikai valóság láttatása eltörpül az önfeláldozás sugallatához képest. Az antik 
ikonográfia felhasználása a keresztény művészetben nem egy rendkívüli dolog, tudatosítá-

Andrea Mantegna: Az olajfák hegyén, második változat, 
részlet a szent kehellyel érkező angyallal
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sa hatékony célként lebegett a kereszténység hirdetői, terjesztői előtt. Leonardo da Vinci 
(1452–1519) a toscanai Vinciben született. 1500-ig, majd két évtizeden át élt és dolgozott 
Milánóban, a Sforza nemesi család udvaránál. A Santa Maria delle Grazie-kolostor ebédlő-
termének a falán látható Az utolsó vacsora című világhírű freskója…

A reneszánsz fényében immár a naturalista szimbolika látványtervét megvalósító polihisz-
tor Mester híres freskóján a perspektivikus mélység hipnotikusan áhítatos pillanatát örökíti 
meg. Itt már az „Egy közületek elárul engem…” megdöbbentő színpadiasságát észleljük, a 
feszült pillanat ikonikussá válik, a kibontakozó dráma előképét látjuk, az örökkévalóságnak 
címezve… A fájdalmas felismerés pillanatában pszichológiai drámát eljátszó, hihetetlen 
precizitással „beálló” apostolok mindegyike pontosan úgy látható, ahogy a Szentírás is 
elmagyarázza viselkedésüket a hír hallatán.

Az utolsó vacsora voltaképpen mégsem a búcsúzkodásról szól: sokkal több annál. Jelen-
tősége nagyobb, a misztikuson túl liturgikus jellegű is. 

Az utolsó vacsora történetével született meg az egyik legfontosabb keresztényi szent-
ség, fogalmilag is pontosítva, az oltáriszentség. Miszerint isteni sugallatra, az önfeláldozás 
szerepének felvállalásakor Jézus néma odaadással szétosztja tanítványainak az életet adó 
táplálékot, jelképesen önmagát, azaz a hitterjesztés révén a bennük is megeredő tanításait. 
Alig pár szó kíséretében megtöri a kenyeret, amelyet önnön testével azonosít: „Ez az én 
testem…” Majd valamivel később kehelybe önti a bort is, amelyet ugyancsak a tanítványainak 
kínál fel: „Ez az én vérem…” 

A templomba járó, vagy aki már átélte és figyelemmel végigkísérte a liturgia szerint lefolytatott 
misét, tudja, hogy az ostyával és borral áldozás celebrálásakor valójában maga a misztikus Jézus 
jelenik meg az oltár előtt, és ő mondatja el a pappal a felvállalt áldozati szerepének kódolt szövegét. 
A IV–VI. század óta gyakrabban ábrázolt utolsó vacsora értelmezésében azonban a nyugati 
kereszténység és a pravoszláv egyház által fontosnak tartott szempontok hang súlyos elto-
lódása miatt van egy kis különbségtételi lehetőség. Történetesen, a nyugati kereszténység 
a vacsora alatt egyszerre az első áldozásra, egyben Júdás árulására is összpontosít, míg a 
pravoszláv érzésvilág hagyományosan az utolsó vacsorát csupán mint az első eucharisztia 
tényét látja, és azért tartja fontosnak. Az utolsó vacsora mindenképpen a bevezetője, pro-
lógusa azoknak a passiónak elnevezett történéseknek, melyeknek végkifejlete a húsvét napi 
feltámadás volt.

KRISZTUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN 

A prológus második nagy ábrázolásának hármas tétele: Krisztus ábrázolása az olajfák hegyén. 
A végkifejlet előtti lelki felkészülés, az áldozat könyörgése Istenhez, majd Jézus elfogatása…

Az érett reneszánsz meghatározó egyénisége volt Andrea Mantegna. Monumentálisnak 
tűnő, mégis mindössze 63×80 cm-es zsánerképén valószerűtlen éjszakai tájban az olajfaliget 
erős „napfogyatkozásos” plasztikussággal ábrázolt rétegelt szikláin térdeplő Jézus Istenhez 
fohászkodik. Felette a felhőkön álldogáló, őt vigasztaló hírvivő angyalkák. Alant, a tragédia 
közeledtét nem is sejtve, három apostol, Péter, Jakab és János, az igazak álmát alussza. Mö-
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göttük a távoli város aprólékosan megfestett épületei ragyognak, egy rejtett ösvényen pedig 
aprólékosan megfestett figurák az áruló Júdás vezetésével közelednek. A Getsemáne-kert 
titokzatos, túlvilági fényekkel övezett, sárga, vörös és kék színskálájának derengésében. 
Minden a leírások szerinti, a drámai hatás: akárcsak a kellékekkel berendezett színpadon…

A továbbiakban a keresztényi festészet további néhány leggyakoribb jelenetét soroljuk 
fel, a stációk figyelembevételével.

JÚDÁS CSÓKJA

Giotto di Bondone 1304–1306 között megfestett freskóképének különlegessége, hogy a 
lepelbe burkolódzó figurák drámai mozdulatlanságba dermedve összpontosítanak Júdás 
csókjára, amellyel elárulja tanítómesterét. A statikus kompozíció leples figurái közül Jézus a 
domináns, habár az őt átölelő Júdás szinte teljesen betakarja. A kép drámája az érzelmeket 
tükröző arcokon látható, az akció pedig mindössze annyi, hogy Péter apostol egyik keze 
előrelendül, és késével lemetszi az előtte lévő szolga fülét. Júdás átöleli Jézust. A római őrség 
parancsnoka felé lép. Egy farizeus is kezével felé int. A háttér fáklyákat és lándzsákat emelő 
sisakos tömegének ábrázolása is szinte jelzésszerű: egyetlen talányos arc tűnik ki közülük 
csupán olyképp, hogy az ég felé emelt kürtjét megfújja. Péter hajnalt kiáltó kakasa jut róla 
az eszünkbe… Bizonyára ő az, aki jelét adja a vesszőfutás kezdetének… 

A MEGOSTOROZOTT KRISZTUS

Poncius Pilátus ítélete óta a megmosott, tiszta kéz a rossz lelkiismeret szimbolikáját jelzi. 
A   VI. századi ravennai Sant’Apollinare in Nuovo mozaikokban gazdag bazilikájában látható, 
amint ünnepies pózban ülve kezét mossa az ítéletére várakozó Jézus előtt. Egyszerű, szinte 
mechanikus ábrázolása a magát felsőbbrendűnek gondoló, fejfájós helytartónak. Munkácsy 
Mihály festményén azonban már árnyaltabb lelki tulajdonságai is látszanak. Megcsappan 
Pilátus szigorúsága: a festő úgy véli, a helytartónak kételyei voltak, és csak a zsidó elöljárók 
erőszakos követelésének volt kénytelen engedni…

Ám Pilátus Velázquez festményén soha nem jelenik meg.
Mint tudjuk, Krisztust Pilátus parancsára korbácsolták meg. A megkorbácsolás a rómaiak-

nál kiegészítő mozzanata volt a meghurcolásnak, az áldozat megalázására, egyben testének 
a legyengítésére is szolgált, szinte biztos jele volt a halálra ítélésnek. 

A flagellálás motívuma csak a XI. századi festészetben kezdett elterjedni. A kora kö-
zépkorban ügyetlen óvatossággal, sematikusan/jelképesen egyszerű megvesszőzésként 
ábrázolták a hóhérok kegyetlenkedését. A késő középkorban azonban már szürnaturalista 
módon, mély drámaisággal. 

Az egyik kivételesen durva ábrázolást mély átéléssel Matthias Grünewald Krisztus kigúnyo-
lása című 1503–1505-ös művén láthatjuk. Ez még nem is a megostorozás, csak a tehetetlen 
istenember állati megver(et)ése, viszont jól mutatja Grünewaldnak az Úr szenvedéseiről 
vallott vízióját. Műve a mai napig megőrizte kivételesen robbanékony kifejezőerejét. 
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Diego Velázquez a londoni National Gallery tulajdonában lévő, A megostorozott 
Krisztus című vászonképét 1631 körül festette meg. Az egyszerű kompozíció színpadias 
pillanatképként a földre roskadt, kezénél fogva a cölöphöz kötözött, megkorbácsolt Jézus 
magányát ábrázolja. Szenvedését jelenésként értelmezi. Egy rászegezett tekintetű, titokzatos 
vigasztaló angyal áll előtte, egy ártatlan imádkozó kisgyerek kíséretében. A kép talányos, 
szigorú szimbolikája miatt csak a megkínzott szenvedéseire összpontosít, emiatt is kizárja 
a megkorbácsolás fontos szereplőit. 

Műve tehát valójában egy hihetetlen precizitással kidolgozott izomzatú férfiakt, valójá-
ban drámai műtermi megvilágításában igazi műremek. A barokkos hév, amely virtouzitása 
miatt oly izgalmassá tette a kor művészetét, itt már teljesen visszafogott, átcsúszik a korainak 
mondott, higgadt realista/naturalista ábrázolásmódba. Ecce homo… 

A KERESZTVITEL

Id. Pieter Bruegel a vallásháború éveiben (1564-ben) festett táblaképén mintha maga is a 
sziklás, erdős, domborzatos, szélmalmos észak-közép-európai tájon széthintett számtalan, 
aprólékosan kidolgozott figurája között bandukolt volna. Igen nagy részletezőkedvvel, 
kompozíciójának aprólékos és gazdag, változatos, hullámzó motívumainak burjánzásával 
festett embertömegeket. Méreteiben közepesnek mondott táblaképén (124×170 cm) alig 
fedezzük fel a keresztjét a Golgota irányába cipelő, éppen elzuhanó Krisztust. A kompozíció 
mértani középpontjából mozdul ki, és zuhan térdre. Alig észrevehető a tömegben. Éppen 
ezért annyira tragikus a magánya. Ekkor siet segítségére az őt megsajnáló Cirenei Simon!

A csaknem ötszáz apró figurából álló, vásárias tömegből csak az első képsíkban ábrázolt 
kis csoport emelkedik ki. A kísérőktől jócskán lemaradozó, elfáradt és fájdalomtól megtört 
Mária siratja egyszülött fiát, miközben Szent János és a gyászoló asszonyok kis csoportja bá-
natán osztozik. Bruegel a hangulat elérésének érdekében itt is tudatosan veti el a reneszánsz 
által szépen kibontott perspektívát, és kapcsolódik a rapszodikusságában is különleges XV. 
századi németalföldi művészethez, Jan van Eyck festészetéhez…

A KERESZT FELÁLLÍTÁSA

Peter Paul Rubens a keresztre feszítés hírhedt/drámai epizódját, a már felszögezett, emberfelet-
ti kínoktól vonagló Krisztus keresztjének állítását ábrázolja alapos vizuális látnoki képességgel. 
A kompozíción túlburjánzó barokk mozgássor mintha valami korai szocrealista hórukkolás 
heroizmusának összhangzattanában fogalmazódott volna meg… Mégis a túlfeszítettség 
pontosított drámájának pillanatait figyelhetjük meg a Szent Walpurgis-templom hatalmas 
triptichonjának 1610 kiörül megfestett középső darabján. A deszkára festett olajkép Rubens 
szenzációs festménye, méreténél fogva is tiszteletet parancsoló: 459×339 cm! A lélekzetelállító, 
mozgalmas kompozíció a Mester lenyűgöző festői tudásáról árulkodik. A rajta szereplő akt-
szerű, nekifeszülő figuráinak csavaros, fonatszerű szervezettségén túl a dinamikusan/átlósan 
megszerkesztett kompozíció embertömegének kolosszális csavart mozgásán, valamint a kép 
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elemeinek harmonikus összhangzattanán kívül a rafinált fény-árnyék hatások bravúrját csodál-
hatjuk meg. A visszafogott színezés tompán mélyülő tónusain át felülmúlhatatlan virtuozitása 
miatt e táblaképet a művészettörténet Rubens talán legnagyobb bravúrjának tartja. 

KERESZTRE FESZÍTÉS

Grünewald festőiségén nehezen tehetnénk túl magunkat. Művei meggyőző erővel kísér(te) -
nek bennünket… 

Jézus keresztre feszítésének és kínhalálának megrendítő ábrázolását láthatjuk az isenheimi 
Szent Antal-kolostor 1512–15 között készült poliptichon szárnyasoltár-kompozícióján. A  Ke-
resztre feszítés csak az oltárszárnyak bezárt állapotában látható. 

Grünewald egyik fő műve tényleg a korabeli egyetemes festészet egyik legmegrázóbb 
hatású, tökéletesnek mondott alkotása. A nem konvencionális módon megfestett, meggyötört, 
pattanásig megfeszült izomzatú test anatómiájával több igazságot mond el a szenvedésről, 

Caspar David Friedrich: Kereszt a hegyekben, 
Děčíni (Tetscheni) oltár, 1808
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mint amennyit egyáltalán szavakba lehetne önteni. Furcsa, hogy az oltárképet látomásos 
jellegénél fogva évszázadokig nem becsülték meg kellőképpen. Csak a XX. század művé-
szettörténete figyelt fel e remekére. Ami késett, nem múlott…

KERESZT A HEGYEKBEN

Ha a mély festői azonosulásokról beszélünk, akkor Caspar David Friedrich ma Drezdában 
megtekinthető, valójában a valamikori cseh děčíni vár kápolnájába megrendelt, különleges 
hatású oltárképéről mindenképpen szót kellene ejtenünk. 

Friedrich a német romantikus festészet nagy alakja volt, idealista, mélyen vallásos, kellő 
áhítattal és a túlvilági lét utáni sóvárgás kifejezőerejével vallotta meg a művészetét. Erkölcsös 
alkonyi idealizmusának festészeti drámáival tehát nem csak a mély vallásos meggyőződésének 
adott hangot. A megidézett alkonyi színvilága révén a természet szépségével kiegészített 
harmonikus formavilágot ő teremtette meg. A lemenő nap sugarainak megvilágításában láto-
másszerűen megidézett krisztusi magány érzékletes mámorát a túlvilági létbe vetett hit, a szelíd 
isteni és emberi megbocsátás és az áldozat elengedésével járó megnyugvás egyszerre adja.

SZABADSÁG, SZOLIDARITÁS, KÍNSZENVEDÉS

Mondhatni, mert még mindig a huszadik századtól forradalmi, de mára egyre inkább belterjes-
nek tűnő nyugat-európai művészettörténészi szemléletmóddal nézünk a világba. Leginkább 
még mindig a nyugati(as) művészetben jól megfigyelt, górcső alá helyezett alkotások ránk 
tukmálásával vizsgálgatjuk a nemzetközi (össz)művészeti eredményeket… 

A lengyel festészet sem eléggé ismert számunkra.
Leszek Sobocki Keresztre feszítés – Hely Európában című festménye, valójában feszülő, 

revoltált életérzése a lengyel munkásmozgalom idején született meg, 1981-ben. A kompo-
zíció alapja a kereszt, de a festményen csupán egy széttárt karú, nadrágos ember látható, 
aki valójában mindenki Krisztusa, a kommunizmus által meggyalázott, csalódott lengyel nép 
megtestesítője. A megfeszített, aki a Megváltóra alig hasonlít: csak utal rá…

Sobocki társa, Tadeusz Boruta 1987-ben készült, a lengyel politikai változásoknak a 
Solidarność (Szolidaritás) forradalmi mozgásaival előidézett állapotát a Via crucis festményso-
rozatával jelenítette meg. A lengyel munkásmozgalom áldozatairól úgy emlékezett meg, mint 
az önfeláldozás mártírhalált halt forradalmár munkásairól. Lenyomat című, méreteinél fogva 
is impozáns olajképén a behavazott, sáros, kopár tájban lánctalpak és keréknyomok sárjelek-
ként, valójában felismerhető emberi testlenyomatokként jelennek meg. Ám ember – sehol. 
Csak a drámai a kép, amely elhagyatottságot, kilátástalanságot, embertelen magányt sugall… 

LEVÉTEL A KERESZTRŐL

A következő stációnál Rogier van der Weyden 1435 körül megfestett, kettős képalkotású, 
kényszert sugárzó, deszkára festett képére esett a választásunk. A kettősnek mondott mód-
szer valójában egyrészt a történelmi interpretáció evangéliumi láttatását szolgálja. Mégis 
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kihasználja a kép automatikus elemeit, például a test felépítését, hogy szimbolikus tartalmakat 
tudjon kifejezni. 

A kép bal oldalán látható Szent János, két siratóasszonnyal maga mögött, az éppen 
összecsukló Szűzanyát tartja meg. Mária elalélt testének mozdulása szinte teljesen követi 
a keresztről éppen levett, átlósan elhelyezett Jézus testének ívét. Mária lelógó kézfejénél, 
János lába alatt egy emberi koponya hever a porban. Nyilvánvaló a kínálkozó magyarázata: 
a legenda szerint Krisztus keresztre feszítésének színhelye tulajdonképpen Ádám sírjánál 
történt meg. Az öröklét, a születés és a halál, voltaképpen az újjászületés valamiféle cikli-
kusságának zárópontjánál tarthatunk… A következő jelképiséget a testet keresztről lesegítő, 
létrán kapaszkodó rejtélyes szolga jelenti, aki bal kezével Jézust karjánál tartva engedi le 
Arimateai Józsefnek, illetve Nikodémusznak. Nikodémusz mögött áll egy rejtélyes figura is, 
aki Szent Mária Magdolna attribútumát, illatos olajjal teli edényt tart a kezében. A meggyö-
tört tekintetek fájdalmát a figurák harmonikus rendje szelídíti, és a ruházatuk nagyszerű és 
izgalmas ráncolódása teszi fantasztikussá. A festmény háttere stációképszerű oly módon is, 
hogy a tíz figura nem tájban, hanem egy dobozszerű, falakkal övezett térben, afféle oltári 
szekrényben van elhelyezve. 

Pietro Perugino jobb oldali angyala Feltámadás című 
festményéről, 1499 és 1510 között. Szabadkézi rajz, 

másolat
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Van der Weyden remekét a késő gótika szekrényoltárainak analógiájaként értelmezhetjük. 
Az ábrázolt figurái szoborszerűen monumentálisak, egyformán igényesen kidolgozottak, és 
szinte egyenrangúnak kell őket értelmeznünk, rendkívüli, finomított és differenciált festői 
színvilággal.

KRISZTUS SIRATÁSA

A világ szeme folyton a római F-bazilikában látható Piet ra, Michelangelo Buonarroti márvány-
szobor-alkotására szegeződik. Mi két szerényebb kivitelezésű, ám hasonlóképpen fantasztikus 
képkompozíciót tartunk méltónak a passió dramaturgiai mélypontjának bemutatására. Wit 
Stwosz 1490 körüli német rézmetszetének mozgalmas kompozícióján Krisztus meggyötört 
teste és a fölé hajoló, őt arcon csókoló Szűzanya fájdalmat tükröző arca dominál. Testüket a 
mozgalmas, barokk szándékú, de még késő gótikusnak tűnő rétegzésekkel, elcsavarodások-
kal izgalmassá tett ritmusok követése íveli. Föléjük a Krisztus fejéről a töviskoszorút leszedő 
Szent János figurája hajol. A három figura tulajdonképpen gömbölyödő formarendszerbe 

Péter László: A korpusz megkísértése
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ágyazódik, vonalritmusai képi mozgalmasságot jelentenek. Miközben sejtjük azt is, hogy a 
kép rejtjelezése, a töviskoszorú levételével és a mind Jézus, mind Mária feje körül megjelenő 
glóriára cserélésével, üzen a sejtelmes utókornak. A töviskoszorú és a két glória olyan, mintha 
a napfogyatkozás elmúlását jelezné.

Andrea Mantegna 1480 körül vászonra festett, ma a milánói Pinacoteca di Brerában 
megcsodálható, egyre halványodó temperaképe immár prózaibb, és az egykori/szokásos 
halottsiratások rítusával egyezik. A kiterített, lepellel hanyagul befedett, sebekkel borított test 
már nem egy fájdalmas görcsbe rándult ember testét ábrázolja. A halott Jézus egy nyugodtan 
pihenő vagy alvó figura jellemző vonásaival hever a pamlagon. 

A perspektíva szabályait itt óvatosan használó Mantegna már nem követi el azt a hibát, 
amelyet nagy elődje, Paolo Uccello A San Romanó-i csata című alkotásán. Uccello ugyanis 
a Mediciek palotájába szánt festményén a porban fekvő lovag lábbal felénk álló testét vé-
letlenségből fordított perspektívában láttatta…

Mantegna a Pietà   megfestésében már tárgyilagosan pontos, kimért volt, és szinte kívülál-
lóként, külső szemlélőként lépett fel. Mégis igen óvatos volt. Úgy tűnik, hogy a perspektíva 
Jézus szent testét torzító hatásaitól irtózott. Ezért nagy ötletét, a békaperspektivikus látószöget 
megtartotta ugyan, de a rövidüléseket megszelídítette, minimálissá tette. 

A FELTÁMADÁS 

A húsvéti ünnepkör nagy pillanata Jézus feltámadását hirdeti, a felszabadító örömhír hallatán 
az örömmámor fényében fürdőző diadalmas keresztény világot dicséri. 

A feltámadás tényét hirdető ideológia akár ősi, akár újkori köntösbe bújtatott szemlé-
letmódja a születést, az élet forradalmi pompáját jelent(het)i. Krisztus halál felett aratott 
győzelme a keresztény hitvallás koronájaként ragyog. Megszentülésének jele a tündöklő, 
aranyfényű, sárga korong, amely az aurát, az öröklétet, az eljövendő szent királyságot jelenti. 
A győzelmet ragyogó dicsfény jelképezi Krisztus feje körül. 

Perugino Leonardónak a legendás vén mestere volt. Érzékletes precizitással festette meg 
1499 és 1510 között a keresztes zászlóval felfegyverzett Jézus Krisztust, ahogy mandorlában, 
két angyal társaságában ünnepélyesen felemelkedik a klasszicizáló kőlapokkal borított 
sírjából. Nyilvánvalóan tökéleteset szeretett volna alkotni, ezért érezzük tökéletesnek szánt 
(részlet)megoldásaiban a nehézkességét is. Mert nem lehet mindent egyszerre…

A művészet szabadsága feltételezi a látvány elfogadásában rejtőző, gondolatébresztő 
félmegoldásokat, a túlbonyolítások, túlzó részletezések, szőrszálhasogatások helyett a gon-
dolatébresztés lehetőségét. A művészet akkor teljesül be, akkor lényegül át és lehet szabad 
igazán, ha nagyvonalúan lemond az isteni teremtés tökéletesnek tartott szándékáról. Perugino 
tudása ezért minden elismertsége ellenére kevesebb, mint a talányos, néha laza, de mindig 
gondolatébresztő leonardói művészet… 

Úgy tűnik, hogy ez így is van rendjén. 
A tanítvány tudásával szárnyalja csak túl a mesterét.
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KÉT TŰZ KÖZÖTT…
Ellentmondások, kettősségek, hamis kiváltságok

(Amiként egykor Pilátus ítéletekor: a tiszta kéz rossz lelkiismeretet is jelenthet…)

A középkorban az önhitté vált hatalmi (királyi, császári, pápai…) irányítás meredek önkényes-
kedéseivel sűrűn lehetett találkozni. A hatalom egyoldalú diktátumai, a rövidlátóság és az 
eltévelyedések néhanapján a szükségszerűvé váló ellenirányú mozgásokat is megszaporítot-
ták. Ennek nyomán a XV. században például megszületett a hangoskodó protestantizmus is, 
amely a visszafogott, burkolt és félszeg bírálatok helyett a korszemlélet szerinti legmegfele-
lőbbnek mutatkozó, célravezetőnek hitt útirány merész radikalizmusát teremtette meg. Amely 
mégiscsak a pusztítás keresztényi vallás(osság)ának tiltott eszköze volt. A pápai diktátumok 
azonban megmutatták emberi gyengéjüket, a teljhatalom élvezetes diktálási szándékát… 
A   római katolikus egyház és a pápa által szentesített hadjáratok a XI–XIII. században ugyanis 
már korábban hírt adtak a csökönyös, több alkalommal is felszított vallási türelmetlenségről. 
A krisztusi tanok szelíd szeretetet árasztó ideológiáját ezekben az időkben valahogy ritkán 
emlegették, vagy feltételes módban magyarázták, és fura ellenérveket, kifogásokat, kivéte-
lezéseket, kibúvókat kerestek a gyakorlatban való alkalmazása ellen/alól.

A protestantizmus a XVI. században a keresztény egyházak azon ága volt, amely a római 
katolikus egyháztól azért vált külön, mert az egyházi visszaéléseket bizonyítottnak látta, ezért 
a megreformálására törekedett. A reformer álláspontok eleinte csak panaszokat, háborgásokat 
jelentettek, később azonban türelmetlenné váltan elégedetlenséget szítottak, és tiltakozó 
hangnemre váltottak. A türelmetlenségük miatt később már valós erőszakot szültek, ami 
durva, mellékzöngés következményekkel járt. A magasművészetek számára egyértelműen 
tragikus ikonoklasztiával, a művészet fennkölt világának eltörlési szándékával, elpusztítási 
igényével párosultak. Ugyanis miközben a túlfűtött, meddő hitviták ellentmondásosságával 
találkozott, aminek során megütköztek az egyoldalúság és a józan ész a vallási dogmákat 
népszerűvé tevő alkotások terjesztése miatt, a művészi ténykedés, a kreativitás és az iga 
vonta alkotás véglegesen ellenséggé vált a reformáció szemében. Számára a műalkotások 
bálványimádással egyenrangú istenkáromlásnak tűntek. A nép elszegényedésének, gyakori 
éhezésének egyik fő okát a mecénások, megbízók, megrendelők pompás templomokat 
építtető pénzherdálási szokásában látták… Ezáltal megbélyegezték a művészi kreációk ha-
szontalan nagyravágyását, és megkísérelték a részleges kiirtásukat…

A pápai irányítás az igencsak durvává sikeredett ellenreformációs visszavágóival végül 
megzabolázta a csalódott és összezavarodott vallásos emberek bátor tömegét. Ezáltal meg-
hunyászkodott, elbátortalanodott: szemléletmódja és erkölcsi hozzáállása is gyökeresen 
megváltozott. Elterjedése után is az inkvizíció csupán elfajult, fenyítő szándékú válasz volt a 
protestáns hullám merész kirohanásaira. A szókimondást sem előtte, sem utána semmilyen 
hatalom nem tudta elviselni. 

A felvilágosodás elsötétülő korszakában a mélységesen vallásos középkori ikonográfiát 
a világiasabb, józanabb és felettébb felvilágosult modern kor szellemisége egészen újszerű 
kritikai mércéket alkalmazva végül háttérbe szorította.
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Ez a jelenség a (részben) csalódottság ellentmondásokkal tarkított nagyjelenete volt: 
új világszemlélettel, forradalmiasult tudományokkal, szemellenző-nélküliséggel. A világ 
átalakulóban volt. Felszabadult magyarázatok garmadájával elkezdődött az európai kultúra 
versenyfutása (vesszőfutása) az idővel…

FÉLELEM AZ IGAZSÁG KIMONDÁSÁTÓL

Ha a középkori templomok művészi építészetének töretlen ívű fejlődése, a bazilikák belső 
falainak mesés gazdagságú díszítettsége, a mesélő freskó- és mozaikművészete az új (ke-
resztényi) korszakba vetett hit tisztaságát tükrözte, vajon miért féltek tőle? Mert a kora ke-
resztényi filozófia egy eljövendő, kevésbé kíméletes hatalom konok arculatát vetítette előre. 

A kezdetek óta Jézus tanait egyre összehangoltabban hirdette a katakombák mélyén 
megfogant felismerés, és azóta többszörösen átfogalmazódott a szárba szökkenő tudás, 
és az új vallást hirdető ábrázoló művészet is megújult! Szerteágazott, változatossá és ma-
gasröptűvé vált a lélek gazdagsága, és erőteljessé, meggyőzővé lett új tematikájú vizuális 
megnyilvánulásainak a hatása.

A porból felkelő, megújuló társadalmak számára katartikus élmény volt. Ezért is lett 
veszélyessé a már számtalan sebből vérző birodalom számára. Az új vallás ugyanis szo-
ciális igazságokat is hirdetett, az emberek testvériségéről, az egyenjogúságukról beszélt, 
és a valós egyistenhitről. Talán egy Mithrász-kultusznak nevezett előképpel bírt, amikor a 
keresztény szeretetről szólt… A Római Birodalom a Krisztus utáni majd három évszázadban 
még hatalmas erőfölénnyel bírt, ám mindeközben a hanyatlás elkeseredettségérzete lett 
úrrá rajta. A túlélés reményében kezdte pusztítani a folyamatosan sarjadzó keresztimádó-
kat, a megállíthatatlanul előretörő új világkép megalkotóit és hordozóit. De nemcsak az 
igazság rétorait, a kereszt útját követő tömeget, hanem a kereszténység képi világát meg-
fogalmazó, névtelen autodidakta képírókat is üldözte. A lassan beérő gyümölcs a vizuális 
ábrákban megfogalmazódó, szabadságot vágyó gondolati rendszer precíz tételeit dolgozta 
ki, mígnem néhány évszázad alatt meghozta bő termését is: a lenyűgöző mesterműveket, 
művészi alkotásokat.

Szinte természetes, hogy a görög és római mitikus magaskultúrák árnyékából kinövő 
művészeti hagyományokból táplálkozó nyugati irányultság erőteljes ágként fejlődött. 
Másrészt a keleti kultúra is a nonfiguratívnak mondható sematikus, stilizált, díszítő jellegű 
elvontságából sikeresen építkezett tovább. Ezen ága az ortodoxia szellemiségének szikár 
jegyeit viselte magán.

A kétféle formavilágot létrehozó hitterjesztő törekvés jól elkülönítette a keleti és a nyugati 
szárnyakat. Eltérő ízlésvilágot és elkülönülő esztétikai mércék meggyőző megfogalmazását 
jelentette.

A két szárny ábrázolási módja elütött, erősen különbözött egymástól, de erős közös plat-
formjuk volt: maga a Biblia. Igaz is: melyet ők már a korai időszakukban is különféleképpen 
értelmeztek…

Tulajdonképpen a IV–VI. század között kialakult markáns vizuális jelképrendszer és az 
állandóan gazdagodó ábrázoló eszköztár bibliaimotívum-burjánzása segítségével erősödött 
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meg az addig még csak kétpólusú keresztény világ(kép)… A népszerű, látványos és izgal-
mas képi világ művészi megoldásaiban és megvalósulásaiban a hit rejtett energiái mégis 
egységesen működtek. A vallási tételek értelmezései és a megtalpalt, lefektetett dogmák a 
művészetek vizuális formálóereje által erőteljesen fejtették ki a hatásukat. Taroltak.

És ne higgyük, hogy egyoldalúan csak a hívők táborát gyarapították a bámulatos műal-
kotások nyilvános bemutatásával. A keresztény hitvilág diadalmaskodott, és sziklaszilárddá 
lett a meglehetősen képlékeny kora középkorban…

A MESTER KISZOLGÁLTATOTTSÁGA 

Amikor a humanista beállítottságú Mester az itáliai Firenze főterén máglyahalált halt protestáló 
szerzetesek, a tudományos forradalmi felfedezéseik miatt bajba jutott, a vallásos dogmák 
butaságait megcáfoló, ártatlanul tömlöcbe, kínzókamrába vetett vagy máglyahalálra ítélt 
tudósok, értelmiségiek szaporodó tragédiáit szemlélte, megdöbbent.

Azt kell látnunk, hogy a művész is megrettent, és újfent elérkezettnek látta az időt: a 
hatalomnak erősebben kezdett hajbókolni. A kenyéradói iránti felülírhatatlan tiszteletre kény-
szerült, néhanapján megjátszott lojalitással, buzgón bólogatva alkotott tovább. A hatalom 
szempontjainak eleget téve örökítette meg a felkínált „témát”. 

A magasművészet az összes diadalittasult eredménye mellett valahogy mindig egyben 
áldozata is volt a zagyváló társadalmi zúzódásoknak. Tehát, ha nagyívű, konstruktív szelle-
miségű volt, és komoly, sok esetben tisztábban is látott. Miközben az átlagemberek élték a 
világukat, és általában csak a törékenyen homályos felszínt érzékelték.

A beetetős, jól tálalt külcsín felfedezésének tapsoltak, a színes papírmasés kulisszákat tolo-
gató igazságosztók színjátékát bámulták, és hol kimondták (de utólag sok esetben meg is bán-
ták), hol mélyen hallgattak a felfedezett hibákról, hiányosságokról, ellentmondásosságokról.

Miközben egyre gyakrabban engedtek a szemfényvesztésnek. 

IGAZSÁGOSZTÁSOK MA

A szemfényvesztés azonban hasznos tevékenységnek bizonyult, eredményekkel járt: a 
határtalanná vált képzelőerejüket csiszolgathatták és fitogtathatták. Ez már maga a korai 
szürrealizmus volt. Nem csak a művészetben!

Manapság például a politikában: merész igazságosztók mindegyre győzedelmeskedni 
akarnak a rút, a gonosz felett. Végeláthatatlanul sorakoznak manapság a Bushok, Obamák, 
Putyinok… Akár a jóval kisebb kaliberűek is: mind-mind kíméletlen Szent Györgyök, akik 
kvázi ölik, földbe döngölik a sárkányt, a sokszor megtévesztő módon gyermekkönnyeket 
hullajtó Gonoszt. És a megbüntetett közösségek tagjai egyként szenvedik meg a retorziókat. 
Mert nincs szelektív igazságosztás. Csak globális.

Csakhogy már ennek a megértéséhez is fáradtak, tompák vagyunk. És tehetetlenek. Vagy 
nemtörődömök, kíméletlenül egykedvűek. Néha csupán bután naivak, a politikához nem 
értő pancserek. Ezért inkább úgy teszünk, mintha elhinnénk a szemünk elé tárt nyilvánvaló 
hazugságokat, mert így elviselhetőbb, komfortosabb az élet.
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Valójában nincs türelmünk kinyomozni a történések valóságos okait, igazi hátterét. Talán 
lehetetlen próbálkozás is lenne.

A művészt azonban régóta foglalkoztatja az erőszak is. Eleinte talán nem is foglalt állást: 
az erőszakos cselekményeket, háborúkat, gyilkosságot, korabeli kerékbe töréseket, egyebeket 
merő szenvtelenséggel nézte. Legtöbbször a győztes diadalittas szemszögéből és dicsősé-
gére, mély átéléssel, a hősöknek kijáró tisztelettel és az áldozatok megvetésével alkotta meg 
művét. Manapság már „aktualizál”, véleménye van róla, fricskákat gyárt, közösséget vállal, 
megítél, sokszor kérkedik a politikai jóltájékozottságával, állásfoglalásával. Eltévelyedéseivel?

A kommunista ideológia a tábortüzes köreibe édesgette a húszas és harmincas évek 
pesti művészeit, akik feltétel nélkül engedelmeskedtek a hipnotikusan alkalmazott kemény, 
igazságosztó ideológiának, és tehetségüket feláldozták az oltárán… Ma cinizmust észlelünk 
a behódolni látszó törekvéseikben. Tereskova művésznő Budapesten végkiárusítás-ízű té-

Péter László: Bosszúálló angyal (Késes szent)
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mahajhászással fricskákat gyárt Orbán miniszterelnök arcképéből, s miközben Andy Warhol 
pop-artját gyengén imitálja, nagy népszerűségnek örvend mind a rajongói, mind az ellenzői 
körében. Mindeközben lapos ötletein milliókat kaszál…

SZEMLESÜTVE 

Ha kell, manapság szemlesütve élünk, pedig néha éppen a meghunyászkodás szomorít meg 
bennünket. Megnyomorít, elpusztít bennünket a meghasonlottság(unk) szégyene, elnyel a 
(de)mentális sötétség… Képletesen vagy valóságosan is. 

A világban zajló visszásságok folyamatos firtatásával, lajstromba vételével, tiltakozásaink-
kal vagy csupán folyamatos megfigyelésével is hatástalanok vagyunk, és csupán az őrületbe 
kerget(het)jük magunkat. Ezért inkább ijedt-meghunyászkodva, szemlesütve és megalázkodva 
éldegélünk. Elfogadjuk a valóságrémeket, talán sok esetben nem is tehetünk mást… Ezen a 
bibliai időkben megjósolt tényálláson semmiféle hősies szókimondással nem kerekedhetünk 
felül. János a Jelenések könyvében megírta…

A csökönyös realisták is már csak általános káoszt látnak a társadalmi működésben, és 
kíváncsian vizslatják ugyan a zűrzavaros ok-okozati összefüggéseket, mégis csak az az ajtóig 
jutnak el, nem tovább. Észlények vagyunk, azazhogy az emberiség ezt állítja önmagáról. 
Hogy szép pozitív tulajdonságokkal rendelkezünk. Hogy mert kezünk, lábunk, eszünk… van, 
elhisszük azt, amit a világ urai elhitetni igyekeznek velünk. Mert kellenek a hívők, és kellenek 
a rabszolgák hatalmas tömegei… 

A rabszolgatartók azonban vérszívók, nagyon jól tudják, akár a kullancs: csak az élő test 
képes éltető vérrel táplálni őket. 

Ellenben mi is megalkuszunk, hogy a fizikai lét pókhálószerűen ötvözött-teremtett arány-
talanságait túlélni képesek legyünk. A tehetségünk jegyeivel rendelkezve bízunk abban, 
hogy felülkerekedünk a ránk háruló feladatokon, akadályokon. Hogy meg tudjuk magunknak 
nyerni (vissza tudjuk szerezni) Isten tetszését…

CSONTVÁRY TUDATOS LÁTNOKSÁGA

A legnagyszerűbb posztimpresszionista, ugyanakkor a metafizikai látomásokban és a legtisz-
tább szimbolizmus berkeiben számításait megtaláló látnok Csontváry Kosztka Tivadar volt. 
A Napút, a Tejút festőjének vallotta magát, Isten inasának, mert isteni teremtő képzeletet 
feltételezett magáról, egyik legtisztább látomásos emlékét is ekként írja le… Egyszer Isten 
személyes megszólítását élte meg. Hangot hallott a feje fölött: „Te leszel a világ legnagyobb 
napút festője, nagyobb Raffaelnél.”

Tökéletesen nem lehet ismertetni a Kisszebenben (ma Szlovákia) született Csontváry 
Kosztka Tivadar (1853–1919) kései megébredésének és zseniális képzelőerejének párosító 
szándékából eredő festészetét. 

Látomásai mi(sz)tikusak és biblikusak voltak egyszerre. Isteni sugallatra a múlt és a jelen, 
az ősi szimbólumok és a látnoki víziók összhatásában mutatkozott meg az ereje. Festő volt-e, 
filozófus-angyal, Isten küldönce vagy egyszerűen egy állandó(an) ünnepélybe burkolódzó 
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garabonciás? A mai napig ezt firtatjuk. Egy biztos: oly átütő erővel festett, és fejezte ki ősi 
világkép-színezetű megérzéseit, mint kevesen. Holott mesteri fokon értett a színkeveréshez, 
sokszor oly naivnak tűnő kompozíciós megoldásokat alkalmazott, amelyek túlmutattak a 
mesékben fellelhető korlátlanul szabad tér-idő konstelláción. Aki látta, sosem tudja elfelej-
teni A taorminai görög színház romjai romos árkádsorán, oszlopsori fülkéjén át váratlanul 
megnyíló tér-idő kaput, mely talán egy új dimenzióba való átjutás kínálkozó lehetőségével 
kecsegtet. Menekülés az ismeretlenbe, az új kalandok, kihívások világába? 

Nem felejthetjük el a mágus világfa alatt táncolva vonuló, a Tejút csillagmiriádját jelképező 
Veszpa-szüzeit sem, ahogyan a tündéreit megtáncoltató álombéli őserőket aktivizálta, egy 
organikus világkép virtuozitását kijelölő módszeres teremtő gesztussal. Mint ahogy a világfa 
alatt egymásba nyerítő pompás lovait sem hagyhatjuk említés nélkül, az egymásba tekerődő 
pompás lovakat, a fehér mént és az éjszakát megszemélyesítő kancát sem…

SZÍNTÉVESZTÉSEK

Manapság ugyan még mindig divatjuk van a fennkölt eszméknek, ugyanakkor a szétszórt-
ság, a színtévesztések kavalkádja olyannyira beleette magát a társadalmi lét(ezés)be, hogy 
végképp helyet adott a destruktivitásnak: meleg fészkévé vált az álságosságoknak, a ha-
miskásságnak, az átveréseknek. Akár a közéletet, akár a politikát nézzük. Merthogy a kettő 
nagyon is összenőtt. A totalitárius társadalmak korát éljük, és még ezt sem vesszük észre. 
Csak beszélünk róla, mint valami eljövendő szörnyűségről. Nem látjuk a fától az erdőt. 

A mai manipulált társadalmak korában behunyt szemmel éljük meg a múltban elbaltázott 
lehetőségeink, az elvetélt múltunk kényszerítő irányú eltévelyedettségét. Holott mára úgy 
érezzük, körültekintőek, óvatosak, korszerű felfogásúak vagyunk (az eleink is így éreztek?), 
ugyancsak nem tudjuk továbbra sem, hogy hol az igazság. 

Persze, talán még arra sem jöttünk rá, hogy mire (kit és mit) szolgál a felderített igazság. 
Előbb dugjuk a fejünket a homokba, mint hogy korlátlan szabadságvágyunk tisztánlátásával élni 
merészeljünk. Az ember gyakran fél a teljes élettől, ezért tudattalanul is gyermeteg és függő… 

Hovatovább, Csontváry bölcseleteit olvasva rájövünk arra, hogy a jövőbe látó képességei 
is meggyőző erővel érvényesülnek. Jóslatai mindmáig meghatározzák a magyarság sorsát 
is. Az emberiség számára is gondolatok erdejét rakja glédába, amiként intéseiben üzen a 
jövő emberének is. A kozmosz legendájából indul ki, amely hatalmas ívpályát leírva végül 
önmagába tér vissza. Festőnk zseniális világlátását úgy hinti szanaszét, mint egy magokat 
a tavaszi szántóföldön elhintő parasztember. Kijózanodhatna az emberiség, ha megfejte-
nénk egyszer burokba zárt bölcsességeit. Elég lenne az is, ha csak elolvasnánk tőmondatos 
intelmeit. Mert művészetében az isteni természet szépségeit, leírt gondolataiban pedig a 
háborgó veszedelem intelmét látni. 

1910 körül írja meg a titkos társaságok kártékonyságáról szóló intelmeit, melyet a félreveze-
tések és bűnbeesések kritikájául szánt, s melynek lényege, hogy az emberiség megrontójaként 
háttérből irányító hatalom megtévesztéseivel a pusztulásba sodor(hat)ja az élő emberiséget:
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Péter László: Átjárók (monotípia)

„…De kialakultak (titkos) társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten 
imádatára.

Miért kötött határokhoz az isteni bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtu-
lajdonságot jelent?

Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet.
Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útjain eltévedtetek, hanem az 

isteni természettel szemben támadásba mentetek.
Ti nem voltatok megelégedve az egészséges tiszta levegővel, megrontottátok 

füsttel, bűzzel, ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, teli tettétek 
magatokat különféle szesszel, tinektek hiába sütött a nap – ti nem vettétek észre, 
tielőttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket, 
ti nem voltatok arra valók.
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Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a Földközi-tenger partokhoz, 
amit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, mentén letelepszenek, milliók 
számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás, patak mentén, 
addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő 
eső miatt káromkodunk, a nagy vihar közeledtére a korcsmában pipára gyújtunk.

Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehe-
tetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet 
ezeket nem tűri, az emberi nem fajtulajdonságát elveszíti. Fajtulajdonság nélkül a 
családfa nem fejleszthető, fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.”

A MANIPULÁLT BETEG

Ha az erős és a gyenge közötti konfliktusban a kezeinket mossuk, akkor valójában az erős 
mellett állunk. Nem maradunk semlegesek!

A manipulált emberi közösség mégsem hibás. Egyszerűen csak gyermekded, naiv, átej-
tett, a vélt vagy valós totalitarizmusoktól kissé betegességé vált. Nem elég tanult és bölcs, 
sokszor nem is látja a fától az erdőt. Vagy gyáva még arra is, hogy bevallja önmagának, hogy 
oktondimód minduntalan hagyja magát meggyőzni. Hogy gyáva…

És mert egy emberöltőt boldogan szeretne leélni, és tudja, hogy az óvatlan mindig 
csapdába esik, gyakran hibázik, és elvéti a célt. Valójában ő a magára ébredése pillanatá-
tól kezdve sokkalta inkább a rebegően kíváncsi, önös célokért küzdő ember, az ijedtében 
meghunyászkodó. A részigazságok hamisságával együtt kelő és fekvő kiskorúsított tömeg 
egyede?

 Látszat-e csupán az objektív gondolkodás és a józan ítélőképesség? Mit rejt magában, 
azaz valós énjében a saját hatalmát megvalósító, tömegidegen, de tömegeket megtáncoltató 
hatalom, és mit közöl velünk mindebből: a sanyargó korok átejtő igazságaiból és a szán-
dékosan elhallgatott tényszerű hamisításaiból? Miközben önnön becsületébe gázol, elhiteti 
velünk, hogy a megváltás magját hinti el: az évtizedek múlva virágzó társadalom új magvait? 
Az értelmiségiek nagy része is szétszórt, megosztott, egymásnak ellentmondó meggyőző-
désekre jut. Habár mindannyian egyazon információhalmazt és informáltságot használjuk, 
egyféleképpen értesülünk a történésekről, az állásfoglalásaik mégis egyre különbözőbbek, 
felfoghatatlan eltérésekben és meggyőződésekben bővelkednek… A művész, az oktondi 
széplélek társadalmi érettségének legteljesebb fokán szintúgy. 

Életünk során mi is történik velünk, múltban elmerülő, mában megmártózó, de szem-
fényvesztésekben, ígéretekben, megtévesztő jövőbe látó képességeinkben hívő, felemás 
ingerületekkel rendelkező emberekkel? 

Ki kényszerít rá bennünket, és miért, hogy állandóan kompromisszumokat kössünk, 
hogy állandóan az erősebb igazságokat fogadjuk el? Hogy tapsoljuk, ünnepeljük és tovább 
kürtöljük az álságos, kétes vagy bizonytalan féligazságokat, hazugságokat?

A művész azonban szabadnak születik…
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A HASZONLESÉS KEZDETEI, AVAGY CSAK FOLYTATÁSA…

Georgius Agricola (1494–1555) reneszánsz kori német tudós és író, aki a bányászat és a föld-
tudományok egyik megalapítója volt, a vallási hatalom és a tudományok közötti állandó(suló) 
feszültséget a következőképpen próbálta feloldani:

„Ítélj meg mindent magad, s vesd el azt, amire nem találsz bizonyítékot…”

„A vallás a hiten alapul, ám a tudományoknak folytonosan bizonyosságokat kell 
keresniük…”

A hit, a statikus, betokozódó állapotában: a vakhit egyvelege. 
A kidolgozott hittételek maradiságát bíráló új tudományágak térhódítását a kereszténység 

terjesztői/őrei nem nézhették jó szemmel. Hiszen dogmatizmusuk, állandósultságérzésük 
által a világkép istenkáromló szándékának torzító rémét fedezték fel az újító szándékban, a vi-
lágkép javító-kiegészítő felfedezésekben, a valóságunk megfejtésére irányuló törekvésekben.

Agricola jól tudta, hogy a kétpólusú világ nem csak a keresztény hit egyoldalú szemlé-
letmódja és a tudományágak újabbnál újabb felfedezései által veszekszik, vetekszik vagy 
verekszik egymással. 

E párviadal nem holmi ártalmatlan, filozofikus diskurzusok, csatározások szintjén, azaz 
nem csupán az elméleti bizonyítások miatt folyt. Sokkal inkább a tettleges leszámolásokig 
fajuló pellengérre állításokról szólt. Az egyház Isten ellen való véteknek vélte az elavult/naiv 
világképének sorozatban történő cáfolati kísérleteit/kísértéseit, és a fejlődő tudományágak 
megzabolázási szándékával viszonozta. Az engedetlenség ördöginek nevezett szándékát 
pedig tehetetlen dühében végül a megfélemlítés inkvizíciós eszközeivel bosszulta meg. Ám 
a visszatartott gondolati szabadság természetes igényét és a mindennapjaiban is nélkülözni 
kényszerülő, önsanyargató aszketizmusok amúgy ténylegesen korlátolt felfogású társadal-
mának szabadságvágyát kényszerítő eszközeivel csak ideig-óráig tudta maga alá gyűrni.

Éppen a derűs reneszánsz korában a tisztánlátás igényét elutasítania, hiányosságait takar-
gatnia kellett a jámbor keresztény világnak… A pápa és a mindenkori egyházfők arcul csapás-
nak, sértésnek vették a rebellis/bátor tudósok eredményeit, és megfelelő módon büntették. 
Így a kezdetektől a mártírrá tett Galilei, Giordano Bruno… forradalmian új felfedezéseit, feltáró 
bizonyítékait is. Holott szembe kellett volna nézniük tévedéseikkel, lehetséges térvesztésükkel, 
ám ők inkább szembehelyezkedtek a lázongó, elégedetlenkedő híveikkel. Veszélyérzetükben 
valószínűleg csak azt látták, hogy hatékony ellenállás vagy ellentámadás hiányában alighanem 
le kell mondaniuk a vallási propagandájuk által évszázadok alatt megkaparintott hatalmuktól, 
kiváltságaikról, előnyeikről, politikai befolyásukról, valamint kompromisszumkész vagy lojális, 
haszonleső támogatóik egy részéről is. Nemkülönben a túl jóra sikerült hitterjesztő munkából 
származó felhalmozott haszonról és gazdagságuk élvezetéről…
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KÖLCSÖNÖS TÁMOGATÁSOK

A középkor második felében, tehát a reneszánsz kezdetétől különösképpen, a felvilágosult-
ság eszméje párban, együtt fejlődött a haszonlesés kifundált módozataival, de valójában 
egy másik vágányon haladt. 

Amíg a gazdago(dó)k a hírnevükre alapoztak, többek között a művészetek és az irodalom 
támogatásában lelték az örömüket! 

Soraikban politizáló hatalmasságok, uralkodók, pápák és fejedelmek vagy éppenséggel 
a városokat markukban tartó hatalomvágyó klánok, családok vitték a prímet. 

Itália területén anno még a dúsgazdag Medici vagy a Sforza család támogatását vette jó 
néven a Mester. Hiszen az ő fejlődését és megmaradását támogatták cserébe a dicsőségükért, 
vagy azért, hogy az okkult vallási ideológiájukat, a szent tanaikat rafinált ábrázolni tudása, 
képzelőereje, vizuális láttatásai és bravúrjai által (is) fenntartani tudják…

A gazdag reneszánsz hagyományok után a mindent fellazító barokk korszak még inkább 
művészi paradicsomhoz hasonlítható. Az utána következő korszakok is részben a hatalom 
megtartásáról, az irányításról és a gyors meggazdagodásról szóltak…

A reneszánsz idején a szakrális és a világi hatalmak ténykedéseiben egyaránt a történe-
lemben addig nem tapasztalható, nagymértékben elterjedő vagyoni gyarapodás vehette 
kezdetét. Ez már a materialista szemléletmód kezdete lehetett…

A kereskedelemre alapozó jólét Olaszhonban legelébb Velencére és Firenzére koncent-
rálódott. Emellett másutt Európában is iparkodtak, jeleskedtek az üzleti világ fejlesztésében, 
felvirágoztatásában. Többek között a bankok beüzemelésével, leginkább a vagyonuk felhal-
mozásával foglalatoskodtak. És hogy szó ne érje a ház elejét, pénzt áldoztak az építkezésekre 
is, a manufakturális, később az ipari fejlesztésekre és a polgáriasodó világban természetesen 
egyre többet a művészetekre is. 

A MINDENKORI MŰVÉSZEMBER VÁLASZTÁSI SZOKÁSAI

A művész szabadnak születő, szabadságvágyó, a rákényszerített irányelveket, parancsuralmat, 
kényszerítő tendenciákat nehezen megtűrő, béklyóktól szabadulni vágyó gondolkodó lény. 
Bár a történelem során sokszor udvaroncként megrendelésre dolgozott, ritkán ment szembe 
önnön humanista meggyőződésével, gondolkodásával, igazságérzetével. A régi időkben talán 
csak kötelességtudó tisztelettel és alázattal viszonyult megbízói és megrendelései, feladatai 
iránt. Ennek azonban nem sok köze van a vakhithez. Inkább valamiféle kényszerítő erő, 
szervilitást feltételező állapot lehetett. A tényleg-megalkuvás ugyanis lehetőséget jelentett 
az alkotói karrier befutására. De csak ritkán volt a mindenkori alkotó tényleges tulajdonsá-
ga. A meggyőződésből fakadó lojalitás sokkal inkább. A szervilisség a régiek feltételezett 
alázatától távol álló, a fércelt művek (nem fércművek!) erdejét eredményező beidegződés, 
amely (politikusi) diktátumok révén jött létre. 
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FŐVESZTÉS TERHE ALATT VAGY MEGGYŐZŐDÉSBŐL…

A valahai nagy (politikai, vallási, gazdasági) korszakok szerep-eszköze volt, hogy a világi 
csatározások, hódítások és védekezések közepette könnyedén maguk mellé állították a 
hasznosulni és érvényesülni vágyó krónika- és képíró mestereket. Csupán átmenetileg, 
korlátolhatóan tarthatták kordában a mesterek józanult gondolkodását, művészeti elveit, 
irányait, gondolatait. Az ő lojalitásuk csakis addig élt, amíg el is hitték az uralkodó zseniali-
tását, igazságosságát, nagyságát. 

Ismert volt például a sértődékeny udvari művészek, így például Leonardo hátat fordítása 
a Medicieknek. A rebellisség nem volt ritkaság, de a kényszerű behódolások gyakrabban 
fordultak elő. A zsarnoktermészetű uralkodóknak módjukban állt a kitiltások mellett akár a 
halállal büntetés is…

A hajbókoló szolgát mindig is jutalmazták, míg a rebellist, lázadozót büntették. 
Az urizáló uralkodói rétegek számára szerencsére a művész általi dicsőítésük fontosabb 

volt. Egészen a huszadik század második feléig, mondhatni, majdnem a század második 
felére elterjedt konzumidiotizmusig szinte nélkülözhetetlen a propagandamunkájuk.

Bár már az újkortól az uralkodói nobilisságot, kifinomultságuk, hozzáértésük hangsú-
lyozását szolgálta, ma a digitalizált világ hihetetlenül attraktív, szemfényvesztő vizualitás, az 
udvari művészeket szinte teljességgel nélkülözni tudja. Rafinált politikai játszmákkal tűzdelt 
zabolátlan korszakban élünk ma, amelynek főszereplői hirtelen támadó agresszióval, nyers 
erejük fitogtatásával tarolnak, ahol lehet. Mindent egyszerre szereznének meg… Nincs már 
szükségük arra, hogy az egyre inkább hanyagolt művészembert ténylegesen megbecsüljék 
és maguk mellé vegyék. Ezért a művész manapság arra kényszerül, hogy kilincseljen, állami 
mecenatúra pénzeire pályázzon…

Vagy beállhat a köznapi emberek közé egyszerű dolgozónak, pedagógusnak, munkásnak, 
sofőrnek, esetleg alkalmi reklámgrafikusnak.

Leköszönőben a mecénási hóbort…

PIETER BRUEGELEK

A legsötétebb korszakokban tapogatódzó, útkereső mester, illetve a(z) (f)elszabadult művész, 
amint csak lehetségessé vált, minden diktatórikus ráhatást, kényszerítést levetett magáról, 
és a ritka és kétes megrendelések figyelembevételével, de öntörvényszerűen, szabad aka-
ratából alkot(hat)ott tovább. Ha valami miatt kiesett a kegyencségből, bizonyos értelemben 
számkivetetté vált, és olyan mecénást kellett keresnie, aki független gondolkodó, kritikus 
a társadalmi állapotokkal szemben. Ők voltak a Pieter Bruegel-szerű mesterek, akik ellent 
mertek mondani a hatalomnak, és ügyesen rést ütöttek a hagyományosan behódoló be-
idegződésű művészetszemlélet pajzsán…

A XVI. századra már lehetségessé vált, hogy a művész (igaz, önmagát zaklatásoknak, ha 
nem üldöztetések kockázatának kitéve) saját akaratát és elgondolásait követve alkosson. 
Id. Pieter Bruegel (1525–1569) flamand festő, aki itáliai portyázásai során tanulta meg a 
reneszánsz festészet mesterfogásait, Hieronymus Bosch álomképeinek tovább éltetője volt. 
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Zseniális tájképeinek előterében legfőképp allegorikus és paraszti témákat festett. Festmé-
nyein az abszurdot és a vulgárist hangsúlyozta a lendület és a finom részletek kidolgozásának 
teljességével, miközben leleplezte az emberi gyengeségeket és a társadalmi káoszt okozó 
ostobaságokat. Bruegel az olasz reneszánsz elveit követve, ám a parmigianinói szenteskedő 
idealizmustól mentesen ábrázolta a tájat és a benne tevékenykedő embereket. Politikailag 
is elfogult volt, az idő tájt ugyanis éppen kegyetlen spanyol megszállás alatt sínylődtek… A 
spanyol udvarban is gyanússá vált az a humanista műveltségű kör, amelyhez Bruegel tarto-
zott. Aki képeivel tulajdonképpen a németalföldi politikai állapotokról mondott kegyetlen 
kritikát. Az évek múlásával azonban maró humorát egyre inkább felváltotta a keserű szatíra… 

Az alkotó ember, ha esze volt, és megrendelések hiányában nem éhezett annyira, hogy 
ecsetét eldobva beálljon a parasztok közé vagy a kéregető koldusok sorába, a későbbiekben 
szabad iskolát és akár új, forradalmi szemléletmódot, művészeti hitvallást is kitalálhatott. Ha 
az szerencsésen továbbterjedt, ezen stílusirányzatokat, iskolákat fenntarthatta. Jóval később 
a homályból előserkenő forradalmi kibontakozásokat az ő nevének emlegetésével kezdték 
és végezték. Akkor már lehetségessé vált, hogy beírja nevét a halhatatlanok könyvébe. Vagy 
az elfeledettekébe… 

A MARADISÁG KRITÉRIUMA

Nem maradiság, ha az ember nem ismeri fel a jövőbeni nyilvánvaló dolgokat (az igazat): 
ugyanis nem mindenki járhat a maga kora előtt. 

A maradiság misztériuma sokkal inkább a kimozdíthatatlan ragaszkodás a csalhatatlannak 
vélt tekintélyekhez, eszmékhez és igazságokhoz. 

A haladás ismérve sem az, ha valaki kritikátlanul elfogadja az új eszméket, és mindent, 
ami új: haladónak lenni annyi, mint fogékonynak lenni az új lehetőségek, ötletek iránt, és 
kötetlenül kritikusnak a régivel szemben, ismerve annak hibáit. A bizonyítás és a követke-
zetesség összefüggenek, óvatossággal kell tehát megközelíteni minden emberi kitalációt, 
hiszen nemcsak a régi eszmék, igazságok válhatnak túlhaladottá, avíttá, okafogyottá, jobbra 
felcserélhetővé, de az új eszmékben, bölcseletekben, találmányokban is lehet csalódni. Még 
ha igazuk is volt a rómaiaknak: nem lehet belelépni kétszer ugyanabba a folyóba…

KÓDEXEK

A tudomány kódexe azt írja elő, hogy a nagy tévedések is lehetnek korszerűek. Téves elmé-
letek, téves forgatókönyvek, (még) valóra nem váltható ötletek. Ne kívánjuk meg az elődök-
től, hogy az utódok bölcsebb és kifinomultabb szemléletével, ismeretével rendelkezzenek. 
Az a pontos, ha előítéletek nélkül éljük és ítéljük meg saját korunk minden vívmányát. Az 
objektivitás, a miheztartás végett…

A nyitott szemmel járás minden bizonyítékot felkínál objektivitásunkhoz.
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Péter László: Az igazság pillanata

A MŰVÉSZ TÉVEDÉSE

A művész tévedése azonban: lehetetlen.
Az a felvilágosult világszemlélet és az a (tapasztalati és elméleti) tudás, amellyel végigkísérte 
a múltbéli művészetek fejlődését, kizárja az okát és a módját tévedéseinek. Elsősorban azért, 
mert szubjektív módon mér, és mivel mércéjét az örökkévalóságnak szánta. Tehát eleve 
folyékonynak, fluidumnak érzékeli a tér és az idő mozgását. A művész igazságot hirdet, és 
pillanatmegörökítő szándékával alkot, ami nem feltételezi a folyamatosság megtévesztő 
mozgását, de nem is bír vele.

A szubjektív elbírálások természetes kifejező érvelésével elkészített művészeti alkotásaival 
azonban hírt ad komplex világszemléletéről, mely, mivel csak egymaga elképzelése, nem 
lehet felelős mások befolyásáért.

A műélvező közönségnek ugyanis mindenkor joga és lehetősége is van a műalkotás 
elbírálására.

A vizuális műalkotás az alkotó világszemléletét, térészlelését és térérzékenységét is érinti, 
igenli, ellenzi, bírálja és cáfolja. A művészet másokra is hat, ihlet, állásfoglalásra késztet: de 
soha nem kötelez!

A művészet nem kötelező…
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Lehetséges azonban a művészet fejlődése, előrehaladása, de maradisága is. Mindamel-
lett, hogy a korhűséget sem kötelező képviselnie, ábrázolásmódjának meg kell felelnie a 
kor követelményeinek és érdeklődésének. Aktualitása nyomon követhető, ám a huszadik 
században már zavarba ejtően sokféle a sokszor félrevezető a szélsőséges variánsai és a 
többszólamúsága miatt.

A kaotikus korszak művészete azonban mindennel egyszerre tud mit kezdeni, élvezi a 
dinamizmusát, eklektikus, stílusváltogató cikázását… Viszont nem tűri az avasságot, az avítt, 
megkopott, ismétlődő manírokat, és folyton frissítéseket kér, különben idétlenné, lehangolóvá 
és értelmetlenné válik.

A MŰVÉSZI AKTUALITÁS

Ha a művész világfelfogásában/szemléletében és érzéseiben korszerű, akkor alkotásaiban 
bármely módszerrel, témával, aktualitással előrukkolhat, a csendélettől a konceptualizmusig… 
Elméje valós aktualitásokkal bír, és nem erőltetett gondolatokat és érzéseket közvetít, nem 
a korhűségre törekvés nehezen betartható szabályainak szolgalelkűség-ízű imitálása miatt. 

Az eredetiség érzetét ugyanis nehéz utánozni. A spontaneitás érzetét keltő alkotások 
viszont zseniálisak, bármely felfogásban, technikával, stílusban készülnek, és bármely világ-
szemléleti képről, politikai, vallási hovatartozásról árulkodnak is. 

Az isteni sugallatra készült alkotások úgy születnek, hogy a művészet vizuális keretrend-
szere absztraháló működésbe lendül, amint az alkotó ihletet érez. Ez hozza mozgásba azt a 
sajátos, különleges gondolkodását, amely a vizuális megoldásokhoz vezeti. A kreatív gondolat 
pedig már akadálytalanul pördül át a vizualitás tér-idő tengely-kontinuumán…

A MŰVÉSZET MISZTIKUMÁRÓL

A természet harmóniája a társadalom disszonáns működésének összhangzatát keresztezi. 
Két világ ez. Melyik az igazi?

A titokzatosság nem mindig az életérzés látványos kifejezőerejét érinti, és nem csak 
azt a törekvést tükrözi, amely a természeti jelenségeket a természeten kívüli konstellációk 
kitalálásával hozza létre. Éltetni is kell. A művész zsenialitása abban van, hogy erre is képes. 
A teremtés morzsáit birtokolja…

De nem feltétlenül kitalált, a valóságban nem létező vagy feltételezett, elképzelt, költött 
energiamezők vizuálisan megfogalmazott, átfordított, absztrahált képeit képezi le. Jelzései 
teremtői rendszerbe foglaltan valósulnak meg. Csakis logikus szervezettségükben válnak, 
válhatnak érthetővé…

Az alkotó erő érthetőségének kulcsa az, hogy az időszerű emberi tapasztalások lehetősé-
geinek rendszerével összhangban kell lennie. Azaz, alátámasztania, ha nem is elmagyaráznia 
kell a természetben vagy a társadalomban létező, megnyilvánuló formai rendszert, amelye-
ket életérzésként felerősíteni kíván, hogy izgalmat hozzon mind a saját életébe, mind a mi 
életünkbe. A művész tehát Isten teremtő erejének eltörpült, lopott töredékével rendelkezik, 
annak kicsinyített változata. Tökéletességre törekvő tökéletlen, de bátor imitátora, aki áthida-
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lásokat talál az áthidalhatatlan problémákat gerjesztő tökéletes világmozgások rendszerében, 
és aki problémát lát az egyértelmű/egyérzelmű valóságtartalmakban, de megoldásokat lel 
a káoszban…

KESKENY ÁTJÁRÓK

Tételei érzékszervekkel alig támaszthatók alá, mégis megkísérli a lehetetlent. 
A képzelet határtalanságát sem megerősíteni, sem megcáfolni nem szükséges, mert magától 
való, létező. Lehetősége az ember elméjének szikráiból pattan, mely örökkévaló, a kezdet 
kezdetétől való misztikumban fogalmazódott meg, és egy mágikus ősködből előbújt világ-
szemlélet megmaradt izzása. 

Ha a miszticizmus ellenszere a felvilágosodás lenne, akkor a kiteljesedő reneszánsz gyógyír 
lett volna az emberiség számára. De csak egy megkezdett út lett belőle, amely további elágazá-
sokba torkollik. A középkori valláshóbortot azonban észszerűen megzabolázta, korlátokat vont 
köré, észszerűsítette az emberi gondolkodást, metszeni kezdte veszélyessé vált vadhajtásait. 
Ha nem lett volna reformációs törekvése, az emberiség aktuális tanainak egyoldalúságával, 
korlátoltságával már felfalta és meg is semmisítette volna önmagát. A középkori valláshóbort 
begyűrűzésével elértéktelenedett, magából kivetkőző silány salakká vált volna. Kellett valami-
féle gát, ellenerő, amely kordában tartja, és árnyékát adja a nagy fényességnek…

Péter László: Megsemmisülések, olaj, papír
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Ha a felvilágosodás korának eredményeit és ellenpáros kudarcait szemléljük, mégis a 
hitvilág kordában tartó helyes irányultságát kell látnunk. Isten nélkül nincs megoldás az 
emberiség szervezett életében…

Csak egymás után sorjázó, alig megválaszolható kérdések vannak.

HOL AZ IGAZSÁG?

A művészettörténet nagy kaland, amely tele van mindenféle meglepetésekkel. Például ismert 
vagy ismeretlen mesterek eltűnt, megsemmisítettnek hitt, majd véletlenszerűen előbukkanó 
alkotásaival. Ezekből jóval több van, mint gondolnánk, egy részük azonban csupán elmélet 
marad. A teljes bizonyosság helyett csak a megtalálás lehetőségét villantja elénk. 

Sokáig keresték Leonardo da Vinci egyik elveszett remekművét. Manapság hiányának 
érzékletes tragédiájával kell szembesülnie Firenzének, Itáliának és a művészettörténetnek is…

Péter László: Bohóc és nő
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Már a múlt század hetvenes éveiben előrukkolt a mű felfedezésének elméletével egy 
műemlékvédelmi technológiával foglalkozó olasz mérnök, bizonyos Maurizio Seracini, aki-
nek állítását sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet, mert ha igaza lenne, egy meglévő 
alkotást kellene megsemmisíteni mindössze azért, hogy egy feltételezett, talán már nem is 
létező, alatta lévő régebbit feltárhassanak…

1503-ban Firenze akkori ura, Piero Medici lemondása után kikiáltották a Firenzei Köztár-
saságot. Ezután rendelte meg a Milánóból pár évvel korábban visszatért Leonardo mestertől 
az Anghiari csata festett jelenetét a városállam feje, Piero Soderini. 

Leonardo a firenzei Palazzo Vecchio dísztermét, a Salone dei Cinquecentót (Ötszázak 
termét) dekorálta ki. A főfalra tervezte grandiózus művét, amelynek mérete majd három-
szor akkora lehetett, mint a Milánóban hátrahagyott Az utolsó vacsoráé. A szomszédos 
falon díszelgett Michelangelo freskója, a Casciani csata. Leonardo vetekedésében egy még 
grandiózusabb művet tervezett vele szemben… 

Aki keres, talál…
Da Vinci a munkát 1505-ben kezdte meg az épületben. Freskóját, amelyet egy különös 

viaszosfesték-technológiával festett meg, Benvenuto Cellini itáliai szobrász még a mű 1563-as 
eltűnése előtt látta, és döbbenetes, átütő erejű remekműként ábrázolta. Művészettörténészek 
szerint Leonardo feltehetően azért hagyta félbe az anghiari csatáról készült freskóját, mert 
gondjai akadtak kísérleti viaszos-olajfestékes technikájával. A mű főként ezért befejezetlen 
maradhatott, úgy sejteni, hogy még a kiszárításakor megrongálódott. 

Ahol a remekmű maradványait sejtik, ma Giorgio Vasari freskója látható a marcianói 
csatáról. Hogy miért? Mert a Firenzei Köztársaság megszűnésével Leonardo még álló fres-
kóját valószínűleg vékony fallal takarták el. Leonardót a néhány évtizedre köztársasággá váló 
Firenze bízta meg képe elkészítésével, Vasaritól viszont a város élére az 1560-as években 
visszatért Medici hercegek rendeltek saját dicsőségüket hirdető művet. 

Senki sem feltételezi, hogy Vasari ráfestett volna az általa mérhetetlenül tisztelt Leonardo 
képére. Seracini szerint inkább felhúzott egy falat két-három centiméterre Leonardo freskója 
elé, így megmentve, egyúttal el is rejtve Leonardo művét.

Seracini meg van győződve arról, hogy Vasari megőrizte Leonardo munkáját, hiszen 
rejtett, talányos utalást hagyott hátra ominózus művén: nem véletlenül írta fel a sajátjára 
a „Cerca trova” (keresd és találd meg) szavakat. Az elméletet állítólag alátámasztotta egy 
2010-ben elvégzett radaros letapogatásos vizsgálat is, amely feltárta, hogy Vasari festménye 
és az eredeti kőfal között egy-két centiméteres űr húzódik.

Leonardo ott van Vasari mögött – állítja Seracini. Ha igaza is van, Leonardo állítólag 
meglévő művének feltárásával Vasari alkotása semmisülne meg.

És Vasari sem elhanyagolható! Mindkettejük művészi teljesítménye és hatása elfogadott, 
örök érték…

HELYTÁLLÁS ÉS TISZTESSÉG

Önkéntesen és nem kényszeredettséggel elfogadni a cipelhető nehéz keresztet annyi, mint 
felelősséget vállalni saját sorsunkért. Persze, nem belenyugvással…
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A művész azonban, legalábbis a művészet klasszikus korszakaiban, szent megszállottként 
még tovább ment, és hol uralkodója erősítésének, hol önnön erkölcsös érzeteinek kívánt 
megfelelni és hangot adni. Minden bizonnyal a közösségének, nemritkán az egész emberi-
ségnek is szószólója kívánt lenni. 

A legnagyobbak közülük immár valóságos prófétaként működtek, hiszen igazsághirdető-
ként élték le életüket, szent feladatuknak tekintették próféciáik kihirdetését, és következetesen 
dolgozva nagy művükön, isteni tehetségüket gyarapították, kamatoztatták. Mindeközben a 
világ színe elé tárták felfedezett bizonyosságaikat, meggyőződéseiket. És bár leginkább csak 
a képi ábrázolások terén tevékenykedtek, képíró gondolataikat nem csupán a művészetek 
terén érvényesítették, nem pusztán a vizualitás terén működtek. Naplókat és kiáltványokat 
írtak, művészeti cikkeket fogalmazgattak. Voltak és vannak oly erős hitű művészek is, mint 
a zseniális égi pályákban, a természet csodálatos varázserejében, illetve a napkultuszban 

Péter László: Káinok



■■   Két tűz között ■ 105 ■

mélyen hívő Csontváry Kosztka Tivadar. Aki még a király betegségét hírül véve is gondolko-
dás nélkül telegrafált a bécsi udvarnak: Királyt kitenni a napra! Ami ugyan felségsértésként 
hatott, pedig jelölésében mindössze annyit jelentett, hogy a beteg uralkodót ki kellene tenni 
a napfényre, mert annak (valóban!) gyógyító ereje van…

Nagy erénye a művésznek, hogy elszigeteltségében is közösségi lényként él, és a han-
gyaszorgalmúság együttérzésének varázslatára is kapható. 

S mert aki, ha megtagadja vagy elodázza szent hivatástudatát, varázsló tevékenysége-
it, meghunyászkodásával, restségével, szűkölésével, az enyészetnek, a lustaságának és a 
nemtörődésének kimutatásával, a zabola-tétlenségnek való behódolásával megfutamodik 
vállalható feladatai elől: bűnt követ el. 

Holott sorsvállalásként (a manapság sajnos eléggé elhanyagolt) József Attila intő szavait 
illene követnie. Hogy hihetővé, azaz hitelessé váljon az általa is a népdalból idézett és ver-
sében tolmácsolt hagyatéki üzenet: „pokolra kell annak menni”.

SODRÁSOK

Kétségkívül, a történelem az emberiség fejlődésének sarkalatos pillanataiban kemény példá-
kat (és ellenpéldákat) mutatott, ám a valamirevaló művészet csak megbirkózott történelmi 
feladataival. Kivette a részét az aktualitásokból, követte, megörökítette, élő lelkiismeretes-
séggel dicsőítette, bírálta vagy megítélte azokat: tehát ott volt a vártán, krónikás részese, 
megörökítője volt a cselekményeknek, néhanapján ötletadóan is helytállt, példát statuált: 
nyomokat, jel(zés)eket hagyott a történelem szövetén. 

Miközben voltak korok, amelyeknek politikai sodrása oly elrettentően hatott, hogy me-
nekülésre késztetett némely művészt. 

A történelem önhi(vato)tt krónikása azonban nem mindig menekülhetett el a világ elől, 
s néha ebbe bele is pusztult. Volt, hogy kelletlenségérzete nagyjából úgy működött, mint 
Paul Gauguiné, aki a tahiti bennszülöttek paradicsomába menekült, hogy visszatérhessen az 
emberiség romlatlan, gyermeki világába. Nem fölös, másfajta példának vehetnénk a költő 
Juhász Ferenc életre való munkásságát, aki ösztönösen menekült a valóság elől, s holott 
orvosként dolgozott, bezáratta magát bagolyvárába, és lélekben beleásta magát a népies 
jelképi világ mitologizált, organikus, szövetdús világába… 

Az egészséges egyéni és közösségi gondolkodást minden történelmi kataklizma jócskán 
megtépázta, emberi mivoltát felülbírálta, vagy azt áthúzva, igyekezett elfojtani és megmá-
sítani: azaz meghamisítani. 

Isten gyermekei azonban máig oly rosszul sáfárkodnak a világgal, és oly felelőtlenül 
játszadoznak a teremtett világgal, hogy valamiféle betegesen önhitt és önáltató logikától ve-
zérelve belekapaszkodnak a tökéletesbe. Csak azért, hogy erejüket fitogtatva boncolgassák, 
tépdeljék, fojtogatva kikezdjék azt, nem tudván, de sejtvén, hogy sérülékenysége vesztüket 
okozhatja. Ez azonban még nem elég indok a számukra…
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KÁINOK

A történelemhamisításról általában úgy gondoljuk, hogy a legújabb kor felfedezése, és jó 
heccnek szánt átverése a tömegeknek. Mégis hihetőbb lenne, ha az ókori vagy a középkori 
átejtésekről is szólhatnánk, a toldozott-foldozott korszakokról. Amelyek hivatalosan talán 
soha nem is léteztek… 

Így nem említik őket a „hivatalos” krónikák sem, csupán a népi emlékezetben megörökí-
tett mondák erejéből fogjuk fel, fogadjuk el a valószínűsíthetőségüket. Isten tudja, micsoda 
háttértörténetek, kényszerítettségek, ármánykodások, átejtések, átverések lapulhatnak meg 
a történelem írásos vagy íratlan koszos bugyraiban. Ám erre máris összeesküvés-elméleteket 
kiáltanak kétes liberalizmusokat hirdető, csuszományos politikai irányokat kiszolgáló (ál) tör-
ténészek. Manapság, amikor a globalizmus világszerte veszélyesen igáz, tarol, elárulva az 
antik civilizációkra építő emberi fajt.

A cáfolható tényeket nagyotmondó fellengzőséggel megcáfolják, a tényszerű és bizo-
nyítható, ám felettébb kényelmetlen dolgokat, visszaéléseket és téveszméket viszont elfe-
ledtetnék, elrejtenék, agyonhallgatnák. Ha lehetséges, manapság is egész ügynöki hálózatot 
alkalmaznak ahhoz, hogy sikerüljön elrejteni, retusálni, megmásítani, a hamisat igaznak 
feltüntetni, az igazságot nevetséges, beteg kitalációvá tenni. De mi végre? Hogy az aktuális 
politikai hatalom az utódlásával együtt „túlélje”, és hogy a kései generációk számára is főfá-
jást okozó talányosságok megmaradjanak. Tisztességesnek, egyenes embernek szeretnének 
megmaradni hamis próféták, kapzsi uralkodók, nemtelen nemesek, világfelforgató hadfik, 
gyáva, sőt gyengeelméjű (…) uralkodók. Ez lenne hát az ő művészetekben is megörökített, 
az örökkévalóságba vetett hitük és a mi örökségünk (ökörségünk) is?

A HAMISAK IGAZA

Úgy tűnik, hogy minden világos az Isten színe előtt…
Kár, hogy a színtiszta igazság a tömegek számára általában roppant nagy késedelemmel 
sejlik fel, bújik elő. 

Kár, mert a bizonyíthatóság/bizonyítottság ereje erősen megkopván, letompultan alig ér-
vényesül. Ebből kifolyólag a jól betanít(tat)ott, tényszerűnek beállított hazugságok maradnak 
meg csökönyösen a népek emlékezetében. Még akkor is, ha a becstelen baromságokat végre 
feltárták, cáfolataikat, bizonyításaikat elmondták, könyvbe írták azok, akik fényt szeretnének 
deríteni az örökös (örökölt?) turpisságokra… 

A gond az, hogy még a művész(et) is zavarba ejtően kompromisszumkész tud lenni, és 
sokszor olyannyira megkötött, hogy gondolkodás nélkül asszisztál a hatalomnak. Ám ez már 
egy külön elemzést megérdemlő, hatalmas témakör lenne…

Minduntalan felmerül bennünk az örök kétely: Vajon tényleg törődik-e eléggé velünk? 
Vajon világos-e minden Isten színe előtt?



■■   ■

A művészet megszaporítása



■   ■ 
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HASZONHÚZÁSOK ÉS ROMANTIKUS NAIVITÁSOK

A HATALOMVÁGYÁS

Az ember önmegvalósításának nem ritka, ám egyik legerősebb, egyben a legközönsége-
sebb akarnoki diktátuma. Mondani sem kell, hogy az efféle céloknak tökéletesen megfelel a 
művész kihasználhatósága, sok esetben a jól feltételezett/felfedhető kényszeredettsége és a 
kiszolgáltatottsága. A ritkás önbizalma vagy a kapkodó művészi kifejezőerejének magabiz-
tossága, az alkotói önhittsége, a feladatvállaló készség(esség)e, a túlélési kényszerpályákra 
való sodródása, no meg a szolgaságra kényszeredettsége, a sok esetben kiszolgáltatott 
helyzete is. A régi kultúrákban és manapság is.

A HASZONHÚZÁS 

Végtelen és dicstelen sötét emberi játszma. 
Mondhatjuk-e, hogy még a demokrácia/látszatdemokrácia leple alatt is a Valaki(k) diktá-
tumait, diktátori hajlamait kiszolgáló törekvések húzódnak meg? Hogy gyakori az egyfajta 
értelmiségriogató, értelmiség- és értelemzabáló, azaz: lélekevő kannibalizmus?

Nyilvánvaló, hogy történelmi léptékű dolgok esetében időbeli eltávolodásra van szük-
ség ahhoz, hogy távlati tisztánlátásunkkal pontosabban lássuk és megértsük, hogy miként 
történtek és alakultak „lélekfalások”. Mert a művészet kihasználhatóságát észlelnünk kell… 
Az mind(vég)ig a történelem sodrában áll, vagy sodródik maga is…

A NÉVTELENSÉG TERHE

Nem csak az archaikus kultúrákban (!) cseppet sem kivételezett, leginkább csak (ki)használt 
személyiségek voltak/lettek az építészek, szobrászok, festők… Mindazok, akiknek neve 
csupán néhanapján, ködökbe burkoltan rémlik fel bennünk, és immár szinte jelentéktelen 
fecni, nehezen azonosítható, átgázolt rajta a mulandóság. S mert végtére is ki tudja már, 
hogy mely véletlen folytán maradt fenn. A szelektív emlékezet révén vannak művészek, akikre 
még mindig emlékezik az utókor, és vannak, akiknek neve immár (örök) feledésbe merül(t)…

Az ógörög Polükleitosz, Mürón és jó reményű társaik a nevüket még nem ír(hat)ták alá 
a remekműveik talapzatára. Talán eszükbe sem jutott még az ilyesmi. Vagy mert felettébb 
megvetendő hívelkedésnek számított, vagy csupán azért, mert hírnevük a jelenükben egy-
értelmű volt, és nem tette szükségessé azt, hogy névjegyükkel lássák el mesterműveiket. És 
mert nem voltak teljesen a maguk urai. Talán azért is, mert felfogadott híres mesteremberként 
tucatjával készítették a tőlük elvárt és – úgy tűnik – hihetetlenül könnyedén megalkotott 
remekműveiket, amelyeknek ünnepélyességéhez nem fért kétség, viszont nem a művész(et) 
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ünneplését szolgálták, hanem az uralkodókét és mecénásokét… Csupa olyan mesterműveket 
ismertünk meg a művészet(ek) történetében, amelyek leginkább az egymás után sorjázó 
dicső(ített) uralkodók részére, azaz örökkévaló dicsőségükre készültek. Így tehát, ha az 
alkotó neve fennmaradt, az ókorban az uralkodók engedélyével maradt fenn, az uralkodó 
dicső tetteit feljegyző képíró krónikások jegyezhették fel nagy kegyesen őket. 

AZ ELŐMERÉSZKEDŐ MŰVÉSZ

Tulajdonképpen csak jóval a kicsúcsosodó reneszánsz után vált divattá, hogy a mester előbb 
mesterjegyével, majd a teljes nevével is aláírja a saját műalkotását. Annak ellenére, hogy 
a legnagyobbak alkotói stílusjegyei nyilvánvaló erőteljességgel és átütő erővel hatnak, és 
hogy (legalábbis az érett korszakukban keletkezett műveikben) könnyedén felismerhetjük 
a műveiket. Így például a nem oly rég felfedezett, 1511 körül keletkezhetett A feltámadott 
Krisztus című remekművet is szakszerű beazonosítással tulajdonították egyértelműen Tiziano 
mesternek. A kallódó mesterművet az osztrák Artur Rosenauer a bécsi egyetem művészet-
történeti fakultásának szakfolyóiratában tárta a nyilvánosság elé. A mestermű szignálásának 
még nem volt divatja, ezért a beazonosítás is sokáig eltartott: avatott szemekre várt, hogy 
felismerjék.

A mesteri hívság nyilvánvalóan még az elfeledett, elhomályosult régi korokban is jelen 
volt a közösségek értékrendjében. A különlegesen szép, megmunkált eszközöket és a feste-
gető, szobrozó próbálkozásokat, akárcsak a sikeres próbálkozások eredményeképp létrejött 
megrendelt remekeket, mesteremberi hívsággal, büszkeséggel készítették el. A Mester ugyan 
büszkélkedett, ám hírneve csak életében tartott, utána lassan elkopott. 

A középkorig a modern korokban ünnepelt vagy gyalázott Művészzsenik fogalma azon-
ban ekkor még ismeretlen volt. 

Ahhoz az kellett, hogy a művész(et) szabaddá, a művészet öncélúvá váljék!
A mesterjegy, későbben az aláírás, azaz a művészi dedikáció akkor keletkezett, amikor 

az alkotó fejében megfogant a gondolat, hogy a tehetsége, zsenialitása oly isteni adottság, 
amely miatt külön megbecsülést érdemel. Természetesen ez a megszületett gondolat is 
jó értelemben vett önreklámozást jelent. Rá kellett jönni arra, hogy a művészet nem „kö-
zönséges” érték, hanem különleges képesség, tudás. Azaz, egyéni értékrendet képviselő 
különlegesség, vizuális csemege. Terepe ugyanis nem pusztán a megrendelői igények kiszol-
gálását jelzi, mert szerepe nem az imitálás, és nem a zsibvásárok kavalkádjára emlékeztető 
tucattermékek piaca…

A modern korban elharapódzó igényesség hozta magával az önálló, a (néha tényleg) 
független művészi státuszt. Ez a státusz azonban némelyeknél komoly felelősségtudattal, 
némelyeknél inkább/csak valamiféle felelőtlen magatartással jár…
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A MEGGYŐZŐDÉSBŐL FAKADÓ LOJALITÁS

A kor rákfenéje a mindenkori szemfényvesztés a politikában. A tömeget mindig is manipu-
lálni lehetett. Tudjuk, hogy a huszadik századtól még bennünk munkáló, letűnt korszakok 
állapotát, emlékeit, beidegzéseit örököltük, és valószínűen a sokszor megtévesztett ember 
módjára, általános beidegződéseink szerint és a viszonylag kényelmetlen felismeréseink 
ellenére a létező, hitt vagy letagadott emlékekből is sok mindent gyerekeinknek és uno-
káinknak akarva/akaratlanul átadunk. Olyan ez, mintha genetika, azaz mintha valamiféle 
öröklődési módszer lenne…

Az ember azonban nem tehet arról, hogy mit álmodik. Arról sem, hogy már éber állapo-
tában is mit álmodtattak vele: sokszor évtizedekig. Beskatulyázottan vergődve, hosszú idő 

Az eddig ismeretlen Tiziano. A  feltámadott Krisztus
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elteltével hiszékenysége megcsontosodik, azaz életének részévé válik a kor bejáródottsága, 
megszokottsága, beidegződöttsége. Ezért nehéz felismernie a zsarnokságot, hiszen eleinte 
az leginkább másnak mutatkozik.

Nem csoda, hogy az uszításokkal alaposan előkészített (elősegített?) fasizmus idején és az 
ugyancsak gonoszul megformált, bádogembereknek való kommunizmusban a vasmarokkal 
összeszorított tömegek egyaránt oly nehezen szabadultak meg a rájuk erőltetett béklyóktól… 
Ezekhez képest az 1789-ben kirobbant francia forradalom még tulajdonképpen valamiféle 
falanszter ígérete volt, amely búvópatakként a XIX. században is utóhatással bírt Európában. 
Elméleti alapjának a felvilágosodás eszméit tekintette, hármas jelszava a Szabadság, egyen-
lőség, testvériség (Liberté, Égalité, Fraternité). Csakhogy ezen elvek a gyakorlatban már a 
forradalom ideje alatt sem valósultak meg, részben a jakobinus terror miatt. A forradalomnak 
lelkes, hősies és romantikus, ámde naiv híve volt a francia Eug ne Delacroix is. A Szabadság 
vezeti a népet című festménye az 1789-es forradalom szimbóluma lett, bár eredetileg a festő 
csak az 1830-as júliusi forradalom emlékére festette meg. Az új forradalmi eszmék ekkor a 
nacionalizmus, a liberalizmus és az alkotmányosság iránti törekvés voltak.

Csupáncsak egy aprócska hiba csúszott az elméletbe, amely akkor és a későbbiekben 
is kisiklott, és magával sodorta a döcögve utazó emberi nem jó néhány dugig telt szerelvé-
nyét. Benne voltak a kicsinynek tűnő, ámde vészjósló hibák is: a kishitűség, csökönyösség, 
rövidlátás, hiúság, irigység, rosszindulatúság és az összes emberi bűnök…
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MÉLYSÉGES MAGASSÁGOK

Ha egyáltalán hinni lehetne még abban a zaklatott lelkületűeknek való szocialista utópiában, 
amelyet a „hőskorban” valami Charles Fourier nevű elvtárs ötlött ki Marx és Engels nyomán… 
Amely a hangyakolóniák mintájára mániákusan dolgozó, termelői zárt közösségek ötletét, 
ideáját sulykolta a tömegekbe, és bikkfafej módjára tukmálta a tobzódó, elégedetlenkedő 
XIX. századi munkásosztályra. S amelynek kitervelt érve a delacroix-i forradalmi diadalt 
imitáló lerészegített színházi szín volt, amely előre megjósolt, agyonidealizált előképe volt 
a huszadik század Európájának. De nem: mert erősen eltorzultan vált valóra.

Courbet mester ragyogó életmű-alkotása volt az állítólag háborús bombázások alatt 
megsemmisült Kőtörők című festmény. Szenzációs realizmusa a kor divatjához volt igazodni 
képes, és a nála még tehetségesebb Munkácsy Mihályéhoz hasonlítható.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás, 1893, részlet. 
Vázlatrajz a festmény alapján
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Munkácsy mester emellett Székely Bertalan romantikus látnoki tudásával is rendelkezett, 
és Benczúr Gyula historizmusával, a magyar történelem dicsőséges fejezeteit ábrázolni 
tudó ihletettségével és monumentalitásával is kacérkodott. Igaz, csak egyszeri alkalommal 
mutatta meg ebbéli tehetségét: az épülő parlament épületébe megrendelt Honfoglalás című 
festménye 1893-ban készült el. A Mester hosszas tanulmányozások után a hazatérő (és nem 
honfoglaló!) Árpád apánkat ábrázolta pompás vértezetben, fehér lovon. 

Bár a kor szellemétől függetlenedni nem tudó műelemzők többnyire lehangolódnak 
tőle, és azt kifogásolják, hogy a mű egyszerű, megrendelt drámai, konfliktus nélküli, ünnepi-
reprezentatív tárgy, mi azt vagyunk kénytelenek elhinni, hogy eleven élményben gyökerező 
nagyszerű alkotással van dolgunk. 

A múltbéli és a mai politikai viták hasonlóak.
Munkácsy a ma is rázósnak számító elméletet, a kettős honfoglalás teóriáját erősíteni 

kívánó megrendelt műért kapott hideget-meleget. Tehát leginkább a nehezen elkészült   mű-
vének üzenetéért bírálták. 

Még a parlament építésze, Steindl Imre is ellene fordult. Ez a mozzanat elégséges ahhoz, 
hogy ízelítőt kapjunk a XIX. század második felének magyarországi politikai sárdobálásai-
ból. Nehezen felfogható, hogy a Honfoglalás is kereszttűzbe kerülhetett, és hogy a korabeli 
belpolitikai széthúzások, akadékoskodások miatt vagy három évtizedig a Magyar Nemzeti 
Galériában volt kénytelen parkolni. Mondvacsinált okok miatt csak az 1929-es esztendőben 
került megrendelési helyére, az Országházba!

Munkácsy a realizmusa és a kifinomultan vad romantizmusa, valamint az intellektuális 
túlfűtöttsége miatt is népszerű volt. Általában bármihez kezdett, azt siker koronázta. A bibli-
ai-vallásos jeleneteivel és a „szalonos” zsánerképtémáival ugyanúgy babérokat aratott, mint 
a Paál Lászlóéval vetekedő erdős tájképeivel vagy a színpompás, ragyogó csendéleteivel.

Csakhogy mindez nem bizonyult elégnek. A három zseniális óriásfestménye, trilógiája, 
a Krisztus Pilátus előtt (1881), a Golgota (Kálvária; 1884) után, valamint a kései, nehezen 
befejezett Ecce homo (Íme az ember; 1896) c. festményével párhuzamosan az ötvenes 
éveiben járó, lassan elboruló elméjű Munkácsy merész elhatározással odáig jutott el, hogy 
magáévá teszi az új világba vetett hit ködkergető elképzeléseit is. 

Élete utolsó éveiben felült egy ünnepélytelen, profán, kényszer szülte utópisztikus ide-
ológiának. A mély átélés hitelessége nélkül megfestette a lázadozó, jogait, jussát követelő 
munkásosztály igazságosabb világlátásáról vallott populista ideát.

A XX. század nyolcvanas éveinek első felében e festményt Magyarországon még nép-
szerűsítették, és zseniális műnek titulálták, ami nyilvánvaló képmutatás. Ekkoriban a tan-
könyvekbe reprodukcióként azért kerülhetett be oly sűrűn, mert a rendszernek állandóan 
szüksége volt frissítő ideológiai példákra. Így a magyar szocializmus Petőfiben nemcsak a 
nép lánglelkű fiát, hanem modern forradalmár költőt látott, József Attilát is éhező proletár 
költőként sajátította ki magának, Munkácsy Mihályt pedig, egyetlen sűrűn megidézett képe 
alapján, az öregkorára a marxista tanokat elfogadó zseniként könyvelte el.
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Munkácsynak e műve azonban manapság inkább zavaróan hat. Fejfájást okoz mind a 
művészettörténészeknek, mind a Munkácsyért rajongó vizuális esztétáknak, akik szentül 
hisznek a Mester makulátlan zsenialitásában. E mű Munkácsy egész életpályájára árnyékot 
vet. De hát a mester sem érthetett mindenhez. Valószínűleg kevéssé értett a korabeli kül- és 
belpolitikához is. 

A SZTRÁJK (1896)

Talán sosem dől el véglegesen a történelem során a kérdés, hogy mitől lesz kisebb a társa-
dalmi baj: az erőlködő restaurációtól vagy a kierőszakolt revolúciótól? Ezt Munkácsy sem 
tudta eldönteni magában… 

Talán festészetének a megújulásában reménykedett, vagy elboruló elméjével a moder-
nizálódó festészeti törekvésekkel vette fel a versenyt. A népszerűségre mindig is törekvő, a 
megélhetése miatt külföldre házasodott magyar zseni, a gazdag polgárok életét élő szalon-
festő itt mindenképpen idegen terepre tévedt. Virtuozitásának tudatában mégis merészen 
belevágott a munkába, korábbi nagy műveinek a szellemében lázongó munkásokat kezdett 
el festeni… De a begyakorolt mesterfogásaival nem jutott sokra. 

Műve megbicsaklott, erőltetett, erőtlen, bizonytalanságot áraszt magából. A képen lát-
ható munkásfigurák komótosak, merev pózokba vágják magukat, ahogyan a lázító/uszító 
szónokukat, agitátorukat, proletár prófétájukat hallgatják. 

Kompozíciója ezúttal mintha csak Photoshoppal összeollózott bábhalmaz, panoptikum 
lenne. Hálójában dohos-ihlettelenül vergődik a sztrájkoló munkások tömege. Nemkülönben a 
Mester is, aki hiába is próbálta leutánozni a Siralomház vagy a Golgota megrendítő hatásait…

A MÍTOSZROMBOLÁS EREJÉVEL

A befejezetlennek vagy amatőrnek tűnő kép szocrealista hatással bír. Erőltetett, kimódolt. 
A   Mester állítólag a rajta lassan felülkerekedő betegség miatt vált ihlettelenné. 

Görcsölt, valószínűleg attól félt, hogy már életében dekadensnek fogják titulálni. És a 
festészeti revolúció az impresszionizmussal, szecesszionizmussal is átjutott az előszobán… 
Munkácsy nagy ellenzője volt az impresszionizmusnak, mert szerinte az idétlen és hanyag, 
ráadásul nyers színeket használ. A mester e stílust frivolnak, szentségtörésnek látta. Bár már 
ő is festett impressziókat. Turneri atmoszférákat, a lemenő napba révedéseket, kocsizörgéses 
alkonyi derengéseket és poros utakat. 

Ez lett volna az igazi búcsúja a festészettől. Ezért állunk értetlenül a sztrájkolókat ábrázoló 
képe előtt. Mindenesetre e monumentálisnak szánt sztrájkolói képével a Mester nem vitte 
sokra. Igaz, hogy e proletárkultuszt Párizsból importáló műve volt az első (félresikeredett) 
agitprop alkotás a magyar festészetben. És ez sem semmi…
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A TÁRSADALMI IGAZSÁGTALANSÁGOK ÁBRÁZOLÁSÁRÓL

A lehangoltság érzetét a rebellis társadalomszemlélet írja felül. 
A magyar festészetben is történtek korai próbálkozások a zsarnokság és a társadalmi 
igazságtalanságok ábrázolására. Munkácsy előtt Fényes Adolf, Mednyánszky László vagy 
Tornyai János műveiben is gyakran a (magyar ugaron) vezeklő/szenvedő embert látjuk 
meg elsősorban. És ha vékony szeletként is, a szabadságvágyó magyar ’48-as romantista 
lelkendezésből fakadó alkotásokat. 

A nemzeti tragédiába torkolló események nyomán létrehozott alkotások legnagyobb 
része a porbasújtottság reménytelenségével hat. Itt a szerényebb képességűekre, például 
Than Mór gyors vázlatos akvarell csatajeleneteire gondolunk. 

Ha két-három évtizedet előrehaladunk az időben, máris felfigyelhetünk egy másik ma-
gyar festőgéniuszra, Zichy Mihályra, aki 1878-ban megfesti élete egyik legmeghatározóbb, 
túlvilági fényekben tündöklő képét, A Démon fegyvereit, más címen A rombolás géniuszának 
diadalát, amely a Magyar Nemzeti Galéria egyik legféltettebb kincse.
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A MŰVÉSZET MEGSZAPORÍTÁSA

          (Ilonkának és Leának)

A kenyér és a hal Jézus általi megszaporításának történetét már ismerjük…
A művészeti jelenségek elszaporodásának problematikus csodájáról azonban, holott átitatja 
a mindennapjainkat, keveset beszélünk. Pedig a kor, amelyben élünk, nemcsak a kíméletlenül 
szapora emberiség megsokasodott gondjainak bontogatásában, de a művészeti problémák 
elszaporodásában is jeleskedik. Manapság a hetyke és önhitté vált hejehuja önkifejezési 
szándék (folyamatosan újratermelődő) ezernyi módját fedezzük fel. Ma egy lebomló struk-
túrájú, erodálódó, mindenekelőtt a végsőkig atomizálható, széthulló irányultságú társadalmi 
rétegezettségben élünk, amikor a hagyományosan markáns, jól körvonalazható intelligens 

Péter László: Égbe ragadás – Proletár, kakassal a vállán
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közösségek helyett leginkább a kommunikálni vágyó egyén/egyéniség, egyed/egyediség 
harsány vagy panaszos hangja milliószorozódik meg variábilisan…

Ki tudja, mi okból, a ma embere újabbnál újabb izgalmas, egymástól eltérő kifejezési 
formákat és lehetőségeket talál, hogy megértesse magát. Valószínű, hogy az önkifejezésnek, 
azaz a sajátosan megfogalmazott gondolat szándékának érdemtelenül nagy fontosságot 
tulajdonít a modern kor embere. Ha pedig (sok esetben így is van) éretlen és pontatlan 
lenne a megfogalmazásokban, akkor is legalább valamiféle gesztust gyakorol a saját(os) 
életérzése megfogalmazásának esetleges szándékával. 

Manapság néha egy jól időzített artikulálatlan üvöltés is felér egy szónok észszerű, pontos 
és összefüggő gondolatmenet-erdejével. A ma embere ezt a „keresetlen egyszerűséget” is 
megérti, és a populizmus szándékával egyenrangúsít(hat)ja is… Különösen a dadaisták akci-
óival, majd a hatvanas évek beatnemzedékének ginsbergi üvöltésével úgy tűnik, hogy mind 
az artikulált, mind az artikulálatlan egyéni hangok felfokozódásának különleges absztrahált 
értelme és (esetlegesen eltúlozható) értéke(lési lehetősége) van.

Mégis, a globalizálódás új(szerű) nyelvezetének előnyére és hátrányára… 
Amire nem tudunk eléggé odafigyelni, így torzult állapotában egyfajta általánossá váló 

masszivitáshangulatot eredményez. Amely viszont az időhiányunkból adódó figyelmetlensé-
günk, lanyhuló érdeklődésünk miatt csupán torzóként, kellőképpen megalapozottság nélkül 
sodor bennünket az általános megfogalmazottságok irányába…

Élettereinek szűkültében pedig az emberiség a globalizálódás bonyolultságától megit-
tasultan megfeledkezett a normális, a korábbi idősíkokban kimért és emberiséget jobban 
kímélő életvitelről. 

Manapság tehát a felszínességek és az élveteg zabolátlanságok idejét éljük meg. Ami-
kor is a fontos és a lényegtelen dolgok összekeverednek/összekeverhetők bennünk, és a 
pillanatnyi megélések párhuzamának hálójában vergődünk csak. Állandósult bizonyosságok 
nincsenek, csak talányos részigazságok. Az önkifejezés szándéka pedig immár minden 
emberben felerősödött, hiszen volt egy huszadik század, amely azt sugallta nekünk, hogy 
minden ember egyformán fontos, ennélfogva mindenkinek egyforma jogai vannak. Elfeledve 
azt, hogy a rendszerben következetes gondolkodás első feltétele az emberi minőség, amely 
elsősorban az értelmi képességekre, az erkölcsös, következetes gondolkodásra, a józan(ult) 
emberi törvényekre és a logikus életvitelre alapoz. Ha alapoz… 

SZELÍD ÁRTÁSOK

Van Gogh valamilyen okból levágta a saját fülét.
Egynéhány művész az alkoholba ölte a végzetes bánatát. 

Némely művészek öngyilkosságot kíséreltek meg vagy követtek el, a számukra élhetet-
lennek tűnő (vagy azzá váló) életben csalódva… 

Gaudít talán véletlenül gyűrte maga alá a villamos, a mi József Attilánk azonban már 
üldözöttként menekült a balatonszárszói vasútállomásnál a vonat kerekei közé. A zseniális 
különc festőmestert, a bácskai Nagyapáti Kukac Pétert pedig az árokparton érte a fagyhalál. 
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Nem ő az egyedüli művész, akinek keserű sorsa hasonló módon választotta meg a menny-
bemenetelét… 

Régi hiedelem szerint a művészek között nem ritka az önártás vagy az öngyilkosjelöltség. 
Mára beigazolódni látszik, hogy talán nem is gyakoribb, mint más megsebzett, halandó em-
bereknél. Ám egynéhány elhíresült vagy kevéssé ismert példa van arra is, hogy a művészek 
közötti irigységből, érdekből és/vagy haszonlesésből származó elmérgesedett viszony az 
egymással való leszámolásig fajulhat el. 

Már a csavargó François Villon is ölni tudott, védekezésből. Balassi Bálint vitéz kardforgató 
volt, és egyáltalán nem ódzkodott az ártástól. Paul Gauguin is kalandor és nagy bajkeverő 
hírében állt: ivott és állandóan verekedett. Csontváry látnok is volt, próféta. Ady Endre ezt 
tetézte, a magyarságtudatának és a tragédiaérzetének profetikus szenvedéseivel egészült 
ki verselőszenvedélye.

Péter László: Zászlóvivő (Zászló, piros pöttyel)
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Egyáltalán, szép számban akadtak iszákos, kötekedő, verekedős bajkeverők a XIX. és XX. 
századi művészek között is. Jellemzőjük mégis elsősorban a művészi zsenialitásuk.

Mely zsenialitásuk segítő/ártó természetükkel állandósult túlfeszültségben tartotta őket. 
Képtelenek voltak kordában tartani magas hőfokú önkifejező szándékukat. Ha a vásznaikon 
vagy verssoraikban nem tombolhatták ki magukat, a kocsmákban élték ki feszült ösztöneiket. 
A divatozó készültségeiket, vad romantizmusaikat elhagyva, később már némi önfegyelmet 
gyakorolva mégis, a tatamin élték meg lelki tombolásaikat, mint jóval később a harcművé-
szetekben is otthonos amerikai festő, Jackson Pollock.

A VÖRÖS ÖRDÖG SZIMPÁTIÁI

Elvétve akadtak olyan alkotó emberek is, akik ártani akartak egymásnak.
Mint a XX. század elején a nagy politikai felfordulások és a totalitárius rendszerek megszü-
letésének korában: elvakult-harciasan, kíméletlenül vádaskodva, áskálódva vagy beárulással. 
Szellemiségük automatikus leértékelődésének talán nem is voltak tudatában ekkor. Ha min-
den igaz, egykor a szovjet irodalmi kongresszuson a nagy nyilvánosság előtt megtámadott, 
fehérgárdista-szimpatizánsnak mondott Bulgakov eltávolítását, bebörtönzését a népszerű 
Majakovszkij szorgalmazta, aki egyáltalán nem volt tehetségtelen…

Viszont egyoldalú beállítottságú, kicsinyes és gonoszkodó lehetett, akár a vörös ördög!
A kommunista Majakovszkij a túlbuzgóságával nem tudta elviselni azt, hogy Bulgakov, 

fehérgárdistákkal „szimpatizálása” ellenére, írói zsenialitásával mégis Sztálin megbecsü-
lését élvezte. Aki nemcsak hogy elnéző volt vele szemben, de kedvelte is őt. Megvédte a 
rágalomtól, holott sokakkal egyáltalán nem bánt kesztyűs kézzel, szenvedéllyel ritkította az 
értelmiségi réteget… 

Uszítással próbált tehát helyezkedni, és a generalissimus színe előtt jobb fényben feltűnni 
Bulgakov uszályhordó kollégája, azaz vetélytársa. Pedig az istentelen ideológiának szolgálva 
is tudta azt, hogy a művészi világban az egymással ellenségeskedő alkotók ritkán süllyednek 
le odáig, hogy egymás egzisztenciájára törjenek.
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MŰVÉSZET A SZOCREÁLON TÚL

OLVADÁS

Manapság izgalmasnak tűnik az egykor jól titkolt, de a Ludwig házaspár által felfedezett és 
szorgalmasan gyűjtögetett, ma előszeretettel előbányászott hatvanas–hetvenes évekbeli 
underground orosz-szovjet művészet. Amely anno jellemhibái miatt a veszélyes, a megtűrt, 
vagyis mindenképpen a szándékosan elhallgat(tat)ott kategóriába volt sorolható. Ekkoriban 
is a szocreálon és a hivatalosan elfogadott művészi tolmácsolásokon túl létezett nagyívű, de 
ellehetetleníteni kívánt, eltitkolt orosz képzőművészet, e „felesleges” rétegződés létezése 
csak a nyolcvanas évekbeli „olvadáskor”, az enyhülés időszakában vált nyilvánvalóvá.

Láss csodát, mára a budapesti Ludwig-gyűjtemény raktárából felszínre hozott, a totalitárius 
kommunista ideológia és rendszer által titkolt, tiltott, elhallgat(tat)ott vagy háttérbe szorított 
képzőművészeti törekvések/irányzatok is hasonló, hetyke és pimasz szabadságvágyásról 
árulkodnak, mint az eleve megengedett, szabadon támogatható, mégis hősködő vagy ri-
pacskodó nyugati művészetben. A különbségek közöttük nyilvánvalóak, a hasonlatosságok 
szerencsésen előcsengenek, és mégis, alapvető különbség van közöttük. Míg a nyugati 
tendenciák szabad szárnyalása sok esetben a következetlenségek könnyelmű zavarosságát 
idézi elő, a tiltakozó, harcos orosz underground az életével játszadozó művész halált meg-
vető komolyságával, komorságával képes hatni. 

Ezért, még ha született konzervativizmusunk miatt el is borzadunk provokatív durvaságai 
miatt, felettébb komolyan kell vennünk…

KLASSZIKUSOK ÉS FELELŐTLENÜL JÁTSZADOZÓK

A klasszikus alkotók és értelmiségiek a nekik szimpatikus ideológiák mellett többnyire a mű-
veikkel foglalatoskodnak mindig… A közösségi életben való megjelenés fontos a számukra, 
általában véve mégis félig-magányban alkotnak, emiatt csatározásaik is többnyire verbális 
síkon zajlanak. Ilyen értelemben egymásra veszélytelenek. A művészeti csoportosulásokba 
tömörülés divatja talán a XIX. századtól észlelhető leginkább. A közösségük vállalása, közös 
alkotásra, azaz harcra buzdításuk eredménye az izmusok születése és megizmosodása, meg-
maradása. A művésze(tü)k mindeközbeni rivalizálása jóval később vált egyértelművé. A cso-
portokba verődéssel bizonyos művészek csupán egyértelműsítették azt, hogy a közösséget 
vállalás igénye megvan bennük, és a kalákában alkotás egymás megerősítésének szándékával 
sikeresen megvalósítható. Harciasságukat igazságérzetük szította, bizonyosságérzetüket a 
közösen megfogalmazott kiáltványaik, utat mutató értekezéseik, pamfletjeik, tanulmányaik, 
programjaik és egyéb megfogalmazásaik egyértelműsítették. 

Ami a csoportosulásaik szándékával felvállalt közös ügyeikben a leginkább meglepő, 
hogy a művész a hasonszőrű, rokon gondolkodású társai miatt is képes (nagyrészt) engedni 
a saját, szubjektív meggyőződéseiből.
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A művészetben körvonalazódó csoportosulások, táborok és ellentáborok, ellenszenve-
zések természetesen mindenütt jelen vannak. Másképpen nem tudnánk olyan csoporto-
sulásokról, mint például a régiek, a közismert Vadak (Nabis) vagy a Kék Lovas (Der Blaue 
Reiter), a Dada… Vagy épp a jóval későbbiek, például a magyarhoni Inconnu, egy Galántai 
György nevével fémjelzett, magukat függetlennek és ellenzékinek mondó, XX. századi 
magyar képzőművészekből álló csoport, amely működését a Kádár-rendszer idején kezdte, 
de tagjai a posztkommunizmus ideje alatt és jelenleg is aktívak. Ők a címzettek nevét nem 
feltüntető postai küldeményeket begyűjtő mail art művészek. (Az inconnu szó jelentése a 
postai hivatalos francia nyelven „a címzett ismeretlen”.)

Említhetnénk délvidékieket, a Bosch+Bosch csoportot, a Q csoportot, a bácskossuthfalvi 
9+1-et, a TAKT-on és Magyarországon is tevékenykedő, laza szövésű Ctrl V csoportot stb. 
Amelyek szelídült, de szenvedélyes vagy erőteljesen előretörő változatai a legújabb kori 
modern vagy hagyományos szemléletmódú művészcsoportosulásoknak. 

A művészek közül nagyon sokan a lázadó szellemiséget és magatartásokat már feladták, 
és nem akarják megváltani a világot. A laza szerveződésükben, ahol minden csoporttag az 
alkotói alapelveiben rokon, többnyire önállóan dolgoznak. Holott eltérő módon viszonyulnak 
a más hangokat pengető, más szellemiséget, stílust és alkotói magatartást tanúsítók iránt, de 
(már) nem viszonyultak ellenségesen a nem hozzájuk tartozó művészekkel. Az összekötő 
kapocs közöttük a hasonló ideológiai megfogalmazásokból eredő, kiáltvánnyal vagy anél-
kül is egyértelmű közös vonzalom, a közös koncepción alapuló, de szabadon csapongó, 
esetleges l’art pour l’art alkotói baráti csoport. 

SZELÍDÜLÉSEK

Általánosságokban nézve tehát megszelídültek az alkotói viszonyok. Az örökös túlélő, a 
szubjektív módon alkotó művészember már leginkább önnönmagán teszteli le a műalkotása 
hatását, semmint a közönségen. A társadalom torzóban gondolkodó, leginkább félig-meddig 
kialakult érzés- és ízlésvilágát igyekszik befolyásolni, de nem mindenki törődik művészeté-
nek utóhatásaival. Picasso például egyáltalán nem, mert kivonta magát a politikából. Ha a 
zseniálisan rajzoló Szalay Lajos geneziseit szemléjük, a visszafojtott politikumot észlelhetjük. 
Kondor Béla is az ’56-os forradalom leveréséről és a rémséges megtorlásokról regél, főként 
korai rézkarcsorozataiban, kezdi Dózsa parasztlázadásának történetével, és ellenzéki zakla-
tottsággal bujdosik, hol dantei, shakespeare-i szemléletmódban jegyzetel. Renato Guttuso 
viszont, ugyancsak zseniálisan jó rajzokban, nyíltan veszi pártfogásába a kommunizmust, 
csakhogy ő lojális az akkoriban uralkodó olasz szocialista párthoz, és rajzain, litográfiáin 
egyoldalú méltósággal dicséri a „vörös ördögöt”!
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ÓVATOSSÁGOK

Miközben ugyanekkor, egészen másutt, a kortárs művészetek vagy jócskán konzervatívabbak 
voltak, és az óvatos rendiséget követve, visszafogottan, de magabiztos habitussal szemet 
hunytak az egzisztenciális harcok és a társadalmi igazságtalanságok felett, vagy szinte 
apolitikusan, derűlátással alkottak, és kíméletes lírai vagy negédes ábrázolású konzervati-
vizmusban tetszelegtek. Miközben mindkét félnek (a jobb- és baloldalon is) megvoltak a 
meggyőződéses (ellen)érvei.

A szabadságvágyó művészek a régebbi időkben a leggyakrabban a napi politikai csatá-
rozásoktól mentesen csak esztetizáltak, és pártfogolt művészeti hitvallásaik, iskoláik sikeres 
működtetésével bizonyították a rátermettségüket. Ma, kivéve, hogy politizálnak, a művé-
szetüket úgy gyakorolják, hogy többnyire nem foglalkoztatja őket más művészek bírálata, 
ebben vagy nem érdekeltek már, vagy nem eléggé kompetensek, vagy elég gyakran ebben 
döntésképtelenek, vagyis határozatlanok. Vagy megzabolázottan ácsorgók, akik megkötött, 
azaz megkövült ideológiákat képviselnek. 

Nehezen szabadulók…
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A KEZDET A VÉG ZÁLOGA

„Ahogyan kezdtem, mindvégig az maradtam…”
 (Pilinszky János)

Csontváry fennmaradt első képe, a Lepkék nem több egy természeti illusztrációnál. A festő 
keresni kezdte önmagát, és rögtön olyan szimbolikára esett a választása, amely kétségkívül 
a jelentések garmadáját zúdítja a titokzatosságokra vágyó közönségre. A lepke a szárnyalás, 
a szabadság, a lélek, az ártatlanság és az élet szimbolikáját rejti magában, pillangószárnyai a 
látó szemet, az örökkévaló tekintetét hordozzák magukon, a szárnyaló rejtélyessége pedig 
a madarakkal való szimbolikus rokoníthatóságot feltételezi…

A ragadozó madarakat ábrázoló festményei első látásra nem többek, mint a tanuló 
festőinas tematikus gyakorlatai, szárnypróbálgatásai. A héja, a karvaly, az ölyv vagy a má-
tyásmadár látványos, de kínosan precíz ábrázolásai puritánságukon kívül alig hordoznak 
magukban valamiféle többletet. E metafizikusnak tűnő hangulatpróbák azonban csupán 
a már nagyobb méretű vásznain teljesednek ki, mégis a megfestett gémmadár vagy az őz 
bátortalanságukkal még csupán sematikus és lapos ábráknak tűnnek.

Van valami megfoghatatlanul sejtetős izgalom a kezdő képeiben is, amire nincs más 
magyarázat, csak az a határtalan öröm-hatás, amely az immár 41 éves patikus magára talá-
lásának lelkesedését jelzi a festészet meghódítása irányába. 

Van valami megfoghatatlanul ünnepélyes és végzetszerű az angyal jelenésében is, amint 
a patikus fülébe suttogja: „Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél.” 

A patikáját ez isteni sugallatra felszámoló és potom áron eladó Csontváry örömteli művész-
élete és szenvedése ekkor kezdődött el. Raffaello művészetének túlszárnyalási szándékával, 
de Munkácsy és Hollósy Simon árnyékában izmosodva, ekkortól már csupán a festőmes-
terség nehéz igézete volt képes hatni rá. A jelenést megélő patikus elhitte a jóslatot, amely 
őt a világ legnagyobb napút festőjének választotta ki, és hűségesen, szenvedéllyel követte 
a jóslatszerű jelenés diktátumát. Nem volt meghátrálási szándéka, nem rettent meg a való-
szerűtlenül nehéz újrakezdéstől, mert annak szent elhivatottságában, emberfelettiségében 
a legmélyebb vallásossággal hitt élete végéig. Nem úgy, mint ahogy az igaz keresztények a 
Bibliában vagy Jézus Krisztusban, hanem oly elragadtatással, amely a vad természeti kultú-
rákban a mindennapi félelmetes erejű és örömteli természeti élmények naivitással megélt 
csodáiban nyilvánul meg szüntelen. 

A budai vár az egykori, a II. világháború végén lebombázott Dísz téri Honvéd Főparancs-
nokság megmaradt romos, szimbolikus torzó épületrészeinek végre megtisztított és részben 
helyrehozott maradványából született újjá. A szerkezetéből kialakított labirintus térrendsze-
rében volt megtekinthető 2015. július 5-étől 2016. január 16-áig a csodával határos módon 
megmaradt Csontváry-hagyaték sok fontos alkotása. 

A még névtelen, többnyire csupasz téglafalas épületet rendbehozatala után még az előző 
évben avatták fel: megfontolt szándékkal intézménnyé, kiállítóterem-rendszerré léptették 
elő. Az első kiállítás az igencsak megtépázott, szétrabolt Zsolnay-hagyaték megmaradt 
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kegytárgyait mutatta be. Most úgy tűnik, az évtizedekig eltagadott/elhallgatott tragikus 
zsenik életműveit bemutató intézmény lehet belőle.

Érdekes, hogy mind a Zsolnay-hagyatéknak, mind a Csontváry-gyűjteménynek Pécsett 
nyitottak múzeumot. Pécs szakrális értelemben a középkor óta fontos és gazdag város. 
A   művészet szempontjából is az, hiszen számtalan intézménye kulcsszerepet játszik igazi 
kulturális értékeink megóvásában. Az emberben máris felmerül: ki lesz a harmadik kiállító 
a volt Honvéd Főparancsnokság romépületében? Bár sehol sem utaltak erre, én Vásárhelyi 
Győzőre tippelnék, hiszen az ő életművét is Pécsett gyűjtötték össze nagy szorgalommal, 
a Vasarely-múzeum létesítésével. Külön elismerés járna ennek a dél-dunántúli városnak a 
merészségéért és a kitartásáért…

A NAP(ÚT) EREJE

A Nap ereje és a Napút becserkészésének, bejárásának vágya röpítette Csontváryt a naiv 
ábrázolásmód impresszív erejével a legmélyebb átélések ünnepelt szimbolizmusa felé…

A bogarasnak mondott festőzseni múzsája nem e világi nő volt. A Tejutat választotta, a 
Hattyú és a Sas csillagképekkel, a zodiákus öv állatjegyeivel, a csillagabroszunk Toroczkai 
Wigand Ede által felfedett magyar(os) változatával. Ennek képleteibe egyenesen beleha-
barodni látszott, mert azok a bennünket éltető, lüktető univerzumnak eget varázsoló örök 

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, 1907. Skicc
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ragyogással bíró, megtestesült mitológiai formátumban is megjeleníthető csillag-angyalai, 
hordozói. Csontváry festészetében egyedi romantizmusával összegezte és öntörvényűen 
értelmezte a kulcsra zárt, de megfejthető titkokat, melyek gondolatrendszerének tökéletese-
désében váltak mágikussá, metafizikussá, időn kívülivé. Mind a káprázatos nagy volumenű 
tájképeinek ismétlődő bravúrjaiban – miféle természeti erők tobzódtak e gyenge alkatú, de 
erős lelkületű patikusember inaiban-ereiben! –, mind a kisebb méretű, ám felettébb beszédes, 
furcsa hangulatú éjszakai látképeinek titokzatosságában…

Csontváry merészen transzcendens érzületű már ezekben a korai, Hollósy Simon által 
felügyelt első ügyeskedéseiben is. A többnyire ragadozó madarakat és ókori szárnyas nap-
isteneket (Hóruszt) ábrázoló korai tanulmányképek légterében már megidézi a későbbi 
merész alkotásait. 

Ha nem akadt volna fenn egy Gerlóczy Gedeon nevű építész kíváncsi és éles tekintete 
a naiv szimbolikáján, a Csontváry-hagyaték bérkocsisok prédájává válhatott volna. Az élete 
végére immár elboruló elméjű festőzseni alkotásait ugyanis nem sokra becsülték. A nemzeti 
hírnévre vágyása és a képei miatt is kettészakadó műértő közvélemény még évtizedekig 
nem tudta eldönteni, hogy Csontváry géniuszát vagy egy magára maradt őrült szenvedélyét 
lássa meg a túlsúlyos képeiben…

Miután nehezen besorolható vagy rokonítható stílusegységet valósított meg, Csontváry 
művészetét a kor divatja szerinti naiv neoimpresszionizmusban vagy szimbolizmusban 
jelöli meg a művészetelmélet. Mert metafizikus és szimbolista szemléletű festői stílust is 
megállapítottak nála. Így esetenként Paul Gauguin festészeti törekvéseivel vagy a naiv 
kötöttségekkel rendelkező Henri Rousseau-val is rokonítják. Még jó, hogy nem James 
Ensorral vagy Edvard Munchkal. Mert leginkább mégis a mély átélésű monumentális magyar 
szimbolizmusa tette naggyá.

A Magányos cédrus Csontváry leghíresebb képe.
Ő azonban a Baalbeket tartotta a legfőbb művének, éspedig a magyar nemzet maga-

sabbra emelésének szándékával. A „napút színek világító fokozatára” is e remekművében 
talált rá. Csakhogy nyilvánvalóan elhibázva a történelmi tényszerűségeket: a jegyzeteiben 
ugyanis azt bizonyítgatta, hogy egykor a hunok (hungárusok) Attilája a baalbeki oltárkőnél 
tett áldozatot a Napisten-hitéből eredően…

Fokozatos zavarodottá válása azonban mit sem rontott a Baalbek remekművének ragyo-
gó kompozíció- és színvilágbéli összhangzattanán. A Baalbek épületegyüttesére ráfestett 
cédrusfa minden bizonnyal az ikerpárja a kései önportrénak (!) is tekinthető Magányos 
cédrusnak. A festő és a cédrusfa hasonlósága több mint szembeötlő. A Zarándoklás a 
cédrushoz világfájára, a festő szándéka szerint természetesen a Napút, azaz a kiteljesedő 
életünk minőségét befolyásoló Tejút cédrusára is erősen emlékeztet. Amely a kezdet és a 
vég rejtjelezettségének záloga…

Éljen Csontváry művészete!
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Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek, 
részlet a cédrussal, 1904. Skicc

A CÉDRUSFA ÁRNYÉKÁBAN 

„Cédrusok árnyékában élek:
cédrussá válok magam is.
Közöttünk keményül a lélek.
Hazára-honra hű gyökérrel,
megoszthatatlan szenvedéssel,
megosztott örömmel, reménnyel,
jöjjetek hozzám zarándokok!”

(Devecsery László: 
Cédrussá válok… – részlet)

Két hét alatt immár második alkalommal látogattam el a budai Csontváry-kiállításra. Ezúttal 
az immár tíz éve a kanadai Torontóban élő horgosi festőművész barátommal, Fujkin István-
nal, akinek odaát már indián nevet is adtak. Nem csak a Csontváry-életmű érdekelt: arra is 
kíváncsi voltam, hogy a fantasztikus szürreális zenei képeket alkotó, az indián kultúrában 
otthonosan mozgó Kék Bagoly hogyan vélekedik Csontváry jelképekkel, rejtjelekkel meg-
tűzdelt képkölteményeiről. És persze arra is, hogy az immár negyven éve tartó barátságunk 
alatt változott-e, és mennyit, barátom felfogása a művészetről, a hagyományokról, az ősök 
tiszteletéről… Mely sarkalatos pontokon találkozhatnak gondolataink Csontváry általunk 
ismert világkép-szövetével? Merthogy találkozni látszanak…
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Vadászat van tehát. Csendben, délvidéki magyar indiánként osonunk az egykori Honvéd 
Főparancsnokság romjaiból kisarjadt labirintusszerű termeken át. Csontváry mintaszerű-
nek egyáltalán nem mondható művészi beidegződéseit szeretnénk tetten érni, levadászni 
mindketten…

Amikor a makulátlan lelkületű patikus festésre adta a fejét, teljes odaadással tette a dol-
gát, és jegyezte el magát a végzete múzsájával. Ahogyan az első próbálkozásainál, erősödő 
hittel, lelkesedéssel, gyönyörrel és erős rácsodálkozásokkal, hasonlóképpen festette meg 
később óriás természetképeinek talányos/kódolt üzeneteit, vízióit is. Csontváry életművével 
feltétlen tiszteletet érdemel és parancsol akkor is, ha egykor netalán félreismerték és kurta 
ésszel tanulatlan autodidaktának mondták őt. Mert ha teljesítményét a híres itáliai reneszánsz 
alkotásaival hasonlítjuk össze: elámulunk. Beigazolódni látszik a jóslat. A római, firenzei, 
milánói vagy velencei mesterek toronymagasan vezető festőtudása és lenyűgöző bravúrjai 
ellenére ugyanis mi Csontváry mi(sz)tikus érzületeit előrébb valónak tartjuk. Talán azért is, 
mert szívvel-lélekkel festett, ahogyan senki más. Ezért a tévedhetetlen világhíres mesterekkel 
szemben Csontváry ünnepélyes időnkívülisége sokkalta izgalmasabbnak, bensőségesebb-
nek, őszintébbnek és megnyerőbbnek tűnik. Bizony mi is úgy gondoljuk, hogy a Baalbekkel 
Csontváry nagyobbat alkotott még a csodálatos Raffaellónál is…

Pap Gábor művészettörténész a Kondor Béla és Szalay Lajos művészetét is kitűnően 
tolmácsoló Németh Lajos és az ugyancsak szakavatott Pertorini Rezső után a Csontváry-
jelenség talán legavatottabb kutatója. Valamiért azonban a mostani, várbéli megnyitónál 
is kihagyták őt a programból. Akárcsak a kádári rendszerben, ahol „megtűrt” kategóriába 
sorolt „ámokfutó” művészettörténésznek tekintették. Úgy tűnik, neki még mindig a régifaj-
ta, rámenős politikum árnyékában kell a második sorban maradnia. Valamiféle idegenkedő 
mellőzöttséggel, akárcsak egykor Csontvárynak. Pedig szép lett volna, ha őt is felkérik egy 
sommás előadásra: Csontváry géniuszáról.

TŰZKÖZELBEN

Pap Gábor ugyanis Csontváry-tanulmányfüzetében (A Napút festője) jócskán meghaladja a 
hagyományos műelemzéseket. Merészségében túlmutat a festő zseniális, plein airnek mon-
dott több mint érdekes felfokozott színhasználatán, és a Baalbeken leginkább utolérhető, 
archaikus épületelemeket szabadon átmozgató, a valóságosat az álomszerűvel összemosó 
és kombináló kompozíciós leleményességeken merengve sikerrel rekonstruálja a Mester 
gondolkodását. Amely nyomán tagadhatatlanul egészen modernné válik a titokzatos tájakat 
megörökítő és/vagy újraálmodó energiadús, naiv/szimbolikus képi báj impresszív, néha 
már pointilista ecsetelése… Pap Gábor nem utolsósorban a természetet, a történelmet és 
a csillagmítosz-hagyományokat is tanulmányozó gondolkodó és írogató, jegyzetelgető 
festőzseni prófétai vénájára tapint rá. A Napút rejtélyeit felfed(ez)ő garabonciás és a drága 
olaj helyett a tönkrement gácsi kelmefestő gyár olcsón felvásárolt anilinfesték-készletével 
kísérletező tudós mágus, az ezoterikus és csillagász szemléletű pacifista magyar festő titkos 
tudását próbálja megfejteni.
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Pap Gábor az általa spontán módon létrehozott lombosodó művészetpártoló köröknek 
immár vagy négy évtizede országszerte tartja tisztogató, tisztán látó előadásait. Csontvá-
ryról, a magyarságtudatról és a magyar Szent Koronáról is, melynek ma is működőképes, 
élő szakralitásában, megtartó erejében hisz. A magyarság megmaradását a szövetség újra-
tanulásában, elfogadásában és feltétlen tiszteletében látja. 

Pap Gábor a hivatalos álláspontokkal dacolva folyton magára haragítja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia történészeinek, régész-kutatóinak és/vagy szakavatott műítészeinek de-
rékhadát. Legfőképpen azokét, akik egytudó módjára a Szent István-i koronát már a királyunk 
halála után létrehozott, tisztázatlan eredetű, latin és görög részekből összeeszkábált közép-
kori relikviának tartják. Úgy tűnik, a Csontváry-jelenség kutatói egy részének ellenszenvét 
is bírja… Akik közül többen még feltétlen naiv hívei a finnugor–magyar rokonság zavaros 
budenzi elméletének. Amely viszont a monarchiabeli „lerendezések” egyik nemzetsilányító 
koholmánya volt, és még a magukra valamit is adó finnek is megmosolyogják…

Volt-e Csontvárynak védőangyala?
Kísért bennünket egy Kondor Béla-i idézet: Így jár minden próféta…
Ha mégiscsak létezik eleve elrendeltség, akkor a tanulmányai befejezte után egyenesen 

Csontváry életművének megmentésére tért haza egy Gerlóczy Gedeon nevű ifjú építész 
Budapestre. Pont a Tanácsköztársaság által okozott káoszba, amikor is a már-már bérkocsi-
sok prédájává lett festményeinek felvásárlásával örökségét pénzzé téve megszerezte, így 
az enyészettől megmentette Csontváry életművét. Nemkülönben a megtépázott becsületét 
is. Mert a lángoló lelkű Csontváryt, miközben (a nemzetét is szolgáló) legnagyobb csatáit 
vívta, zavarodottnak, tudathasadásos csodabogárnak vélték. Valójában lenézték, mellőzték, 
gúnyolták. 

A Mester valós végzete a vörös veszély volt, hiszen a Tanácsköztársaság által rekvirált 
patikájának tönkretételével teljesen megélhetés nélkül maradt. Ma már tudni véljük, a leg-
újabb elemzések, kutatások is ezt támasztják alá, hogy Csontváry Kosztka Tivadar, a világ 
legnagyobb napút festője, valószínűleg nem verőérgyulladásban halt meg, mint ahogyan 
azt korábban állították. Valójában: éhen halt… 

Bár 1907-ben még csodájára jártak a párizsi kiállításának, műveit Magyarországon csak 
jócskán a halála után kezdték értékelni. A későbbiekben, az életében téves megítélését 
helyrehozni akarva, már szenzációs életmű-kiállításokat rendeztek a csodával határos módon 
megmaradt festményeiből, és Budapesten kívül számos európai nagyvárosban is sikerrel 
mutatták be a legfőbb műveit. Tagadhatatlan tény, hogy ekkorra már a XX. század művészeti 
útkeresései nyugtalan szétrajzásban voltak, akárcsak Csontváry cédrusfájának ágai. Ekkorra 
már véglegesen/végzetesen kettévált a két kötegelt művészi törekvés: a múltba révedés tarka, 
impresszionista/szimbolista világlátása és a magát forradalminak valló, új és veszélyes utakra 
evező, szociálisan érzékeny avantgárd irányzategyveleg, amely kíméletlen kritikát gyakorolt 
a századelő társadalmi megrekedtségére…

Így, efféleképp tanakodtunk Kék Bagollyal, Csontváry cédrusának árnyékában hűsölve.
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JÉGTÖRÉSEK

Ha a volt Jugoszlávia második világháború előtti és utáni időszakának képzőművészeti éle-
tét vizsgálgatjuk, hamar rájövünk arra, hogy a vajdasági magyar képzőművészetet mintha 
kifelejtették volna belőle, a történéseiből. 

A korabeli művészeti lexikonokban, könyvekben művésznagyságaink közül alig szerepel 
valaki. Ez teljességgel érthetetlen: mintha szándékosan állították volna félre a magyarokat.

A hanyagoltság ellensúlyozására, hiánypótlási szándékkal a nyolcvanas években az 
újvidéki Forum Könyvkiadó beindította a délvidéki képzőművészetet népszerűsítő könyv-
sorozatát. Ezekben a puha táblás füzetszerű könyvekben többek között Oláh Sándor, Bíró 
Miklós, Milivoj Nikolajević, Sáfrány Imre, Hangya András, Faragó Endre, Ács József… műveivel 
ismerkedhettünk meg. Természetesen nem csupán népszerűsítő jelleggel, hiszen hozzáértő 
művészettörténészek, képzőművészeti kritikusok vagy író-esztéták elemzéseivel mutatták 
be munkásságukat. Bár a sorozat megszakadt, élmény volt megismerkednünk az addig 
közöltekkel, igen gyorsan ráébredtünk arra, hogy büszkék lehetünk nemcsak a sajátosan 
sokféle és eredeti népi kultúránkra, de képzőművészeinkre is. Akiknek törekvéseit és eredmé-

Pechán József: Koradélután (Napsütés)
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nyeit nem mindig értékeltük eléggé, pedig tisztelnünk lehet és kell is őket. Egyébként is csak 
egyféleképp menthetjük meg felhalmozott értékeinket: ha követjük, gyűjtögetjük, tanulmá-
nyozzuk és hasznosítjuk őket. Különben a hiábavaló, elfeledett kacat-világba kerülnének. Mi 
pedig a feledésnek olyan zsákutcájába, ahonnan talán már nincs kiút. Mert az anyaországtól 
elszakadott régiókban a háttérbe tolt művészek szinte ellehetetlenültek. Példamutató rebel-
lis küzdelmeikre érdemes odafigyelni, ez volt ugyanis a megmaradásu(n)k igazi záloga: az 
értelmiségiek helytállása! 

PECHÁNÉK FELFEDEZÉSE

E kis könyvsorozatban egyik kedvencem A két Pechán című füzet volt, amely Bela Duranci 
művészettörténész és Bordás Győző tollából való. Két festőművészről, azaz egy apa-fiú pá-
rosról szól: a Dunacsében született Pechán Józsefről (1875–1922) és a Verbászon született 
Pechán Béláról (1906–1986). Akiknek rajztudása éppúgy lenyűgözött, mint iszapbirkózásuk 
a provincializmustól való félelemmel és a modern felfogású művészettel. Amennyiben a 
kissé konzervatív magatartásukkal, azaz a klasszikus, ízléses szimbolista felhangokkal is bíró 
visszafogott neoimpresszionista ízléses színvilággal játszadoztak el. 

Ám a Délvidék-ízű témaválasztásuk is módfelett érdekelt akkoriban: a fauvizmussal, a 
szecesszionizmussal és a Hollósy Simon nevével (is) fémjelzett nagybányai iskolával is „ro-
konságban” lévő Pechán József többek között a napfényben tündöklő poros falusi, kisvárosi 
utcákkal, a piacozó kofákkal és a vásárokra járók paraszti miliőjének a modorosságig elmenő 
narratív jeleneteivel erősített. Festményei még a délvidéki táj átható földillatával is bírtak. 

A korábban Bécsben, Párizsban is állomásozó festőművész hazatért, majd a provincia-
lizmus mámorából felocsúdva végül 1910-ben Újverbászról Budapestre költözött…

A hangsúlyosan jó szövegű, reprodukciókkal tűzdelt kiadvány 1982-ben jelent meg, és 
nem csak bátorítólag hatott rám. Ekkoriban indultam a pályán, és a hagyományos festészet 
tetszett, így Pechán képeiből is sokat tanulhattam. De minden tetszésem mellett tudomásul 
kellett vennem, hogy a fiatal művészek már olyan, kortárs képzőművészeti ízlésvilágot igye-
keztek követni, amely látszólag/részben mellőzni tudja a régi festészeti hagyományokat… Az 
avantgárd kísérletezésekkel még sokan eljátszadoztak, ám máris körvonalazódott szándékuk, 
amely nélkülözni kívánta a hagyományos ábrázolási módokat és részben ugyan a technikus, 
mesterségbeli tudást is. 

Sokkal inkább a kor divatjainak, az időszerűségnek megfelelni és hódolni… 
A kísérletezési igények frissülő erejével próbált az új nemzedék neo- és transzavantgárd 

utakon eljutni a mindinkább szubjektív szempontok érvényesítéséig.
Az említett képzőművészeti kiadvány a festőművész apa és fia következetes küzdelmeit 

és festői gyötrelmeit próbálta megörökíteni. Nem csak azt: hiszen természetes spontaneitás-
sal a mesterségbeli tudás továbbadási lehetőségeiről is szólt: ami kicsiben a hagyományos 
kultúrájú népek örökítési-öröklési szándékának az illusztrációja…
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MŰTEREM-LÁTOGATÁS KOLOZSVÁROTT

A Pechán apa és fiú alkotópárosról gyakran eszembe jut még Szervátiusz Jenő (1903–1983) 
és fia, Tibor. Szervátiusz Jenő a hetvenes évek Ceauşescu-rendszerében vergődő Erdély talán 
legjobb szobrászművésze volt. 1973-ban a kolozsvári műtermükben egy Hevér János által 
megtervezett kis temerini különítmény látogatta meg őket. Akkoriban még nem volt divatja 
az Erdély-járásnak. 1968-ban szüntették meg ugyanis az autonómiáját, és a román államnak 
mintha félnivalója lett volna. A környező országokból látogató turisták általában az olcsó 
fekete-tengeri üdülés felől érdeklődtek. Magyarországról hagyományanyagokat gyűjtögető 
néprajzosok, népzenekutatók, népzenészek és fotóművészek barangolták be eldugott falvait. 

Ekkoriban még a délvidéki magyarok is többnyire üdülni jártak át Romániába, vagy esetleg 
a nagyon olcsó román bóvliáru miatt. 

Erdély még évtizedekig mintha tiltott terület lett volna. Ceauşescu állama/álma gondos-
kodott arról, hogy az Erdélybe a felfedezés örömével utazó külhoni magyarok ne érezzék 
magukat túl otthonosan. 

Hevér János mégis lelkesen és gyakran emlékezett vissza az első Erdély-járásukra és egy 
nagyszerű kolozsvári műtermi látogatásukra. E különítményhez tartozott még az újvidéki 
ifjabb Kek Zsigmond és egy budapesti barátjuk, Mattyasovszky Péter művészettörténész 
is kíváncsi volt Erdély értelmiségére, jeles művészeire, íróira, valamint a temerini Gombár 
Imre, aki végig fényképezett, hogy később Erdély 73 címmel emlékezetes, élményszámba 
menő temerini fotókiállítást rendezzen.

Akkoriban már elkészült Szervátiuszék Tamási Áron által megálmodott dacos sztélészerű 
sírköve, amely nem csak Erdély egyik legkiválóbb író-gyermekének volt az emlékszobra. 
Mementóként az erdélyi magyarság megmaradásért folytatott küzdelmének volt a jelképe, 
amely miatt a későbbiekben sokan zarándokoltak el szülőfalujába, Farkaslakára. Ami különösen 
tetszett a délvidéki különítménynek, az Hevér János szerint Szervátiusz Tibor fiatalon megfa-
ragott igazi remekműve volt. Egy andezitfényű Ady-fej, az érmindszenti géniusz portrészobra, 
amelynek kinagyított fotója később Hevér János temerini szobájának falán lógott évtizedekig…

Temerinbe mégsem sikerült viszont vendégül látni őket. 
Szervátiuszékat ugyanis 1972 után már folyamatosan megfigyelte, zaklatta, rendre ellehe-

tetlenítette a román titkosszolgálat. A kolozsvári műtermüket is szépen felszámolták.
Helyettük jó két évvel később Temerinbe „delegációba”, cserelátogatásra érkezett Bartis 

Ferenc, az akkoriban Marosvásárhelyen „állomásoztatott” rebellis író és költő és Nagy András 
szobrászművész. A kapcsolatteremtés így is megtörtént…

A román állambiztonsági rendszer akkoriban folyamatosan széttelepítgette azokat a ma-
gyar értelmiségieket, akiket ténykedésük, szervezkedésük és műveik miatt románellenesnek 
gondoltak. Zaklatták, inzultálták és időről időre lakhelyük megváltoztatására kényszerítették 
őket, hogy gyökértelenné váljanak. Ez a módszer széles körben gyakorlattá vált, különösen 
a városokban élő értelmiségiek esetében, akik szervezkedni tudtak volna. Általában olyan 
vad és kietlen vidékre telepítették őket, ahol gyérült az értelmiségi réteg, ezért nehéz volt a 
kapcsolatteremtés és a meglévő kapcsolatok megtartása is. 
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A művészi érzékenység és az önbecsülés megtartása végett Szervátiuszék ebből a zak-
latottságból települtek át végül 1977-ben Magyarországra. 

Ekkorra az idősebb Szervátiusz csillaga már leáldozóban volt, alig öt évet élt még. 
Az ifjabbik a konoksággal csiszolgatott kőkemény Ady-fej után már megálmodta érc-

szobrát. A magyar állam pedig nem állta meg, és megvásárolta a Tüzes trónon (Dózsa) című 
szobrát. Megszállott üstökösként izzott fel…
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NOVÁK

Ha azt mondom: Novák, azt mondom: lelkiismeretesség. Azt is mondom: barátság, megbe-
csülés, művészetben gondolkodás, hűség, jóindulat, kitartás, szervezőkészség…

Mindaz, ami jellemzi őket. A két Novákot, idősb és ifjabb Mihályt ugyanis azon délvidéki 
művészemberek közé sorolhatjuk, akik energiájuk egy nagy részét a köz javára képesek 
fordítani, az alkotói munkát és a művésztelepi szervezés igáját is évtizedek óta egyaránt 
vállalni merik és tudják. 

Egy szerény értékeléssel, egy számadással régóta tartozom nekik. Hiszen Novákékat már 
pontosan négy évtizede ismerem, és a barátságunk tudata máig megnyugtat és lelkesít. Évek, 
évtizedek (!) óta elég sok délvidéki művészismerős alkotói munkásságát kísérem, és komoly 
kötelezettséget érzek, hogy írjak róluk is. Novákékról ugyanis még nem sikerült írnom. Az 
elmaradás oka elég prózai: az utóbbi huszonöt esztendő nagy felfordulásának következtében 
nagyon ritkán találkozhattunk, az apa és a fiú alkotói ténykedését e lemaradások miatt kissé 
szem elől tévesztettem. De minden pótolható. Őket pedig semmiféleképpen nem hagyhatom 
ki a Tollrajz sorozatból. Nem is szeretném, de nem is lehet. Nem is illene. 

Mondanivalóm van, dolgom van velük…

Péter László: Idősb Novák Mihály
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AMI VOLT, AMI VAN

Az 1973-ban induló, de már 1975-ben véget is ért muzslyai ifjúsági művészteleppel kezdő-
dött el a délvidéki tehetségek hálóhúzással való felkarolása, Ács József istápolása mellett, a 
legjobb muzslyai tehetségekkel, Rácz Jancsiékkal, Tóth Béláékkal, Sziveri Jánosékkal… Majd 
folytatódott az 1976-ban indított temerini ifjúsági művészteleppel, a Hevér János szervezte 
TAKT-tal. A temeriniekkel szinte párhuzamban indult a moravicaiak kezdeményezése. Talán a 
csurgói művésztelep (1967–1972) utóérzetével, 1978-tól ők is komoly erőfeszítéseket tettek 
egy új művésztábor létrehozására. Az eredmény köztudott: a 9+1 néven elhíresült alkotói 
közösségük alkotói csoportból sikeres alkotótáborrá, majd művészteleppé lett. Természete-
sen a már meglévő nagy művésztelepeink megújulási lehetőségeinek szellemében történt 
mindez, néhány lelkes művészember tettre vágyásából és segítő szándékából. 

Ebben a moravicai nekifutásban idősb Novák Mihálynak kitüntetett szerep jutott. 
Olyannyira, hogy amikor 2014 nyarán bejelentette, hogy visszavonul a szervezésből, és 

egy fiatal, lelkes és tehetséges moravicai szervezőgárdának adja át a stafétabotot, többen 
csak legyintettek. 

Idősb Novák Mihály ezután is a művésztelep első – emblematikus – embere maradt: 
továbbra is kiveszi a részét a művésztelepi táborszervezés előkészítő és lebonyolító mun-
kálataiból. A moravicai művésztelep nem is lenne nélküle az, ami…

IDŐSB NOVÁK MIHÁLY KÜLÖNLEGES VILÁGA

Idősebb Novák Mihály évek óta nyugdíjba vonultan él. A műszerész és órásmester szakmát 
már jó pár éve letette. A ketyegő időt képletesen megállította, de azóta is töretlen hittel festi 
tovább az időnkívüliség metaforikus jelképeivel és gondolataival megtűzdelt metafizikus 
világát. 

Ő a bácskai táj utánozhatatlan vagány kópéja. Valami miatt a művészete engem Nagy-
apáti Kukac Péter és Csontváry lelkesültségére emlékeztet. Kései festővé válása is példa 
erre: az 1964-ben Topolyán feketehimlő-járványnak hitt riadalom pár napig tartó karantén-
jának foglyaként, akárcsak annak idején Csontváry, immár a negyedik évtizedébe taposott, 
amikor ihletet kapott. A karantén bírta rá erre a mesterségre, valamint természetesen a már 
akkoriban is mindenkit alkotómunkára rábeszélő, önkifejezésre biztató, sarkalló Ács József. 

Novák Mihály a ráébredése után már belső indíttatásból és kellő eltökéltséggel választotta 
ezt az utat, amely a tiszta lelkületét jól mutatta. Amely végül is a valóságlátásának kitüntetett 
jelképeit, címeres madarait-madárfelhőit: rianó álmainak tiszta lenyomatát eredményezte.

INTELMI PARAGRAFUSOK

Miközben sosem vágyódott el otthonától, a belső indíttatások irtózatos magasságba röpí-
tették a képzeletét. Talán azért, hogy mégis körültekinthessen a Kárpát-medence és a bajba 
jutott volt Jugoszlávia fölött, és fejcsóválva jegyzetelje korunk nagy tanulságait: az emberi 
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gyarlóság, romlottság, kishitűség jelképes intelmi paragrafusai mellé ellensúlyozást keresve 
a hűséget, a család és a haza szeretetét, a lelki tisztaságot jelölő jelképeket, szimbólumokat 
találja meg orvosságként. Hogy felmutassa azokat, amelyek a hasznunkra vannak, és óva 
intsen azoktól, amelyek a kárunkat okozzák…

Novák Mihály nemcsak alkot, de gyűjtögetve is jegyzeteli a huszadik század kifinomult 
vagy nyers vizualitással megfogalmazott történéseit. Manapság már az egyik legjelentő-
sebb és leggazdagabb bácskai művészeti magángyűjtemény birtokában van. Az alkotások 
zöme egykori és ma élő, főként délvidéki klasszikusoktól, grafikus és festő művészbarátaitól 
származik. Akik őt megbecsülésük jeléül azzal tüntették ki, hogy autodidaktaként melléjük 
szegődő kollégájuknak nem vásárolt, hanem ajándékozott vagy csereberélt műremekkel 
kedveskedtek. Nagy szó, még emlékszem, hogy mit szenvedtem el nagy néha, amikor idő-
sebb grafikuskollégáimnál ritka alkalmakkor cserével próbálkoztam.

Novák Mihály: a Jugoszlávia széthullása sorozatból
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A Novák-gyűjtemény ténylegesen egyfajta keresztmetszete a vajdasági művészeti vonulá-
soknak. Balázs G. Árpádtól, Rékassy Csabától, Sáfrány Imrétől Ács Józsefen, Dobó Tihaméron 
át Csernik Attiláig, Csikós Tiborig, Siflis Andrásig, Lázár Tiborig… számtalan művész művét 
láthatjuk lakásának falain. Novákék háza pedig a legotthonosabb galéria, ahol valaha jártam.

TÉR-KÉPEK

Mint már említettük, az órásmesterből lett festő, idősb Novák Mihály csodálatosan illeszke-
dik a patikusból lett festő Csontváry-jelenséghez. Ismerős és ismeretlen társaikkal ők azon 
művészeti iskolát nem végzett művészemberek közé tartoznak, akik nem mindenáron a 
mesterségbeli tudásukkal tűnnek ki. A szeretetükkel, igyekvésükkel, kitartásukkal és szenve-
délyükkel festenek, ezért a festői bravúr és rutin ellenében küzdésüket nem hagyják abba, 
sosem adják fel. 

A siker titka ugyanis nem mindig az okosok által követelt technikai felkészültségükben 
rejlik, hanem az elképzelt/megvalósítható vízióikban! 

Idősb Novák Mihály pedig éppenséggel a jelképi világ és a naiv világkép rusztikus ábrá-
zolási módozatainak különleges mezsgyéjén halad. Mondhatni: próstyáján igazít, miközben 
gondosan eltervezett költői világképeket, aforizmákat, akár politikai felhangokkal megtűzdelt 
jelképrendszereket is ábrázol. Ahogyan Csontváry az ártatlan lepkéit és az esetlen madarait 
ábrázolta fél(t)ve, idősb Novák Mihály a sast, karvalyt, a sólyommadarat és a gólyát válasz-
totta: hol támadó, riogató, hol szabadságot vágyó madárként. 

Nagyon szeretem Novák Mihály őszinte és eredeti festői világát. Aki egykor szenvedéllyel 
javítgatta az órákban elromlott időt, majd egy napon hirtelen elhatározással a jelképigenlésű 
ingás órajárásokat leállította. Merthogy az ekkor előállt ünnepélyes csendben megállította 
magát az időt is. Rövidesen a festőecsete segítségével újra vezérelni kezdte a múltbéli és 
a jövőbeni időjárások metafizikus fényben kimerevített óraműinek az ingamozgását. Idősb 
Novák Mihály azóta zászlók, irdatlan nagy országtérképek és totemállatok különös zenét 
árasztó tér-képeit teregeti, alkot, és nekünk ajándékozza értékes megfigyeléseit, meglátásait.

Van, aki már ezért is nagyon szereti őt, és persze van olyan is, aki megrója művészembe-
rünket az őszinte festői megnyilatkozásaiért, és minduntalan a szakma csínját-bínját, tanult 
rafináltságát kéri rajta számon. Ami viszont fölösleges és téves alapállás.

Mert Novák Mihály festőművész. A legőszintébb, számára legfontosabb, legszentebb 
értékeit ajándékozza nekünk: a naiv-szimbolikusnak mondott konstruált világképének 
hermetikusan lezárt gondolatiságát, a békétlen karvalyoknak szánt hűséges gólya kaliberű 
üzengetéseit és a nagyon fontos, de rejtvényes szimbólumokban való fontos közléseit. 

Bizony, ezeket is észre kellene vennünk, amikor a képeit megbámuljuk…
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A KERESZT ÜNNEPÉLYE
Egy archetipikus szimbólum installálása

Archetipikus szimbólumok-képek, képletek, jelek és jelképek – a fantáziában, az álmok-
ban, a folklórban, a gesztusok rituális nyelvében, nyelvezetében, a beszélt nyelvben és a 
művészetekben is megjelennek. Felszínesebb megtanulásuk, megértésük, elsajátításuk a 
kommunikáláshoz alapvetően szükséges emberi feladat. Nyilvánvalóan szükségünk van az 
alapszintű elsajátításukra, használhatóságukra, de kívánatos, hogy mennél magasabb szinten 
tanuljuk és használjuk is őket egyszerre.

Az egyetemes emberi kultúra és a vallás(os érzület) öröklétet szolgáló misztikuma vagy 
akár a művészetek megértése, az egyetemes archetipikus szimbólumok képi rendszerének 
tudatos megismerése a szimbólumészlelés és -elemzés során hasznosítható gyakorlati 
ismeretek és készségek elsajátítása is igen fontos kívánalom. Ugyanis sokkal nehezebben 
boldogulunk az embereket éltető túl laza vagy felszínes kapcsolati rendszerrel. 

Mi azonban most az esetünkben igen fontos művészetelmélettel és a sajátos módon pul-
zálva működő rendszerével, a számunkra igencsak fontos vizuális kultúra működési elvének 
a megértésével vagyunk elfoglalva. Még inkább a mű misztikus keletkezésének okaival és 
módozataival, az életünkre gyakorolt (vissza)hatásával, ennek a megértésével, megélésével…

Péter László: A kereszt ünnepélye, installáció
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MEGGYŐZŐ MINŐSÉGEK

A kultúra különböző területein (a vallás és a mítosz, a populáris kultúra, a szépirodalom, 
a vizuális művészetek, a szellemi népi kultúra, a nyelvi kifejezés stb.) működő archetipikus 
szimbólumrendszert a mai korra jellemző sokrétű, populáris tömegkultúra, valamint a 
jegyzett irodalom területeiről vett példaanyag is tartalmazza. Ezeket persze az emberi kö-
zösségekben közhasználatban lévő szimbólumrendszer mellett a kiérlelt magasművészeti 
produktumok, azaz a legjobban érvényesülő/ható műalkotások, a legnagyszerűbb művek 
alapján is követhetjük. 

A kérdéses itt még az lehet, hogy mely minőségek, mely művészeti alkotások, illetve mely 
művészeti stílusok kerülhetnek be meggyőződésünkből adódóan az értelmezési körünkbe. 

MÚLT ÉS JELEN VIZUÁLIS MINŐSÉGEI

A múltbéli és az aktuális idősíkjainkban konzerválódott/konzerválódó, ma is időszerűnek 
mondható művészeti egységekre, művészeti kor(szak)okra, a stilisztikailag meghatározó, 
tipizált és kanonizált művészeti/műfaji stílusokra kellene leginkább odafigyelnünk; emel-
lett a saját korunk sajátosságaira, a közös vagy az egymáshoz hasonlító életstílusaink által 
létrejött kulturális beidegződéseinkre, szokásjogainkra kell különös figyelmet fordítanunk. 
Még inkább a korszerűségre, főként a XX. és XXI. századi különleges és szerteágazó, azaz 
modern és ultramodern művészetek műfaji egyvelegére. 

Ráadásul nemcsak a műfaji szabványosítás, a szokványosság és középszerűség műfajait 
követve, hanem a mixelt, a média és kommunikáció technikai adottságaival/lehetőségeivel 
manipuláló, korszerű (korhű, korutánzó, korszakformáló) vizuális művészeteket is előtérbe 
kell(ene) hoznunk.

Odaadó figyelmünk persze nehezen terjedhet ki mindenre. A hiányosan elsajátított hatal-
mas kínálkozó tudásanyag megismerhetőségének mind az időbeli korlátai, mind a nehéz és 
komplikált variációinak nehézségei miatt – a másfajta (például affinitásbeli vagy felfogásbeli) 
korlátoltságaink okán – elbizonytalanodunk néha.

A KERESZT MÍTOSZA ÉS ESZTÉTIKÁJA

Életünk esztétikai szemléletmódjának kiteljesedéséhez általános elméleti ismereteket kellene 
szereznünk a képzelet archetipikus képeiről/képleteiről. 

Meg kellene ismerkednünk például a korlátainkat próbára tevő archetipális mítoszelmélet 
alapfogalmaival is. 

A közösségben, csoportban élés okán bennünk megfogalmazódó kollektív tudattalan, 
az archetípus, vagyis ős-előkép, szimbólum, vallási képzetkör stb. bonyolult rendszerével 
nehezen ismerkedünk, holott mindvégig előttünk van, csaknem kiböki a szemünket. Inkább 
a nemtörődömség és a spontaneitás hiúságával megkerüljük, mint valami felesleges kacatot. 
Úgy tűnik, hogy nagy általánosságokban csak ismerjük e dolgokat, de spontaneitásunkból 
adódóan automatikusan el is kerüljük e témakört, mert kényelmetlen. 
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Nem is igen látjuk át, hisszük el az elmélet embert formáló működését.
Pedig nem ártana, ha tisztában lennénk a sorsunkat meghatározó fogalmakkal, a kiala-

kulásuk történetével, a képzetkörök működésének dinamikus alapelveivel és az archetipikus 
szimbolizáció jelölési folyamatának törvényszerűségeivel. Leginkább talán az archetipikus 
képek szerepével a misztikus világképben és a művészetekben, hiszen a művészet nem ön-
magáért való. A tökéletesre csiszolt szimbolikájával ugyanis nemcsak a személyes életünkre 
képes hatni, de a történelem örökösen formálódó sodrára is. Önmagában se nem jó, se nem 
rossz előjelű. Mint ahogy a kereszt szimbóluma sem, amely csupáncsak tovább él bennünk, 
és segít nekünk eligazodni a világmindenségben. 

Lássuk hát a kereszt valódi és lehetséges megjeleníthető szimbolikáját, és próbáljuk 
magunkban összesíteni, értelmezni, hogy hányféle támpontot és lehetőséget adhat nekünk 
a gondolati tisztánlátásunk eléréséhez, valamint a mi játékos kiteljesedésünkhöz, önmeg-
valósításunkhoz.

A kereszt a négy égtájat, a négy alkimista elemet és a négy évszakot is jelöli, akár a 
gravitációs erőknek is jeleként szolgálhat… A kezdetlegesnek tűnő őskori képi ábráknak, 
karcoknak, véseteknek, szénporos barlangi ábrázolásoknak sokasága között az emberi kre-
ativitás talán legelső szimbóluma, eszméléseinek a lenyomataként, eleve megformázottan 
mindig is jelen volt. Alkotói, karcolt, vésett vagy festett jelhagyó gesztusként a különböző 
korok kedvelt, jelentésekkel bíró díszítőmotívuma volt. 

KERESZT ÉS GÖMB

Amikor Krisztus halálára utaló jelképként használni kezdték, a jelentése is módosult. A   meg-
váltással a hatásfoka is hatványozódott. Ezáltal pedig elég sok változata alakult ki, előbb a 
különféle tájegységeknek vagy földrészeknek megfelelően spontán változatossággal. A   későb-
biekben a kialakuló keresztény felekezetek egyedi jegyeként, egyedi módra megszerkesztett 
változataiban: szárhosszúságában, talpas, horgonyos, kettőzötten vagy elhajlásokkal, ún. 
szárnyakkal. 

Ennek előtte azonban már masszív gondolatként és tömörséggel a bronzkorban, töb-
bek között például a napkerék küllőinek szerkesztett változataként is ismert volt. Ami még 
igen fontos, hogy kerékként és küllőként már forradalmian technikai szerepe, azaz korabeli 
funkcionalitása is volt! A kereszt jelölési változataként ugyanis ekkor már hozzágondolták/
hozzátették a tökéletes körbeívelő vonalat is. Ami nyilvánvalóan a nap szimbolikus ábrája 
volt, de egyben az első képzeletben megszerkeszthető járműnek, a napkocsinak a görgő 
küllőjű kereke is. 

Bármilyen furcsa, nem mindenhol jöttek rá azonnal a forradalmi használhatóságára…
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A LAPÍTOTT, NÉGYSZÖGESÍTETT GÖMB MÍTOSZA

Az emberek legtöbbször nem azt látják, ami ténylegesen van, hanem azt, amire tanították 
őket. Az amerikai őslakos indiánok a „palacsintává lapított gömböt”, azaz a (kocsi)kereket 
annak ellenére sem fedezték fel – a valószínűleg több tízezer éves történetük során kiépített 
magaskultúrájuk kiegészítő/forradalmasító elemeként –, hogy az általuk áhítattal figyelt és 
imádott, égen végiggördülő napkeréktől ihletet, ötletet kaphattak volna. Pedig állandó jelleg-
gel, az isteneknek kijáró gondos odafigyeléssel – mint ahogy a csillagabrosz jelrendszereket 
működtető, jeladó vándorplanétáit is –, folyamatos aggódással kísérték az élet melegét adó 
hatalmas és titokzatos égitestet. 

A kerék felfedezése tehát valamiért kimaradt. A használata helyett cipekedéseikben, költöz-
ködéseikben, vándorlásaikban jobb híján és talán színlelt együgyű alázattal kizárólag rúdhúzó 
csúszdákkal, illetve szánszerű, kutyák vontatta „járművekkel” szállították holmijukat, terheiket. 

Eme funkcionalitáskorlátolt és valószínűleg mesterségesen is gátolt felfedezésnek „gya-
korlati” tárgya csupán a napistent utánzó labda volt. Azaz: a tökéletes égitest, a gömbforma. 
Vagyis kétdimenziós változatában: a kör. 

A kaucsuklabda segítségével egyes indián törzsek planétautánzó játékot, egyben rituális 
élet-halál harcot vívtak. A gömb szent játékuk központi eszközeként, motívumaként, vagyis 
háromdimenziós szimbólumként és ősi írásjelként, egyszerűsítve körként ábrázoltan, a törzsi 
kultúrák használt elemeként gyakran jelenik meg. Akár szabályosan kerek formában, akár 
hosszított, ellipszis alakban. 

Az aztékok, inkák… körében viszont szakrális tünemény volt, ezért a köznapi életben 
általában nem játszhatott funkcionális szerepet. Az amerikai földrészek természeti népe-
inek technikai újításaiban nem, legfeljebb rituális célból merték alkalmazni. Vagy esetleg 
kőnaptárkorongként szerepelhetett. Vagy ünnepélyes képi díszítőelemként, pajzsként, 
kunyhóik alapformájaként, varázskörként használhatták, de e funkciók szerint is ünnepélyes 
hódolattal övezték. 

A szakrálisnak a köznapi funkcióra váltása pedig sehogyan sem ment: az már valószínűleg 
nagyon sértette volna a napistenséget.

A MINDENSÉG KERESZTJE

A körbe és gömbbe is mértanilag tökéletesen beszerkeszthető, illetve kubusokból is kiépít-
hető, beágyazható keresztábra szerintünk világképi jelalapja volt a világmindenségnek. 

Az univerzumot hol kozmikus őstojásnak, hol ellipszoid, óceánban lebegő világteknőc -
nek nézték egykor, az alapötletet ehhez az ideához mégis a napisten zárt-egész gömbfor-
mája adta meg.

A kereszt – melynek négyes osztata világtájol, és melyet még a bukovinai székelyek is a 
szinusz és a koszinusz által leválasztható tér-idő szerkezetként írtak be a szakrális világképet 
jelölő húsvéti (világ)tojás körbeívelő felületére – voltaképpen a világmindenség működési 
elvének, az élet és a halál örökös váltakozásának rejtélyes tér-idő szerkezetét és a világte-
remtés naiv képzetének ősi szimbólumrendszerét magyarázza el. 
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Keresztvetéssel/megkereszteléssel avatjuk fel a kisarjadt új életet.
Kereszttel jelöljük meg az elhunytak sírhantjait is. 
A keresztszimbolikából is gazdag jeltörténetet lehet kikerekíteni, ugyanis titkos jelzések 

és jelentések sokasága származik belőle, mely képi elemként, akár írásjellé egyszerűsödő 
vizuális szimbólumszerkezetként „működik”. Az ókorban már megmutatkozott, hogy mire 
képes. Az ábrázoló mértan ragyogóan felfejtett ókori tudományával előbb kezdetleges, 
majd egyre bonyolultabb találmányokat, szerkezeteket konstruáltak. Végül azonban az 
emberi találékonyság néha rossz irányban tartása következtében a politikusok, uralkodók 
és a háborúságokat előidéző csőcselék fokozott odafigyelése, kapzsi érdeklődése folytán 
olykor hatékonyan pusztító fegyvereket, hovatovább kegyetlenkedési hajlamaik kielégítésére 
kínzóeszközöket is fabrikáltak általa. A felfedezések a tömegpusztító fegyverek feltalálásáig 
még(is) csak gyermekjátéknak tűntek…

BARLANGI JELEK

A legelsőnek talán a dél-franciaországi Chauvet-barlang mennyezetén lévő hatalmas, vörö-
sesbarna földfestékkel mázolt kereszt ragadhatja meg a figyelmünket: állítólag immár 30 000 
éves! Megközelítőleg, mint a willendorfi Vénusz, amely piciny méretei ellenére is (alig 11 
centiméter magas) kész szimbolista-monumentalista műalkotás. Joggal merül fel bennünk 
újra és újra a kérdés: körforgásban van-e az emberiség fejlődése? 

Úgy tűnik, hogy az ősember akkoriban a kereszt jelét még vagy tanulta, vagy már   va la-
miféle mágikus jelként alkalmazta. Annyi bizonyos, hogy jelentéssel bírt, hiszen a későbbiek 
során is számtalanszor megismételték, kőfalakra rótták és festették. A kereszt szimbolikájá-
ban már az idő tájt is megmutatkoztak a jelhagyás mágiáját kikényszerítő emberi törekvé-
sek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a függőleges szára a világi életet, azaz a fizikai lét és a 
transzcendens kapcsolatát jelzi, a vízszintes szára pedig talán az ember-ember viszonyt… 
Vagy a külső, közösségi létet és a belső, érzelmekkel telt, szubjektív életérzést. Lehet 
tér-idő kontinuumként is tekinteni rá. Vagy alfa és ómegaként, azaz a lélek és a matéria 
találkozásának metszőpontjaként, melynek kereszteződésében létezünk. Gondolhatjuk, 

Térbeli kirakós kereszt Káoszjelkép, szoborinstalláció Ősi mindenségszimbólum
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értelmezhetjük sokféleképpen: célkeresztként, a metszéspont jelöléseként, sőt elvontabb, 
filozofikus tartalommal is felruházhatjuk. A kezdetek óta e kettő drámai metszéspontjában 
zajlik az életünk… 

Egy Krisztus előtti III. évezredből származó óegyiptomi festett papiruszon egy úgyneve-
zett „füles kereszt” látható. Mészkőbe vésetten a hieroglif és a hieratikus írásmódban közölt 
vésett formában is, tetején a hurokkal olyan, mint egy aura, illetve egy glóriaként gyerek 
fejét övező burok. Valóban: minden ember úgy születik, hogy a teste jelképszerűen kereszt 
formájú. Ez a hurkos kereszt egy hieroglifa. Az ankh a piramisok népénél valaha az örök 
élet jele volt, és nem véletlen, hogy éppen belőle lett a kopt kereszt is. A keresztény koptok 
ugyanis Egyiptom területén élnek, számukra tehát természetesen kapcsolódott össze ennek 
a jelnek a keresztény és az óegyiptomi jelentése.

A bronzkori temetkezések, feltárt sírok sűrűjében is gyakran találkozhatunk e jellel. Például 
a napkocsival, annak kerekein pedig az egyenlő szárú kereszttel/keresztküllőkkel. A szerbiai 
Dupljaján talált madáralakos szekér, az i. e. 1200 körüli trundholmi (Norvégia), ló vontatta 
napkocsi vagy a németországi Acholshausenben talált napkerekű temetkezési edény is arról 
tanúskodik, hogy az élet alfáját és ómegáját szinte művészi ünnepélyként fogták fel akkori-
ban. A temetkezések módja és a kihantolt, művészi érzékletességgel díszített temetkezési 
tárgyak, eszközök tanúskodnak a túlvilági hit és közvetve az Isten-hit meglétéről…

A KARD KERESZTJE

A találékonyság néha furcsa tettekre készteti az emberi elmét: például amikor fegyvert, sőt 
rafinált kínzóeszközt fabrikál egy ősi jelképből. Majd jóval később, egyensúlyt keresve az 
emberi elme útvesztőjében, ugyanazt szentséggé avatja, megszabadulva ezzel a gonoszság 
egy részétől. Jelképi és erkölcsi szinten is: zseniális forradalmi tett…

BÜNTETŐESZKÖZ VAGY SZENTSÉGSZIMBÓLUM

Kezdhettük volna témánkat a paradicsomból való kiűzéssel, illetve Gábriel arkangyal lángoló 
pallosával is. Melynek megfelelője, attribútuma maga a kereszt, s mely külalakra hasonlított az 
ókori törzsi háborúkban használatos félelmetes kardra, tőrre vagy szablyára, mely egyszerre 
támadó és védelmi kézifegyver is volt. Elsősorban szúrásra és vágásra-csapásra használták, 
de a markolatánál, a keresztszára révén halálos suhintásokat és szúrásokat felfogó szerepe 
is volt. Ez volt hát a kard keresztje. 

Áttételesen fogalmazva, a kereszt is fegyver volt tehát, az ókorban azonban (a kettő ha-
sonlatósága és kettős értelmezési lehetősége ellenére) még csak kegyetlen, megtorló, meg-
becstelenítő büntetőeszközt láthattak benne. Kíméletlen győztesként nemcsak a vérengző, 
barbár, vandál hordák, de például a fejlett kultúrával rendelkező perzsák is használták. Nem 
tudhatjuk, ki előbb, csupán találgathatjuk a fennmaradt írásos emlékek segítségével, hanem 
az világos előttünk, hogy büntetőeszközként akkoriban sorra ácsolták, hogy kiélvezhessék 
általa a legyőzött ellenség iránt érzett beteges gyűlöletüket. 
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A keresztre feszítés több ezer éve válhatott kegyetlen rítussá… Állítólag legelébb a perzsák 
„működtették” az elmés szerkezetet, majd hamarosan más népek is eltanulták a használatát. 
A későbbiekben a mitológiai istenségeknek hódoló, világot meghódítani akaró rómaiak is 
a hatása alá kerültek, akik előbb csak az általuk megvetett barbárok és a gyakorivá vált rab-
szolgalázadások miatt, elrettentő büntetőeszközként alkalmazták. Végül azonban már ők is 
keresztény jelképként tisztelték, hiszen az i. sz. negyedik évszázadban, Nagy Constantinos 
idejében, maguk is behódoltak neki. 

Így a Paulusaikkal és Longinusaikkal igaz jelképpé, relikviává, kegytárggyá nemesítették 
e sinus-cosinus ötvözetű konstrukciót…

SZENTSÉGSZIMBÓLUM, HASZNOS FUNKCIONALITÁS 
ÉS/VAGY BÜNTETŐESZKÖZ

Az ikonográfiában a bibliai famotívum három fő téma köré csoportosul: az édenkerti tiltott 
fa, Jessze fája (a Jessze-fa-ábrázolás egyik egyedülálló hazai emléke a gyöngyöspatai plé-
bániatemplomban található Jessze-oltár) és a keresztfa. Konkrétan a kereszt jeléből előbb 
kezdetleges, nyers funkciójú, majd azon túlmutató, egyre bonyolultabb találmányokat, szerke-
zeteket konstruáltak. Madárváz formája miatt a huszadik századra még repülő gépezeteket is.

A kora kereszténység egyik sematizáló falfestménye
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Honfoglalás kori tarsolylemez keresztmotívuma

LELKI REZDÜLÉSEK ÉS NEHÉZ BELENYUGVÁS

Az egykori bosszúálló hadjáratok idején csupán az embert megalázó/megbecstelenítő 
tárgyi ikont látták meg benne. Főként a rabszolgák, pribékek, tolvajok, bűnözők kivégzőesz-
közeként volt ismert. Tehát eleve a legalacsonyabb rendűek kivégzésére használták. Míg a 
középkorban a kereszt ünnepélyes keretek közötti jelképpé avatásáról volt ismert, valamint 
arról a keresztes háborúról, amely Jeruzsálem szent városának pápai ultimátummal elrendelt 
műveleteire vonatkozik. Mindenképpen tehát a tanult és a tanulatlan embert egyaránt az 
élete útján és akár a haláláig elkísérhette…

AZ EMBER AKARATA

Nem Isten, hanem a (hatalmi) ember akarata volt az, hogy főként a latrok, gyilkosok és az 
engedetlen vagy bűnös(nek tartott), lázadó rabszolgák kivégzésére használták. Ezt a tényt, 
hogy a már hivatalosan világvallássá előléptetett kereszténység az üdvözítő jelképeként 
használja, sok hívő szinte az önsanyargatás rafinált, mindenkor lelki fájdalmat okozó válasz-
tásaként fogja fel, és a mai napig nem tudja könnyű szívvel elfogadni…
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Izgalmas dolog, hogy a két szimbólum ötvözetével, ábraként a félkör és az egymást ke-
resztező vonalak, azaz térbe helyezetten a félgömb és a kereszt egyszerű kombinálásával 
is új jelképet kapunk. A pontos megfelelője: a kálvária. A gömb és a kereszt ötvözésével 
viszont egy másikat, szebbet is jelenthet: egy mesebeli vagy egy valós országalmát is, amely 
ráadásul a korona csúcsán is miniatűrként megjelenik…

Mégis, Jézus Krisztus kínhalált szenvedésével (merthogy egy szent embernek a latrok 
kivégzőeszközével okoztak nemcsak fizikai fájdalmat, de lelki szenvedést is) e szimbólum-
má vált eszköz megszentült, és az örökérvényűség szentségfogalmát örökítette és örökölte 
meg. A kereszténység úgy tartja, hogy minden ember a láthatatlan kereszt árnyékában él. 
Legalábbis a keresztény hitűek értelmezése szerint. A keresztet jelképes közvetítő szándékkal 
az emberek univerzális összetartozás-érzetének lehetőségeként, az iránymutatás szimbólu-
maként használják. Akárcsak egykor a hittérítők, a megváltás egyetemességének lehetőségét 
ugyanakkor a szélsőségek leküzdésének egységesítő szándékával általa fogalmazzák meg. 

Ámbátor, nehéz a vallástalanokkal és még nehezebb a más hitűekkel egyezkedni. Mert 
igaz a mondás, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, amelyet cipelnie kell…

A NÉPVÁNDORLÁS KERESZTJE

Az újkor hajnalán a felborult méhkasokból kirajzó népek vándorlásával a kereszt sok népván-
dorlás kori ötvösművészet remekén is megjelent, így szíjvégen és övcsaton is. Immár újabb 
megjelenéseiben és újabb rétegzett jelentéssel gazdagodott a kereszt szimbolikája. A kereszt 
négy szára négy irányba, az égtájakra mutat, ez pedig a teljesség száma is. Jelentései: térben 
az égtájak és időben a négy évszak. A keresztet karmai között tartó madár lehet a turul, 
de keresztény ember számára lehetett akár a szimbolikusan ábrázolt János evangélista is.

Természetesen úgy gondoljuk, hogy a honfoglaló, más elképzelések szerint hazatérő 
magyarok tisztában voltak a keresztény hitvilággal és annak tanaival is. Ezért ha figyelembe 
vesszük, hogy a hon(újra)foglalók a keresztény vallást szabadon gyakorolhatták, eltekint-
hetünk attól a bumfordi állítástól, hogy a magyarok mindannyian csakis pogányok lehettek, 
és hogy ezt a vallást nem ismerhették, mint ahogyan azt a történészek hangoztatták. Mert 
iskoláinkban tényleg úgy tanultuk, hogy a keresztény államiság Szent Istvánnal kezdődött. 
Ez korántsem jelenti azt, hogy az ország megalapítása előtt ne lettek volna a keresztény 
vallást (is) gyakorló magyarok…
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KÜLÖNÖS ÁBRÁZOLÁSOK

Ha nem ismerjük a történelmet, az olyan, mintha csak tegnap születtünk volna. Ha pedig 
csak tegnap születtünk, akkor elhiszünk bármit, amit bármely hatóság mond, mert nincs 
módszerünk az igazat ellenőrizni…

JÉZUS KERESZTJE

Az ikonológia és az ikonográfia azzal foglalkozik, hogy értelmezze a vallási/vallástani vizuális 
ábrázolásokat. Nemcsak a direkt szimbólumokat, hanem a műtárgyak minden mozzanatát 
jelképként fogja fel, és ekképpen is bánik velük. 

A Jézus keresztje témában az érintett műalkotások kiválasztása meglehetősen önkényes 
lehet, hiszen mérhetetlenül gazdag a választék, amely az Európa területén fejlődő és állandó-
an alakulásban lévő középkori művészet keresztény szemléletének, vallásos tendenciájának 
egyeduralmiságát bizonyítja, egészen a barokkig.

A megváltás története azonban annyira teljes, hogy átível a korok felett. Talán azért volt 
hagyományosan népszerű a középkori művészetben, mert minden teológiai, érzelmi, böl-
cseleti mozzanatát lehetetlen egyetlen ábrázolásba sűríteni. Ezért tehát minden kor művészei 

Majestad Battlo korpusza és a San Damiano keresztje
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egyrészt szubjektív alapon, másrészt a megrendelő igénye és ízlése szerint válogattak, és 
árnyalásokkal alakítottak valamit alkotásaikon, a történet tolmácsolása során újra és újra, év-
századokon át. És a társadalmak gazdasági vagy vallási reformjainak prizmáján át is, amelyek 
korszakformáló alakulásukkal szintén nagy hatást gyakoroltak a művészet fejlődésére. Mert 
voltaképpen a jelentős festői stílusalakításokat és a velük járó művészeti vált(oz)ásokat azok 
is támogatták/elősegítették.

STILISZTIKÁK ÉS HANGSÚLYOZÁSOK 

Hogy a kálvária leírásában, történéseiben, mozzanataiban e finom stilisztikákkal eljátsza-
dozó mesterek mit tartottak fontosnak kiemelni, hogy hová helyezték a kompozicionális 
és a mondandói hangsúlyt, az természetesen a festőinasként tapasztalati úton megszerzett 
tudásuktól, meglátásuktól és meggyőződésüktől függött elsősorban. Mert bővérű autoritások 
voltak ugyan, de néha ténylegesen a farok csóválta a kutyát… Mert sok esetben a mester 
helyett a festmény megrendelője, pénzelője vagy „eltartója” mondta meg, hogy ebben a 
drámaiságban mit és hogyan szeretne látni, érzékelni és elhinni. Ez is alakított valamicskét 
a terebélyesedő ikonográfián. Így számtalan vallásos témájú alkotáson szerepel együtt a 

Péter László: Krisztus triptichon, két részlet
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Megváltó, valamint a kompozíció valamely szegelletében – imádkozva, leborultan vagy 
éppen büszkén/békésen szemlélődve – a megrendelt kép mecénása is. 

Úgy gondoljuk, hogy bicskanyitogatók voltak az efféle „gátlástalan” hívelkedések az 
egyházi reformációt sürgető Savonarola számára…

ELTÉRÉSEK

Egy festő számára a műalkotáshoz a leginkább fontos dolgok: a háttér, a színek, a kompo-
zíció, valamint egy idő után maga az önkifejezést jelentő stílus is. Ezen ismérvek mellett a 
vallási hagyományokon, de sokkal inkább a korabeli híres mesterek festőiskoláin alapszik a 
korstílus… A művekben az eltéréseknél még erősebb különbségtételi lehetőség van a nyu-
gati kereszténység vizuális és esztétikai szempontból fejlődőképes, állandóan mozgásban 
lévő, alakuló esztétikai koncepciójában. Így például a keleti, ortodox keresztény vallás által 
sugallt festői megnyilatkozásokban, ikonografikus felépítésekben. Az ortodox ábrázolásmód 
ugyanis oly erős stílusbeli megkötöttségekkel rendelkezett, hogy formálisan és eszmeileg is 
megkövültségében alig változ(hat)ott az évszázadok során. 

Péter László: Krisztus triptichon, 
harmadik részlet
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Akár a keleti, akár a nyugati vonulását figyeljük meg a festészeti törekvéseknek, mindenkor 
fontos észlelnünk a festő ráhatásbéli szubjektív átélését, közvetítő szándékát, elképzelése-
it. Attól kezdve, hogy a tizennégy stációban megörökített történetből a drámaiság mely 
felfokozott pillanatát kívánja megörökíteni. Vagy hogy a megfeszített Jézus milyen pózban 
szerepel az adott alkotáson, a keresztre feszítés mely mozzanatát tartja fontosnak ábrázolni, 
a zaklatottságának mely felfokozott pillanatát szeretné megörökíteni. Hogy milyen megfon-
tolásból és milyen szándékkal mozdítja el a szenvedő Jézus arcát, profilból vagy elölnézetből 
látjuk-e. Egyáltalán látszik-e az arca, vagy csak a lehajtott feje? A szeme nyitva van-e, vagy 
csukva? Szerepelnek-e rajta kívül a képen/kompozíción mások is? Kicsodák? Miről ismerjük 
fel őket, és ha igen, következetesen, pontosan tolmácsolja-e alkotója a Biblia vagy a krónikák 
leírásait? Esetleg képzelőerejével felülírja a kanonizálásokat/leírtakat? 

„DERŰS” KORPUSZOK

Giotto di Bondone (1267–1337) a trecento, a korai reneszánsz egyik legjobb firenzei festője 
volt, egyben kitűnő szobrász és építész is. A firenzei dóm 84 méter magas harangtornyának 
első tervezőjeként is tisztelik, de festőként az új korszakot felismerők között is talán az első 
volt. Gondolatai felszabadultak a középkori korlátok alól, így freskói az ünnepélyes rene-
szánsz érzeteivel készültek. A képi perspektívát azonban ő sem alkalmazta: még Cimabue 
festőmesteréhez igazodott, így freskóinak háttere többnyire lapos, és az ég békés kékjében 
teljesedik ki… 

Emberábrázolásai azonban élőbbek, érzéseket sugároznak, „lélegeznek”. Karakteresek, 
és plaszticitásuk messze felülmúlja a romanikus korszak zárt, darabos, statikus elrendezéseit. 
Templomi keresztjének a kora reneszánsz ízlésvilágát megidéző ikonikus ábrázolását és 
annak párját hasonlíthatjuk össze itt. 

A Napfivér, Holdnővér című, Assisi Szent Ferenc életéről szóló Zefirelli-filmben szereplő 
San Damiano-templom ferences keresztje a legenda szerint életre kelt. (A kereszt eredetije a 
szintén Assisiben lévő Szent Klára-bazilikában látható, festője ismeretlen, 1100 körül számos 
hasonló, a keleti hatással bíró ikonikus keresztet készítettek a térségben, hasonlókat találtak 
Montenegróban és Horvátországban is.)

A kereszten függő Jézus a hiedelem szerint megszólalt, és az őhozzá fohászkodó Fe-
rencnek azt a feladatot adta, hogy építse fel a romokban heverő egyházat. Ez a román kori 
korpusz még erős bizánci típusú ábrázolás. Az ortodox ikonokhoz hasonlóan formailag 
gúzsba kötötten nem is Jézus szenvedő emberi arculatát mutatja… Habár a keresztfáról 
való kinyilatkozással csodát feszeget: Ferenc utasítgatásának feladata abszurd (mi)voltában 
is jelentős, ugyanis ténylegesen a Szentháromság második személyét, a megtestesült Igét 
sugallja. Annak a megtestesülését, aki már a kezdetben is megvolt. Úgy is mondhatnánk: a 
Teremtő Atya terveiben kezdettől fogva szerepelt. 

Giotto az ortodox megkötöttségű korpuszábrázolást a humanista eszme és meggyőződés 
erejével törte meg és másította meg.
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A Majestad Batlló egy XII. századi ismeretlen katalán alkotó műve, a gyönyörű, festett 
faszobor a középkori katalóniai ikonográfia gyöngyszeme. Romanikus stílusából úgy ítéltetik, 
hogy sok köze van a pisaiakhoz, akik 1114-ben a Baleár-szigeteket is meghódították. E furcsa 
korpusz a barcelonai Katalán Művészet Múzeumában látható. 

A mester nyilván tudta, hogy Jézust lemeztelenítve feszítették meg. A korpusz mégis 
ünnepélyesen, díszes öltözékben ábrázolja őt. Bár ezzel „hamisít”, ellentmond a realitásnak, 
nyilvánvalóan szándékában áll Jézus szégyenletes kivégzését ekképpen kivédeni. Jézus ezen 
a kereszten is tökéletes nyugalmi helyzetben, szinte derűs, gondtalan tekintettel szemléli a 
világot. Mintha nem is őt feszítették volna meg, arcának finom rajzolatát, mosolyát az örök 
életet sugalló pillantásával hozza egyensúlyba. 

E jól megfigyelhető mozzanatok szándékoltan burkolt instrukciókról árulkodnak. Valakik 
tudomásunkra szerették volna adni, hogy Jézus a keresztfán abszolút tudatában volt annak, 
hogy Ő tartja a világ tengelyét. Nemkülönben, hogy a megváltó kereszthalállal a teremtéskor 
még tökéletes, de a későbbiekben elrontott világot újra egyensúlyba hozhatja. A megváltás 
ugyanis helyreállítja majd az őseredeti összhangot, a harmonikus világrendet. 

Ami ennél is több: mesterünk fafaragó bizonytalankodásai közepette hihetetlen kifino-
multsággal arra is figyelni tudott, hogy ráadásnak egy-két információt belerejtsen a mester-
művébe. Jézus egyik kezével, kezének felemelt ujjaival áldást oszt. 

Jószerivel bátorít bennünket: az emberi bűnök megbocsátását sugallja…
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SZÉLJEGYZETELÉSEK 
Művésztelep-szervezőkről

Olykor a szó nem is annyira: de a tett az igenis számít.
Egy gépezet csak akkor működhet jól, ha gondosan figyelünk rá. Ha bábáskodunk fölötte, 
ha gondozzuk, ha időről időre megolajozzuk vagy megreparáljuk az időgépszerűen mű-
ködő, egyszerre bennünk és köröttünk is zakatoló csodamasinát. Ez ugyan minden emberi 
ténykedésre kiterjedő szabályszerűség: de az alkotóművészek szövevényes-precíziós tevé-
kenységénél különösen fontos dolog. Vagy harmonikusan működik, vagy sehogy. 

Van, akinél az alkotói és a szervezési véna is működik, egyszerre.
Ács Józsefnek (1914–1990) és társainak szívós, kitartó szervezőmunkával sikerült 1952-

ben megszervezniük az első jugoszláv-délvidéki művésztelepet, a zentait. Levegő után 
kapkodva, majd egy évre rá megalkották a topolyait is. 

A frissülés reményében ugyanis fontosnak mutatkozott minél előbb talpra állítani a délvi-
déki magyarságot. Mert a művésztelepek megszervezése minálunk nemcsak a művészképzést 
segítette elő, hanem az értelmiség újjászerveződését is. 

Ácsék kezdeti sikerei évekkel később is újabb erőpróbákra késztették azokat, akik szerepet 
vállaltak a háborúban kivérzett, de erős kulturális hagyományokkal és nagyszerű művészeti 
múlttal rendelkező délvidéki magyarság talpra állításában. A szervezési láz a magyar műve-
lődési egyesületek és színjátszó társulatok mellett vagy egy tucat életképes művésztelepet 
is eredményezett, és effektíve a kilencvenes évek végéig tartott. Majd az újabb háborúba 
ívelés megtorpantotta ezt a pozitív folyamatot. Kisvártatva azonban (dacból vagy kétség-
beesésből) ismét nekilendült.

Az egyre jobban ritkuló délvidéki magyarságnak más választása tulajdonképpen nem is 
volt, csupán az, hogy mozgolódjon, és megpróbáljon talpon maradni és túlélni. Ennek a kény-
szeres mozgolódásnak is köszönhető, hogy néhány művésztelepünk ma is tovább működik…

TOVÁBBSZERVEZÉSEK

Művésztelepet szervezni bonyolult és nehéz munka. 
1976-tól kezdve évekig közelről figyelhettük a folyton dohogó, a politikusságig elívelő min-
denféle szervezési és anyagi problémákkal küszködő, de kitartóan szervezkedő temerini 
TAKT atyjának ténykedését. Hevér Jánosnak (1933–2001) néha az ámokfutásra hajazó 
akadályverseny-futását.

Redőződő, ráncosodó arcának rándulásaira figyelt évtizedekig az egész délvidéki mű-
vészifjúság, melynek java a TAKT művésztáborában kapta meg az igazi alapképzést, amellyel 
továbbindulhatott a pályán. (Útravalóul néha talán ennél jóval többet is…)

1978-tól észleltük a moravicai művésztelep megszületését is, id. Novák Mihály mozgé-
kony, tevékeny, ezüst hajú-szakállú figurájával, aki viszont mintha mégis könnyebben vette 
volna a kanyarokat. Vagy talán csak jól palástolta a bőven adódó szervezési gondjait. Vagy 
a lelki habitusából fakadóan volt nyugodtabb, és lakonikus nyugalommal vette tudomásul, 
hogy nem lehet egyszerre mindent elérni…
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Mindenesetre a délvidéki művésztelep-szervezők az arcukra vésett belső küzdéseikkel, az 
enyhe vagy erős szorongások tüzével és a bizonytalanságok évről évre vonszolódó „lesz-e 
jövőnk?” kérdésével, ugyanakkor a kétkedések leküzdésének szándékával élték vagy élik 
meg munkájukat.

De ki volt a háttérből őket is mozgató? Ács József, aki felfedezte, hogy a művésztelep 
egyszerre alkotó- és szellemi műhelyünk is: afféle szabadegyetem, mentsvár a számunkra?

KARIZMÁK

A képzelet persze megszépít dolgokat. Nagy vonalakban azonban követhetőek, igazak e 
történések: Ács Józseftől, Hevér Jánostól és Novák Mihálytól tudjuk, hogy az igazi művész-
telep-szervezők soha nem a jó söprűként söprő, szelektáló munkájukról ismertek, hanem 
leginkább arról, hogy évről évre képesek akár seregesítve is „összerántani” a tehetségeket. 

Hevér Jánosról például elmondható, hogy szinte minden, a művésztelep portáján meg-
jelenő ifjú tehetséget barátságosan fogadott. Egyszerűen képtelen volt elutasítani bárkit is. 
„Hadd próbálja ki magát, ha nem ide való, úgyis elmegy…” – mondogatta. 

Mindeközben szenvedéllyel és kitartással sokszor mindenféle szervezési nehézségeket 
áthidaló, fura és bravúros megoldásokkal rukkolt elő, hogy ne kelljen visszautasítania senkit. 
Hogy minél több tehetséges fiatalnak adhasson esélyt a kibontakozásra. A barátságos és 

Péter László: Sarjadások – Jelet hagyni
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akadálymentes légkör megteremtése érdekében a hivatalos szervezési munkálatok mellett 
toborzó „magánakciókkal” is fokozta a bravúrjait. 

Az akciókkal egyrészt a fiatalok tömeges megmozdulását, másrészt a továbbképzésük 
lehetőségeit bontogatta. Akár a külföldi (magyarországi, felvidéki, erdélyi) művészemberek, 
akár a jugoszláv tagköztársaságokból jelentkező szerb, szlovén, horvát, bosnyák fiatalok 
befogadásával, válogatás nélkül segíteni igyekezett. (A támogatásokból és a magánadomá-
nyokból hol a tábor élelmezési gondjain enyhített, hol a hiányos alkotói nyersanyagot pótolta.) 

Hozzátesszük, hogy ő maga nem igazából értett a művészethez. Viszont jó „műkedvelő 
szakértőként” a legtöbb esetben igen pontosan felismerte a tehetségeket. 

Szabad asszociációként néha az irodalmi berkekben nélkülözhetetlenné vált, legendás 
nyugatos Osvát Ernőt juttatta eszünkbe. Aki ugyan nem dicsekedhetett írói tehetségével, 
viszont kiváló felismerőérzékkel megáldott olvasószerkesztői munkával vitte diadalra az 
avantgárd irodalmi folyóiratot.

A MORAVICAI CSODA

Moravicán – Bácskossuthfalván az egyik legkiválóbb szervező-művészember ténykedik 
mindmáig. Novák Mihály a lezseren barátságos és pozitívan gondolkodó habitusával nyerte 
el mind a meglévő művésztársadalom, mind a pályakezdő fiatal művészek tetszését. Évekig 
tartó munkával, komoly elhivatottságával a helyi közösség embereit is maga mellé állította, 
amely példás odaadással hosszú ideje készséggel segíti a művésztelep működését. Nem 
meglepő ez a nagyvonalúság. A dolgok itt mindig másképp történtek, mint egyebütt, ahol 
az emberek vérre mennek a külön bejáratú igazságaikért, és minduntalan gáncsoskodnak 
egymás és egyben a köz érdeke ellen…

A második világháború után akadt egy jóravaló bátor emberük, a legendás Zsáki József, 
aki megzabolázta a partizánosztagokat, és nem engedte, hogy a falubeli magyarokat kivé-
gezzék. Az azóta eltelt időszakban akadt egy későbbi legendás művész- és szociofotográfus, 
a jazz megszállottja, Dormán László, és öregbítette Ómoravica hírnevét. Mindeközben idősb 
Novák Mihály is kitűnt mind az időt szelídítő mesteremberi tudásával, mind a festőmunkás-
ságával, mind a művésztelepet mentő törekvéseivel.

Tudnunk kell, hogy a moravicai művészemberünk 2014 nyarán hivatalosan átadta a sta-
fétabotot egy fiatalabb, igen tehetséges szervezőembernek, Forró Krisztiánnak. De a mai 
napig is a művésztelep haladásáért ügyködik… 

A 9+1 pedig immár jó néhány éve kinőtte önnön kereteit: nemzetközi művésztelep lett 
belőle. Alkotóházában közel ezer (vagy több) műalkotásból áll össze a főleg az elmúlt 15 
év alatt képződött gyűjtemény. Az anyag azonban nem holmi céltalanul felhalmozódó ha-
gyaték. Ez az érték a falu örökségét képezi. Bácskossuthfalván a falunapi ünnepségsorozat 
részeként az Ady Endre Művelődési Központ székházában, illetve a 9+1 alkotóházában is 
nagyszerű kiállításokat szerveznek belőle, emellett Magyarországon is több alkalommal 
mutatták be a gyűjteményüket. 

Amit még fontos megemlítenünk: A 9+1 Nemzetközi Művésztelep tárlatain nyomon 
követhető a délvidéki művészetünk állandó gyarapodása. 
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A SEMMIBE VEVÉS LOGIKÁTLANSÁGA

Úgy tűnik, hogy aki elmegy, azt előbb-utóbb el is felejtik. 
Általában az elmenő és a maradó is teljes elszakadásra képtelen boldog(talan) ember, akit 
a saját megtartó közössége viszonylag rövid ideig tart meg a jó emlékezetében. Leginkább 
még az élete során piszkálgatják, érdemei elismerése mellett a vélt vagy valós hibáiért épp 
vagy dicsérik, vagy szidják, akár egyszerre is. Egy idő után persze minden relatívvá, enyhén 
kibogozhatatlanná és torzzá tömörített, karikírozott, ködös múlttá válik. 

Mindazonáltal, aki elmegy, az egy másik valós vagy képzelt dimenzióba kerül át, és 
lassacskán kikopik az egyéni vagy a kollektív emlékezetből, mindenesetre egyre ritkábban 
emlegetik. Feledésbe merül, kihagyják, kilúgozódik. 

Mi pedig ennek felismerése miatt inkább maradnánk: nem tudunk méltósággal elmenni. 
Ilyenek vagyunk mi, elmenők vagy maradók egyaránt. 

MEGTARTÓ KÖZÖSSÉG 

A megtartó közösség olyan, mint valami vár, felépítmény, klasszicizáló eklektikus épület, 
melynek erős védelmi falazata, védhető, pozicionált, rácsos ablakai vannak. Melynek meg-
bonthatatlan szilárdsága biztonságot jelent a számunkra, mindaddig, amíg elég védője 
van. Amint azonban a közössége ritkulni, gyérülni kezd, meglehetősen sebezhetővé és 
kiszolgáltatottá válik. 

Van valami zavarkeltő igazság abban, hogy a megüresedett hely a lehangoltság érzetét 
árasztja magából. A gyérülő emberboly kínlódása a tragikus agonizálás kezdetét jelzi. 

Restaurációval nem lehet jobbá tenni az elfogyást, csak fiatalítással, tömörítéssel, sza-
porítással. 

RITKULÁSAINK 

Olyan ez a miliő, mint amikor a vakolatrész, a párkány vagy a stukkó megreped, megkopik, 
és mállani kezd egy elképzelt épület elképzelt falazatáról. Amikor leválni, leszakadni, omlani 
készül.

A megválásunk, vagyis az elhagyásunk fáj mindkét félnek. Ezért képesek a gyérülő kö-
zösségek arra, hogy akárhogy is, morogva, rosszallva, becsmérelve, visszafogadják azokat, 
akik ilyen vagy olyan okból elhagyták őket. Ha hazatérnének, rajtuk maradna a nehezen 
halványuló, alig rejtett megkülönböztető jel. Ha nem, úgy nagyon hamar elfelednék őket. 

Sajnos nem hatékony, kései a restauráció. Élni kell!
A kikoptatott esztendők kohéziós ereje nem elegendő a visszaéréshez.
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RÉTEGZŐ(DŐ) LÁTÁSUNK

A tér-forma-szín együtthatók hangulatokat és érzelmeket sugároznak. Ezt nevezzük a látás 
nyelvezetformájának, mely folyékony dadogásunkat segíti. A tértagolás-észleléseink a külső 
tér, a távlat és a térmélység érzetével hat ránk. A múltbéli és a jelenkori téregyüttesek, akár 
az ókori városromok, az urbánus és különösen a legéletízűbb, a falusi környezet a honvágy 
érzetével hathatnak ránk. Az emberi közösségek ugyanis mindenkor az otthonteremtéssel, 
környezetük élhetővé varázslásával, a lakható kultúra megépítésével foglalkoznak a legszí-
vesebben. 

A számukra leginkább elfogadható kényelmes térépítkezéssel jutnak el a közösségi 
építkezéstől a családcentrikus belső terek kiépítéséig. Vagy megfordítva… Mindenesetre, 
talán ez lenne az ideális létállapot.

PROFÁN SZAKRALITÁSUNK

A visszatérés itt a megtéréssel azonosítható állapot. Mert legvégül ők, a visszatérők mond-
hatják el mégis, hogy lám, ők azok, akik kétszer halnak meg. 

Aracsi lelet, romanika, 1100 körül
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Egyszer már életükben, amikor elköltöztek, és kényszerrel lezárták életük becses, de őket 
nem kielégítő részét. Ugyanis idegenben ébredve sokan belegondolnak abba, hogy aki az 
otthonát elhagyva eltávozik, az majdan nem családi, rokoni és közösségi kötelékben lel 
végső nyugalomra, hanem a vadkutyák álmával viaskodva, magányosan, idegenben, vagyis 
a senki földjén porlik majd el. Persze, mindez csúnyán idealisztikusan, némi romantizmussal 
elegyítve hangozhat el, ezt az életerős ember még nem veszi túl komolyan. 

Hogy hol és mikor ér véget az életünk, mely árnyékoltságból les ki ránk a kaszás, hol 
gyomlál ki bennünket az élők sorából, az már csak a túlélők szempontjából érdekes. 

Erre gondolni a köd nyomasztó erejével hatja át a levegőt.

(EL)KOPÁS

Az aracsi templomromra gondolok. Ez a romanikus, kora gótikus székesegyház még romja-
iban is hat ránk. Vonz bennünket a sejtelmessége és a gondolati bizonyossága annak, hogy 
összetartozunk. Szakralitásának ereje ma is észlelhető, sőt mérhető. 

Nagy a múltba sodródás vágya bennünk, amikor felemlegetjük. A Délvidék legnagyobb 
szakrális épületének egyik ledöntött kőfaragvány-töredéke már régen elvándorolt leleti he-
lyéről, és lassan vagy 120 éve a Magyar Nemzeti Galéria kőtárában található. 

Mégis mintha időről időre jelét adná annak, hogy hazakívánkozik. Nem leli a helyét, je-
lentkezik, megmutatja magát. Titkok, talányosságok és egymásnak nem pontosan megfelelő 
vagy téves következtetések övezik keletkezéstörténetét. 

A kérdéses aracsi faragott kődarabról is keveset tudunk. Keletkezéséről és rendeltetéséről 
is módosulnak a feltételezések. Talányossága talán örökké megmarad. A követ 1896-ban 
(Székelykeve megalapításának évében!) ásták ki a földben rejlő kolostori maradványok közül… 

Első közlője, Hampel József a magyar honfoglalásnál korábbinak vélte. A faragáson 
látható triplasoros szalagfonatai miatt csupán álló emlékkövet látott benne, amelyet a töre-
déken ábrázolt, felemelt jobb kezével áldást osztó pap állíttatott volna a kolostor elhunyt 
alapítóinak. (Költői túlzás?)

Ahogy a későbbiekben a Magyar Nemzeti Galéria régészei továbbszőtték faragott fona-
tait, úgy módosultak a feltételezések róla. 

Gerevich Tibor is 1938-ban a XI. század elejétől származtatta, és a korai román stílusú 
szobrászat legkorábbi hazai emlékei közé sorolta. Helyi kőfaragómester munkájának vélte. 
Síremléknek gondolta, és „a római sírkövekre emlékeztet” megjegyzéssel nyomatékosította 
véleményét. Mindemellett ő az aracsi főtemplom alapítóinak emlékére állított faragványként 
emlegette. (Ez is sima kerekítés?)

1958-ban Csemegi József régész is természetesen elfogadta a XI. századi keltezést. Az 
összefüggések sokoldalú vizsgálatával azonban azt állította, hogy a vízszintes helyzetű, 
római sztéléket idéző beosztottságú kő olyan síremlék, melynek faragója főként óhorvát 
emlékeken nevelkedett, és vándor kőfaragó lehetett. A templomalapító szerepet pedig vagy 
bolgár–szláv, vagy esetleg magyar nemzetségfőnek tulajdonítja. (Talányos…)
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2000-re a háromfelé ágazó feltételezések összegzéseként is csak annyit tudnak bizonyos-
sággal elmondani e töredék faragványról, hogy a kő bizony egy fekvő állású síremlék, ezt 
is más kőfaragásokkal való összehasonlításból. A múlt csak nyomokban kibogozható, de ez 
is több a kevésnél. Számunkra az is fontos, hogy a Budapestre felkerült aracsi kődarabot a 
sajátunknak gondoljuk. Az is lényeges dolog, hogy időről időre lázba tudja hozni a romanikus 
korral foglalkozó régészeket, művészettörténészeket. 

A lelet ugyanis gazdagon rokonítható. Utánaolvashattunk: 1910 körül a Délvidéken Mo-
nostorszegnél (Bački Manastir) hasonló faragásokat találtak. Újvidék közelében az elpusztult 
dombói (Rakovac) kolostor emlékanyagát is nemrég tárták fel. Mindet a XIX. századi ásatások 
titeli leleteivel együtt kezelik. Azt vélik ugyanis az aracsi leletről, hogy egy kiterjedt délvidéki 
stílusegyütteshez illeszkedik, melynek kora együttesen a XI. századra tehető, és ez a vidék 
korabeli gazdagságára, gazdag kultúrtörténetére is utal. 

Mindez voltaképpen a hiúságunkat is meglegyezgeti, gyökereinket és az önbizalmunkat 
is erősíti.
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LATOLGATÁSOK
Vágyott aranykor

A mai valós és virtuális világban egyaránt lelki békét színlelve próbál az alkotó ember eliga-
zodni, és feltett szándéka, hogy végre meglelje önmagát. Egyszerűen azt szeretné, ha soha 
semmi rossz nem történne vele. Miközben azonban nyughatatlanul megoldásokat keresgél, 
kellemetlenségérzete van. Például úgy érzi, hogy alkotóként rosszul (vagy sehogy sem) 
értékelik, folyton lemaradásban van, mindig kimarad valamiből. Ami miatt furcsa kudarc-
élményeket él át. Eközben rádöbben arra is, hogy már sem itt, sem ott, és egyáltalán, már 
sehol sem leli meg a lelki békéjét. A vágyott aranykor sohasem létezett. 

Ez a felismerés is felettébb nyugtalanítja. A művészetfilozófia mint kordiagnózis (kórdi-
agnózis) a mindennapos mérlegelési lehetőségünk. Élünk is vele: koszosul. Mindennapjaink 
része lett, akárcsak a negatív tendenciák: a hamis beszéd, a diszkrimináció és az áldemokrácia, 
amely lassacskán felemészti az európai társadalmakat. 

Pedig tudjuk, hogy technikailag lehetséges lenne a talpon maradás. 
Mindeközben lassacskán meggyőződésünkké válik, hogy a történések időszerűsége egy 

elveszett/elveszített hit pocsolyájába ragadt. Az emberiség híres/hírhedt géniusza tétovázik, 
továbbkullogásra kényszerül.

Péter László: Harmónia, vegyes technika, 2015
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AZ OTTHON MELEGE

A művész szerves, (be)érő életének velejét az otthon táptalajából kapja. A megszokott 
melegágyat, születési környezetét érzi egyben a legtermészetesebb, legnagyszerűbb és 
legkényelmesebb helynek, amelyből az életenergiáját kinyerheti. Valami fékezhetetlen 
öröklődéstani spontaneitás, szilárd tudat alatti meggyőződés vezérli ezt az életerőt, amely 
eleve a megszokott (otthoni) miliőből nyeri ki a fizikai és szellemi/lelki felnövéséhez szük-
séges töltetet, tápanyagot. Nemkülönben összes más lelki adottságát: értékeit és értékítélő 
képességét is ebből nyeri. 

Arról nem beszélve, hogy a későbbiekben a tudásszintjét jelző szellemi felnövését már a 
világban bolyongva is majdnem mindenünnen megkaphatja, begyűjtheti, hiátusait pótolandó. 
De a legelső impulzust, amely elindítja az útján, az otthon melegétől kapja. Örök életében 
arra vágyik, hogy hazataláljon.

CSALÓKA HUSZADIK SZÁZAD

Az önkifejezés művészi formuláit megfogalmazó huszadik század kezdetben még valóban 
ártalmatlannak tűnt. Legtöbbször a társadalmi igazságtalanságok jelmondatos skandálásából, 
azaz a szociális indíttatásból rebellis művészeti álcával kezdte el az aknamunkáját, melynek 
kulminálásakor részeredményei is megmutatkoztak. Ezeket nevezték művészeti stílusoknak, 
melyek a forradalmi kicsapongások lecsendesedésével belesültek a jóléti társadalmak emlé-
kezetébe. Majd ott, immár szalonképessé váltan, rebellis természetük néha kellemes, néha 
kellemetlen megnyilvánulásairól tettek tanúbizonyságot. 

A lázadó művészek besimulásaival a művészetük már oly mértékben lett kompro misszum-
kész, hogy végül a korábban ellene berzenkedő szakma hagyományos berkeiben is teljes-
séggel elfogadták őket. Ami azonban zavaró is. Hiszen a forradalmi eszmék vagy a művészi 
megnyilvánulások elfogadása a beérést, a konzervativizmust segítette, segíti. A rebellis művész 
mégis, az elismertsége miatt olykor precízen kikalkulált érzékkel, megkerüli a (szellemi vagy az 
ábrázolási, mesterségi módozatokkal, módszerekkel élő) szakmai rátermettség számonkéréseit.

Ezért tűnik úgy nekünk, hogy a halandzsázók módszereivel is élni képes örökös művész(et) 
manapság devalválódik, hanyatlik. A beépülési, elismertségi szándékkal, a hatalomhoz simu-
lással ugyanis a művészet a „dekoratív” lojalitásminőséget nyeri el. Míg korábban az esztétika 
mércéit feszegette, megcsúfolta és áthágta a régi szabályokat, és szociális érzékenységét is 
latba vetve a kaotikus és kritikus társadalmi állapotokat vadul ostorozta.

ATOMIZÁLÓDÓ MŰVÉSZET

Az egyre inkább atomizálódó művészet főként a hatvanas évek óta beépült a társadalom 
mélyen strukturált szövetébe. Manapság (látszólag) már mindent elbír. 

Ha kell, pénzzé váltja önmagát is. Sokrétű, talpraesett: a gegtől a bravúrosig, a vad 
festékcsurgatásoktól, mázolásoktól a talált tárgyak művészeti produktumként kezeléséig, 
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a papírmasé-hajtogatástól a biliborítási akciókig, a szubjektív ábrázolásmódtól a régi mes-
terektől eltanult nagyszerű festészeti bravúrok gyakorlásáig szinte minden foglalkoztatja. 

A szabatosságoktól gyorsan eljutunk a kiprovokálás magasröptű szándékáig. 
A művekbe applikálható, beépíthető giccses vagy provokatív elemektől, a felvállalt 

polgárpukkasztás gyakorlatától a konzervatívnak mondható magasművészet „elkövetésé-
nek” szándékáig. És a meghasonulásáig. Mert eme gesztusok összessége manapság néha 
csak felvállalt/felelőtlen macska-egér játék a kor emberével. Talán épp a jelenkorban lépett 
működésbe a kontraproduktivitásból kinyert erkölcsi elismerés igénylésének a haszonelvű 
működése. Amely ugyan nem túl etikus. Viszont ma már nem kevesen élnek meg belőle. 

Talán ezért: még inkább a sajátunknak tekintjük.

ARANYKOR (?)

Az ógörögök által egykor megélt és magyarázatra nem szoruló művészet merev/elkülönült 
formájában szinte alig létezett. A tudományágakkal, az irodalommal, építészettel, filozófiájával, 
aritmetikával, geometriával, a zenei, színjátszói, szoboralkotói vagy festői tevékenységekkel ele-
gyítve észlelték csupán. Univerzális lehetett, és a magaskultúrában kiteljesedő életet jelenthette. 

Péter László: Diszharmónia, vegyes technika, 2015
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A korszerű művész azonban már nem csupán a civilizációk csúcsértékeit, vívmányait, 
értékeit, tehát a teljes hagyatékát akarja birtokolni. Miközben hol épít, hol rombol, él a lehe-
tőségekkel. A félműveltség (vagy a műveletlenség) obszcén artikulálatlan vonulatait, a proli 
tudatlanság talmi értékeit az egyébként alattomos pszeudokultúra (nehéz szó) életízével 
vegyíti. Például használja a népszerűt, a popkultúrát, ezen túl azonban a fogyasztói társadalom 
magával eltelt önhitt szemetelését is elfogadja, és beépíti a művészetébe. Ezzel a mester-
ségesen kibővített kategóriával is képes értékteremtést mímelve a beetetett közönségének 
műveket és fércműveket egyaránt gyártani, eladni. 

Tereskova művésznő az amerikai pop-art-legenda, Andy Warhol receptúráját meglovasít-
va Orbán Viktor portréfotóját elektrografikaként vagy ötven példányban kinyomtatta, majd 
akrilfestékkel átpingálta. Mint tudjuk, provokatív szándékkal csupán a közönség politikus 
iránti szimpátiáját/unszimpátiáját lovagolta meg. Szinte alkotói koncepció nélkül, laza deko-
rativitásra törekedve. Pár hét alatt hatalmas hírnévre tett szert az országban. Munkáit köz- és 
magánygyűjteményekbe is megvásárolták. Hatalmas összegeket zsebelt be… 

A műkereskedelem virágzik, mint mindig: ma már minden eladható, mert az értékítéle-
tünk mélyponton van. A pénz: minden. Ma már Van Gogh ágytálát, Picasso fogkeféjét, Andy 
Warhol szemüvegét vagy a letűnt popsztárok elnyűtt holmiját is sikerrel lehet értékesíteni.

Korunkban hiteles lehet a hiteltelenség? 

AZ ÍTÉSZET

A múlt század eleji és a mai (akár délvidéki) művészeti történések és vonulások is számos 
esetben olyan személyekről szólnak, akik részesei (voltak) a gazdagon erezett, ívelődő 
vagy épphogy csak tengődő művészeti szekvenciáknak. Az efféle epizódok azonban ke-
resztülhúzzák a szokványos, de általában véve rideg, vaskalapos megítélését a művészeti 
folyam(at)oknak, és a művészeknek az ide-oda sorolását, tologatását okozzák. Egyesek ezt 
csemegézésnek mondják, arra utalva, hogy a „legjobbakat” igyekeznek preferálni, míg a 
többieket másod- vagy harmadvonalúnak gondolják. 

Néha szándékolt vagy szándéktalan kihagyásról van szó. 
A gond az, hogy aki ítészpozícióban tudja magát, nemritkán hajlamos azt hinni magáról, 

hogy álláspontja szilárd és megingathatatlan. 
A szubjektív álláspontját, szimpátiáját vagy unszimpátiáját kívánja érvényesíteni, miközben 

néhanapján talán körül sem néz rendesen.
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HITELES HITELTELENSÉGEK

A művészet néhanapján a kontraproduktivitás dicséretére, „szakralitására” is esküdhetne. 
Régen beváltak már kipróbált fricskái, gegjei, fordult már önmaga ellen is önmegsemmisítő 
gesztusaival. 

A legújabb kori műalkotásokban eleinte csak szándékoltan torz vagy humoros, a ké-
sőbbiekben néha idétlen, néhol ízléstelen töltetű, később sok esetben már teljesen öncélú, 
frivollá vált, obszcén kicsapódásokat lehozó művek lettek. A gyakoribbá válásuk után ezek 
a szélsőségeket feszegető irányultságok már nem is váltottak ki általános felháborodást, 
megütközést az erkölcsösséget mímelő „normális” társadalomból, amely az elvetett sulykot 
őszintének és igényeltnek, szeleptologatónak kezdte látni és érezni egyszerre. 

KEZDETI TORLÓDÁSOK, PROVOKATÍV SZÁNDÉK

Először a XIX. század végén megvetéssel és vállrándítással, nemtörődöm magatartással 
tekintette elintézettnek a vagány szimbolistának, Paul Gauguinnek és társainak párizsi kicsa-
pongásait. A túlzások irányába húzások után azonban a felelőtlenné váló lelki bicsaklások, 

Suzanne Valadon: Kék szoba, olaj, 1923. Vázlatrajz
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ferdülések és/vagy lealacsonyodások irányába terelte a művészetben csupán a szépet, a 
szórakoztatót és a lelki felfrissülést kereső közönségét. 

Ez valamiféle csapdahelyzetet eredményezett, hiszen a szabadosság fokozásával még a 
XVIII. századi, hírhedtté vált filozófus író, Marquis de Sade ferde hajlamainak „ihletettségét” 
is összetéveszthették a művészi szabadsággal. Egyes művészek világa mára nem erkölcste-
len, hanem inkább egy erkölcs nélküli, kegyetlen és félelmetes világ lett. A természetes és 
emberi helyett nemegyszer a kóros kicsapongásoknak hódoló és megrökönyödést kiváltó 
haladó szándék néha alantas és egészségtelen gondolkodást eredményezett. Perverziókat, 
erőszakot, különféle zabolátlan emberi magatartásformákat, amelyeket a társadalom már a 
saját egészséges működése miatt sem tarthat helyesnek. 

Minek tulajdonítható, hogy a szépre és jóra nevelés mára unottságot váltott ki a társada-
lomban, és ami miatt az skandalumízű váltásokra volt hajlandó? A gusztustalanságok szaba-
dalmazása hírhedt pénzszerzési lehetőséggé vált. Az egészséges erotikus tartalmakat gyors 
ütemben kiegészítette egy gátlástalan, zabolátlan, nemi elferdülésekben elmélyülő műfaj. 

POZITÍV-NEGATÍV JÁTÉK (?)

A vakmerő gondolkodású művészek számára néha semmi sem szent. Néha több mint gusz-
tustalan, amit megalkottak. Manapság különleges célokat tűznek ki maguk elé: például a 
társadalom kulturális életének szélsőséges átformálását, szétesését is előszeretettel feszegetik. 

A provokatív szándékuk leple alatt azonban a lelki elferdülések lehetőségeit is úgy kínálják 
fel a műveltsége pótlásával bíbelődő közönségnek, hogy az részben el is fogadja a különféle 
ötletes alantasságok (erőszak, szexuális elferdülések, kicsapongások, obszcenitások) művészi 
megnyilvánulásait. Némiképpen sikerült divatot csinálni még ebből is. 

A TISZTESSÉGES MŰVÉSZ SZENVEDÉLYEI

Henri de Toulouse-Lautrec vagy az örömlányból festőművésszé váló érzéki Suzanne Valadon 
művei még ártalmatlanok, őszinték és a szókimondó szándékuk miatt egy eltévelyedett 
polgári társadalom ostorozói voltak. Párizsi festő és modell, Maurice Utrillo anyja, ő volt az 
első nő, aki a Nemzeti Szépművészeti Társaság (Société Nationale des Beaux-Arts) tagja lett. 

A későbbi, bukott erkölcsöt hirdető alkotások ugyancsak elfogadhatóak, még a kissé 
erotomániás Zichy Mihály titkos/titkolt rajzai/illusztrációi is.

Az első világháború alatt továbbterjedő erkölcsi zülléseket megfigyelő német expresszi-
onista George Grosz rajzai és festményei a művész objektív-kritikai szemléletét tükrözik, a 
szociális és erkölcsi elesettséget, az erkölcsi fertőt is megrázó expresszív erővel fejezte ki. 

Egon Schiele magamutogató aktjai egyben tragikus figurák is. Képei komorak, technikai 
tudásának magabiztossága és expresszív festői szemléletmódja által hihetetlenül izgalma-
sak akkor is, ha nyerseségükben kissé betegesnek tűnnek. Schielét ugyanis nem csak az 
erotika vonzotta, a halál gondolatával is folyton foglalkozott. Néhány hónappal halála előtt 
még mauzóleumot is tervezett önmagának: egyfajta templom-múzeumot művészetének. 
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„Minden élő halott” felirattal. Ő az ecce homo etikusságát fordította vissza, korának kóros 
tükörképeként használva az aktot…

SZÉLSŐSÉGEK A MŰVÉSZETBEN

A művész olyannyira élvezte a szabadságát, hogy megélhetése érdekében (?) a hatvanas 
években azt is kitalálta, hogy konzervdobozokba zárja és műalkotásként eladja a szabadságízű 
párizsi levegőt. A „mindent szabad” elméletével hazardírozó találékony művész kisvártatva 
egy újabb átveréssel jeleskedett. Vakmerően ugyancsak konzervekbe dobozoltatta – és el is 
adta! – a saját művészi fekáliáját. A kortárs művészek egy része nemtörődömségében hamar 
eljuthat a végletekig. Néha döbbenetet vált ki a kisebb-nagyobb furcsaságokat produkáló, 
mégis józan irányba tapogatódzó társadalomban. Furcsa, hogy a leplezetlen őszinteséget 
és az obszcént, a frivolt, az ingoványost képes összecserélni, és különféle objektivitáselmé-
letekkel próbálja megmagyarázni feszültségokozásait. 

Pedig semmi-titok övezi a felelőtlenségeit. 
A huszadik század második felének művészetében a múzsák szívét dobogtató örömteli 

pillanatokat/érzületeket felváltotta a „mindent szabad” elméletének tetszetős, ám a műélvező 
közönség köreiben sokszor csalódottságot kiváltó szabadságvágya. Túl nagy teret kapott 
ugyanis a művész vágyainak gondolati tükrében a mindenféle kétes emberi találmány: az 
erkölcsgyalázás, az obszcenitás, a magamutogatás, a vulgáris és az aljas is. Ez azért is vissza-
tetsző, mert a művész elvileg mindig is lélekdoktor volt: nem lélekgyilkos, hanem megmen-
tő. Kezdődött minden azzal, hogy a művész, vágyainak megfogalmazásában, alkotásokba 
kivetítése által felcsigázta közönsége érdeklődését. Kíváncsivá tette az embert, létrehozta 
a különféle zsánerű, egyre merészebb kompozícióit. (Akt)modelljei is egyre bátrabban 
vetkőztek neki, és a művész alkotásai immár csak külsőlegesen szóltak a témáról (Léda és a 
hattyú, Zsuzsannát meglesik a vének, Európa elrablása). A középkor és a reneszánsz óta az 
ábrázolóművészetben ugyanis egyre inkább elfogadható volt a természetes és ízléses ero-
tika. A huszadik században a szexuális forradalomra kíváncsi tömeg immár az erkölcsösség 
látszatát is ósdinak, maradinak, túlhaladottnak tekintette. Olyan őszinteséget követelt meg 
a művész, amely sokszor a saját gyomrát is megüli.

MINDENKI (LEHETNE) MŰVÉSZ (?)

Ha jobban belegondolunk, az egykor még gyermeki ártatlansággal hangoztatott „mindenki 
művész” felfedezés merész megfogalmazásától egészen a káosz állapotáig jutottunk el. 
Ilyenkor inkább már visszafelé lépkednénk, az enyhén kimódoltnak tűnő, némi konzervati-
vizmust is idéző kijózanulás vágy-gondolatáig. De már nem lehet. Az alkotó manapság az 
általa felszabadított és túlgerjesztett művészi igazságok sokféle variálási lehetőségeit néha 
a legvadabb, legmerészebb vágyálmaiba ülteti át. Olykor hedonista természetű öntörvé-
nyűségekbe, kizárólagos megfogalmazásokba botlik. Néha csupán sok pénzt akar keresni, 
eladható terméket kínálgatva. Ám ez a szinte mechanizálttá vált tevékenysége némelykor 
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agresszív ellenszegülést, felelőtlenséget is jelez. Főleg, ha a művész szárnyaszegett, vagy 
hibás a gondolkodása valamely dolgokban, a vizuális vagy koncepcionális felfedezésekből 
objektív és szubjektív kijózanodásoktól mentes hazugságokba csap át. 

Merthogy nem mindig ismeri fel a tisztes szabályszerűségeket, és igazi átgondolt művek 
helyett néha csak torzókat hoz létre. Széljegyzeteléssel „cúgos” vagy dohos gondolatokat, 
átgondolatlan, frivol gesztusok sorozatát. Ezeket próbálja művészeti produktumként tálalni, 
hasznosítani, el(ő)adni.

A jelenkor nemegyszer elősegíti a felelőtlen művészi megnyilvánulásokat. Össztűzben a 
művész, össztűzben vagyunk mi is…



■■   ■

A játékos ember



■   ■ 
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CSATANGOLÁSOK, JELENÉSEK 
A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

„Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglássátok, van 
fületek, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szívetek, 
hogy az időt megérezzétek. S minden idő, amit nem a 
szívünkkel érzünk meg, elveszett idő!”
 (Márai Sándor)

Baj van…
Baj van a szabadsággal, a mi szabadságunkkal, vagy csupán a megértésével, de leginkább az 
értelmezésével. A művész szemszögéből (árgus szemmel figyelve) mindenkor, talán már az 
ókori magaskultúrák idejében/esetében is baj volt vele. Talán csak az őket megelőző, rejtve 
fejlesztett, egyszerűnek tűnő törzsi kultúrák szövete volt kitalálva úgy, hogy tényleg a naiv 
emberi őszinteségre alapozott: a törzsi művészet varázsolt, de egyben nevelt vagy nevelni 
próbált. Az őszinte meglátást/megélést/belátást követelte meg osztály nélküli társadalmainak 
tagjaitól, és a más népekkel való gyér kapcsolataik vagy kapcsolati hiányaik ellenére erősen 
hagyományokhoz kötött közösségeik hasonlóképpen fejlődtek a magas civilizációs kategória 
irányába. Ebből adódik, hogy a törzsi társadalmak bizonyos mértékig egységessé váltak, közös 
általános jellemzőik voltak/lehettek, bármilyen volt is a létfenntartásuk módja. Természetbe 
ágyazódottságuk, természetelfogadásuk, természetismeretük, természettiszteletük révén 
maradtak fenn. A haszonelvűség helyett alkalmazkodókészségük szerint a gyűjtögetéstől-
vadászattól az öntözéses-teraszos földművelésig terjedően éltek, bár hiányosságaik akadtak, 
mert bizonyos technikai forradalmat okozó lényeges felismerésekig soha nem jutottak el. 

Ugyanis megkötő szabályokat és szokásokat követtek. 
Tabuikat tehát fenntartották, az olyan újítási lehetőségeket, mint például a (nap)kerék 

munkaeszközként való használata, sok törzsi kultúra nem ismerte (f)el. Eljutottak ugyan az 
egyezményes jelek használatáig, de következetes szigorral tiltották a közhasználatban lévő 
(közhasznú) jelrendszer kidolgozását, e társadalmakban a kiterjedt használatát. A vezetői 
réteg (törzsfő, varázsló) és más lehetséges vezetői rangok gerince titokzatos vallási formákat 
és formulákat birtokolt, követett és terjesztett, de annak lényegét, magvát belső használat-
ra titkosították. A vallási formáikat, a fetisizmust, animizmust, politeizmust, totemizmust… 
kiötlők a titkos tanaik által megtámogatott logikájukkal uralkodtak. Mágia, tabuk, totemek, 
szertartások, beavatási rítusok és kultikus tárgyak tudóiként tartották/tartatták egyben törzsi 
közösségeiket, ismereteik bővülései nyomán vezették be újításaikat, és a közösségi kifino-
multságok révén jutottak el az ősvallás-sztereotípiákig. 

Erős túlélési stratégiával, fokozatosan, fegyelmezett szigorral érték el a kvázi ősi, elemivé 
csupaszított, demokráciát nem ismerő, mégis igazságossá egyszerűsített, fegyelmezettségé-
ben spártaira hajazó szabályrendszert…
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A LEGEGYSZERŰBB: A LEGNAGYSZERŰBB?

Az egyszerű életszerű. 
A hamis kétértelműségeket, a hazugságot és a tolvajnyelvet nem ismerő törzsi életközös-
ségek modelljei egyszerre szóltak az éltető természet tiszteletéről, az ember természetbe 
ágyazott vagy természetközelben élő és éltető, magától értetődő szabadságáról. És a minden 
őt tisztelő tagját emberszámba vevő, mindenkitől csupán az értelmi képességei és a valós 
lehetőségei által kiküzdött védettségállapotokról is. 

Mindent összevetve, a közösségben élő egyén érdemeinek elismeréséről és az egyénnek 
a közösség által megítélt helyzetéről, minőségi szintjéről, a szabályszerű, magától értetődő 
mércéjéről és a következetesen betartott létbiztonságáról. Ezekről a dolgokról szeretnénk 
valami teljesen biztosat megtudni. Miképpen arról is, hogy miért fordul önmaga ellen az 
emberiség, amely önmagát bünteti meg önnön elvetemültségei miatt. A múltból nem ta-
nulás nehézkes paramétereit mindinkább firtatjuk. Eközben jövünk rá, hogy minden kor 
ugyanannak a sztereotípiának áldoz, beidegződéseit hiába is hatják át az új korok, divatossá 
váló új meglátások, filozófiák, a változások csupán araszoló, lassan beérő (majdnem beérő), 
megroppanó folyamatai…

Ehhez a XX. századot leginkább kell példaként felhoznunk, hiszen akik abban éltünk is, 
azt még karnyújtásnyira érezzük. Ennek okáért elképzelésünk, jól ismert példaadásunk lehet 
arról, hogyan gondolkozhattunk és hogyan gondolkozhatnánk, élhetnénk végre másképpen. 
Azaz, hogy mely minőségben nem kellene leledzenünk már. Mert az évezredek alatt felhal-
mozott hibáinkból okulhatnánk. Megtanulhatnánk végre kikerülni a fortyogó, túlfokozott, 
túlpörgetett társadalmi lét önmagát kerékbe törő csapdáit. Azokat, amelyeket csökönyösen 
mindmáig alkalmazunk.

VISZONYÍTÁSI ALAPOK

Objektíve viszonyítási alapul vehetnénk a régi leletekből, krónikákból, könyvekből megismert 
múltunk kétértelműségeit, két- vagy többfelé ágazásait. Leginkább a közelmúltat firtatnánk, 
azt az általunk is megélt korszakot, amelyre még emlékezni tudunk. Mert – minő bárgyú 
felfedezés! – ekkorra az újszerű megfejtések után kutatva mesés gazdagságú eszmei, filo-
zófiai háttereket is választhatunk magunknak. 

Ekkorra a mélytudatunk számos hihetetlen meglepetést tartogatott. Sigmund Freud 
(1856–1939), a pszichoanalízis atyja és az új személyiségkép megalkotója, vagy Carl Gustav 
Jung (1875–1961), a kollektív tudatalattijának felfedezője is, amely tudattalan a szimbólumok-
ban, mítoszokban és művészi alkotásokban nyilvánul meg leginkább, manapság is boldogok 
lehetnének, hogy segíthettek nekünk felfedezni önmagunkat…

Felfedezni igen, ám élni a lehetőséggel, hogy tovább faragjuk önmagunk torzóit – már 
kevésbé. A nem oly régit, a közelmúltat boncolgatjuk mégis, hogy valamelyest (át)láthassuk a 
bennünket kiszolgáltatottá tevő legújabb kori helyzeteinket. Melyek béklyóiba kapaszkodunk 
unos-untalan: vagy azért, mert tudatában vagyunk annak, hogy többre nem vagyunk képesek, 
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ám (még mindig) túl lusták és könnyelműek vagyunk. Vagy mert egy idő után mindig elfelejtjük, 
hogy miből lesz a cserebogár, nemkülönben azért, mert soha, de soha nem figyelünk eléggé 
a (bal)lépéseinkre… Vagy mert hiányosak a csapdahelyzeteket felismerő képességeink, vagy 
pedig azért, mert még nem volt lelkierőnk végiggondolni azt a hihetetlenül könnyelmű, ám 
(ideig-óráig még) módfelett kényelmesnek tűnő életvitelt, amely veszélyes játékok sorozata, 
ugyanis néhanapján kártyavárként dől össze – felettünk és/vagy mibennünk. Így azonban 
időről időre elbandukolunk azon életvitel mellett, amely egy hőn áhított valódi, a szecesszióból 
előtűnő idilli aranykort, boldog és elégedett emberiséget jelenthetne. Amelynek megvalósítási 
lehetőségébe valóban ösztönszerűen kapaszkodnunk kellene.

Idill?
A rest kétszer fárad – szokták mondani. A mát (és a mában önmagunkat) nem igazán 

látjuk tisztán, ahhoz kellő mértékű eltávolodásra lenne szükségünk. Hogy végiggondol-
hassuk a hihetetlenül könnyelmű, kényelmesen nemtörődöm életvitelt. Így azonban időről 
időre elbandukolunk azon fantáziánkkal megidézhető életviteli lehetőség mellett, amely 
ha megvalósulhatna mégis, egy hőn áhított valódi, a szecesszióból előtűnő idilli aranykort, 
boldogabb és elégedett emberiséget jelenthetne. Amelynek megvalósulási lehetőségében 
valóban ösztönszerűen, kitartással hinnünk kellene, kapaszkodnunk bele, mert csakis így 
valósulhatna meg.

A BOLDOG(TALAN) VILÁG (ÚJRA)TEREMTÉSE

A huszadik századi művészetek rombolva építő jellegüknél fogva mind-mind változásigé-
nyűek. De nem lehetünk naivak, nem minden előzmény nélküliek. 

Már a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig nyújtózkodó múltba révedéses 
klasszicizmus korszaka is a jobbító szándékú változások igényét hordozta magában. Való 
igaz, hogy az ókor hagyományaira támaszkodott, és körültekintően válogatta a számára 
érdekes, értékes és hasznosítható antik maradványokat. Kellő naivitással hozta vissza hasz-
nálható elemeit a valóságnak. Múltat idéző múltba révedései során különösen az építészet 
újrahasznosítható tetszetős, logikailag fajsúlyos, fennköltnek tűnő ósdi, majd kétezer éves 
vívmányait. A (neo)klasszicizmus kísérő stílusai, az aprózó biedermeier, a rövid lélekzetű, 
kicsinyes szentimentalizmus (XVIII. század vége, XIX. század eleje) és a nazarénusok hívő 
festőcsoportosulásai is a jobb világ iránti igényüket sóhajtották világgá. 

Az sem volt reménytelen, amit a XIX. századi romantika nagyjai hoztak létre, élve a fran-
cia forradalom heroikus, Magyarországon pedig a ’48-as forradalom rebellis és végzetesen 
hősies magatartásformájának minden változtatásigényével. A felprédált forradalmak ered-
ménytelensége, kudarca legtöbbször a hősies szellemiségével kivívta magának az utókor 
főhajtását/tiszteletét. A forradalmiság dicső hangulatát vágyó, lelkesedő művészek pedig 
tettek arról, hogy a közösséget, társadalmat is lázban tartó hódolatuk sokáig fennmarad-
jon. Aposztrofáltak, példaértékeltek, dicsőítettek… Némelykor az emberiség tragikumát is 
felfedezték benne.
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ELFOJTOTTSÁG(OK)

A művészek ugyanis évszázadokig az uralkodói diktátumok és a zsarnoki elfojtottság 
fenyítettségérzetével viaskodtak, és tulajdonképpen a felvilágosodás korával egybeesően 
érkezett el a beérő cselekvésük pillanata, amikor gondolkodásuk rebellis zászlóvivővé te(he) tte 
őket. Ekkorra az elszabadult egójuk szuperegóvá terebélyesedett, és csalódott nyeldesések 
helyett hirtelen felszabadultnak érezték, érezhették magukat. Abban a torzzá fejlődő európai 
miliőben, amely időről időre élhetetlenné vált, mert zsákutca lett a népek, nemzetek számára. 

Ám mindig közbeszól a megfellebbezhetetlen, ránk/rájuk erőszakolt politikum, amely 
irányítani akar mindent, ami él és mozog. Diktátumai alól nincs kibúvó, így a szabadgondol-
kodók éppúgy sűrűn áldozatul esnek neki, akárcsak a neki lojálisak. 

Vagy mégis van (volt) kiút? A ’48-as forradalmat vérbe fojtó, majd jótékonykodó magatartá-
sával az országot bekebelező monarchista rendszer nem tudott mit kezdeni a kései historizmus 
heroikus erejével. A magyar történelem dicső pillanatait megörökítő, nagyjait felvonultató 
művészeti irányzat hasonló módon más országokban is divatot jelentett, ámde korántsem 
kristályosodott oly fenségessé és hősiessé, mint a magyar történelmet a honfoglalástól egészen 
Petőfi lánglelkűségéig átívelő hősies, epikus hangulatainak rohama. Fadrusz János kolozsvári 
Mátyás-emlékműve, Strobl Alajos budavári Mátyás-kútja, Ligeti Miklós Anonymus-szobra, 
ifjabb Vastagh György lovas szobrai vagy a muravidéki Lendva szülte Zala György millenniumi 
emlékművének kolosszális szobrai megcáfolhatatlan bizonyítékai a magyar szobrászatnak, a 
millennium ünnepélyében kiteljesedő diadalmenetelésének. 

Szobrászaink Auguste Rodinhoz fogható kolosszusok voltak. Nemkülönben Zichy Mihály, 
Benczúr Gyula, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, a konzervatívan békés természetű Lotz 
Károly vagy a magyar őstörténet felé közelítő Feszty Árpád, festészeti csodáikkal utánozha-
tatlanul diadalmasak és kortalanul lelkesítőek…

AZ IDŐ MEGÉRZÉSE

Ha a XIX. századi, az elnyomás igáját lerázni vágyó lelkesítő tendenciát az egész magyar 
társadalomnak valóban sikerült volna a javára fordítania, és általa átlényegülni, ma nem 
kellene féltenünk egyre fogyó nemzetünket. Ehelyett a ’48-as magyar forradalmat követően 
számunkra egy nyílt abszolutista önkény korszaka következett be, amely erőszakosan meg-
reformálta az országot. A neoabszolutizmus megvalósítói valójában olyannyira orcátlanok 
voltak, hogy a megtorlások fájdalmas Haynau-időszakában még érvényben lévő csalóka 
látszatalkotmányosságot is röviddel a bevezetése után visszavonták. 1851-ben az uralkodó 
személyesen vette át az állam ügyeinek vezetését. Ferenc József sikeresen leválasztotta az erős 
Magyarországról Erdélyt, majd Horvátországot, a határőrvidéket, a Vajdaságot és a Temesi 
Bánságot is. Az ország megmaradt területeit Pest, Pozsony, Sopron, Kassa és Nagyvárad 
kerületekre osztotta fel, eltörölve ezzel a régi vármegyerendszert, amely normális működést 
jelentett az ország számára.
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Mindeközben a germanizáló törekvések során Ausztriából szalasztott és Bach-huszárok-
nak csúfolt, magyaros ruházatba bújtatott hivatalnokokat küldött az országra, az adóbeszedés, 
a közoktatás, az infrastruktúra és a bírói rendszer zavartalan és „hatékonyabb” működtetése 
miatt. Ezért amikor 1852-ben a császár személyesen is Magyarországra látogatott, szembe-
sülnie kellett a számára is érthető közutálattal. Látogatásának alkalmából írta a forradalmár 
költő Petőfi mellett kevésbé méltatott, okos nemzettudattal bíró Arany János A walesi bárdok 
balladáját, amelyben valójában Ferenc Józsefnek üzent.

A NEMZETI ÉS A NEMZETTELEN 

A nemzeti ellenállási forma aktív, cselekvéses módszereket tömörített magába. Ezek siker-
telennek bizonyuló fegyveres megmozdulások, a Dunántúlon a Noszlopy-féle, Erdélyben a 
Makk-féle fegyveres ellenállások, a Rózsa Sándor által kirobbant betyármozgalom… amelyeket 
a birodalom pribékjei rövid úton intéztek el. A magyar vezető réteg, kivéve az udvarhoz 
hű arisztokráciát, teljes mértékben kifejezte a bécsi udvar iránt érzett megvetését. Ennek 
nyomán lett divatossá a Kossuth-szakáll, a nemzeti szín feltüntetése.

Az 1851-től 1859-ig tartó, tévesen Bach-korszaknak elnevezett időszakban, majd a 
kiegyezéskor a Habsburgok célja csupán az volt, hogy Magyarországot teljesen beolvasz-
szák a birodalomba. Józan és tiszta nemzettudatunkat a létrehozott Magyar Tudományos 
Akadémia Hunfalvy- és Josef Budenz-féle történelemhamisítói mérgezték meg. Hunfalvy 
Pál elsősorban abban bízott, hogy az indogermanisztikát tanult Budenz képes lesz analóg 
módszerekkel a finnből levezetni a magyar nyelvet. Hogy mi célja lehetett ennek a hamisnak 
bizonyult, de magát a kommunizmus ideje alatt is és mindmáig szívósan tartó ideológiával, 
nehéz megmondani. Talán tényleg a nemzettudat rombolásában kaptak hatalmas szerepet. 

Talán őket is felültették. A finnugor rokonságot taglaló pró és kontra elméletek nyelvé-
szeti csatározásai ugyanis hosszadalmasak és kimerítőek voltak, de nem teljesen eredmény 
nélküliek. Budenznak azonban egy idő után, úgy tűnik, elege lett, mert 1870 körül egy 
levelében a következőt írta finn nyelvész ismerősének: „Az ember könnyen elveszíti a ked-
vét Magyarországon, ha olyan haszontalan dolgokkal foglalkozik, mint a magyar nemzet 
nyelvének kutatása.” Vajon megneszelte Josef Budenz a tévedését?

VÁGÓ PÁL (H)ARCAI

A Monarchia nyílt önkényuralmi rendszer volt. Pofonjainak azonban a rebellis és nemzetivé 
váló művészet ellenállt, nyomában (vagy még előtte?) a bájos, szókimondó, összefüggései-
ben, rejtjelezéseiben tökéletes magyar jelképtáras népművészettel, amelyet az erózió nem 
tudott felemészteni, olyan mélyre gyökeredzett. A népművészetnek a hihetetlen gazdagsága 
mellett újabb nagy eredményei is születtek: a láthatatlan ügyes kezek ugyanis a legújabb 
történelmi tényállást is beleszőtték, belevarrták, belevésték, belekarcolták a féltett művészeti 
kincsekbe, ruházati díszítésekbe, használati eszközökbe, dísztárgyakba. 
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A magyar nemzet 1848 utáni apoteózisáról, nemes felemelkedéséről szól a XIX. századi 
magyar művészet legjava. A tudomány világán kívül, amely Széchenyi Istvánt olyannyira 
lelkesítette, hogy a Duna medrét is átszántatta, hajózhatóvá tette, a tudásszomjukat a Róma 
után Bécsben, Párizsban oltó művészeink a világban divatos művészeti törekvéseket kezdték 
el tanulmányozni és követni. Köztudott azonban az is, hogy irigylésre méltó tehetséggel bíró 
művészéllovasaink nemcsak hazahordták az újonnan szerzett festői tapasztalataikat, hanem 
megalkotott kincseikkel olykor szenzációvá és világhírűvé is váltak: a művészetben rejtett 
vagy nyílt vizeken zajló interaktív csatározásaikban. 

Mindenesetre a megújulás reményétől fűtve érlelték naggyá a XIX. századi karakteres 
magyar nemzeti művészetet. A külhonban babérokat nyert festőművészek közül Munkácsy 
Mihálynál talán még jelentősebb lett Vágó Pál (1853–1923) Lotz-díjas, müncheni realista, 
párizsi zsurnaliszta festőművészünk, aki lovashuszár-hadaival nyomult be az 1900. évi párizsi 
világkiállításra, majd annak nagydíjasaként huszárosan távozott. Ekkor nyerte el egyúttal a 
Francia Becsületrend lovagi fokozatát is. Életében számos nemzetközi díjat nyert. A leghíre-
sebb történelmi és csatajelenet-festőnk volt! Az 1800 négyzetméteres híres Feszty-körkép 
megalkotásán többek között ő is dolgozott. Mednyánszky László, Újváry Ignác, Spányi Béla, 
Olgyai Ferenc, Pállya Celesztin, Barsy Adolf, Ziegler Károly és Mihalik Dániel mellett. A  Fesz-
ty-körképen szereplő legjelentősebb részeket, a nagy lovasrohamot, a fejedelemasszony 
ökrök vontatta szekeres jelenetét és a fehér ló feláldozásának mozgalmas kompozícióját 
is éppenséggel Vágó Pálnak köszönhetjük. Ezért is méltatlan, hogy csak ritkán emlegetett 
rebellise lett a magyar nemzeti festészetnek.

A művész, korának szülötte, folyton ellenállásokba, meg nem értésekbe ütközik. Néha 
későn ismerik fel a zsenialitását, és sokszor menet közben fogják ki a lovakat a szekere elől: 
szellemiségének hatását átlényegítik, torzítják, hatástalanítják. Mégis, ha a Magyar Nemzeti 
Galériának kincseit tüzetesebben átvizsgáljuk, felfedezzük benne a kor igazságtalanságainak 
egészségesen visszapördített kritikáit, a józanlátások esélyeit vagy bizonyosságait, a kor-
szemlélet egészséges felfogását és művészeti megnyilvánulásainak hatalmas rebelliós erejét. 

MENEKÜLÉSEK ÉS RAJONGÁSOK

Hogy hogyan lehetne kiszabadulni a társadalmakat feszítő-szorító erők diktátumi béklyójá-
ból? A huszadik század felvilágosult (néha úgy tűnik, eléggé feslett erkölcsű) demokratikus 
társadalmainak nem túl terebélyes szellemiségi vagy értelmiségi rétege már eléggé érett. 
Továbbfejlődni is képes lenne. Éllovasai két-három évszázaddal ezelőtt még nem feltétlenül 
tudtak/akartak élni a természetes jogaikkal és/vagy a szerzett képességeikkel. Nem tudtak, 
nem érezték feladatuknak, vagy nem mertek ellenállni a megbilincselt társadalom lelketlen 
kizsigerelésének?

A művészvilág elég korán felfigyelt a szociális ingerlékenységet borzoló társadalmi igazta-
lanságokra, a tömegek manipulációjára és mesterségesen kordában tartására, megkötö(zö) tt-
ségére. Sokaknak évszázadokon át az igaztalan törvények betartatása miatti tömegnyomo-
rára. A nemes lelkű művész jószerivel csak a XVIII. század végén, illetve a XIX. században 
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kapta végre össze magát. Ekkor vette magának a bátorságot, hogy beleszóljon a társadalom 
„ügyeibe”, akár a politikába is. Ha csak a képzőművészeti tevékenységek sorát nézzük, a 
művészetek fókuszába, előterébe került a terhelt társadalmi érzékenység, mely máris képes 
volt kiütni a biztosítékot. A művészet olyan fejlettségi szakaszába érkezett, amikor már nem 
csupán az esztétika és az erkölcs, hanem a szabadság és az igazságosság nevében is meg 
lehetett szólalnia, azaz időszerűségének sürgetése miatt illett is megszólalnia. 

Elsőként a francia forradalmat ábrázoló művészek, később az 1848-as forradalmat 
megörökítő nagyjaink műveit érdemes megfigyelnünk, mely művek nagy része néha csak 
posztumusz, késedelmesen valósult meg. Talán a művész egészséges felfogása, a rálátás 
lassan letisztuló objektivitása, bizonyossága miatt, vagy a szigorú tiltások veszélyei miatt is, 
sokszor jóval a történések után. Már teljes informáltsággal. Teljes átéléssel, élményszerűen, 
akárcsak Eugène Delacroix A Szabadság vezeti a népet c. festményén.

PUSZTA VÉLETLENEK VAGY TUDATOS EGYÉNI TÖREKVÉSEK (?)

Nem mintha a művész korábban – elvétve – nem gyakorolt volna társadalomkritikát. Máté 
evangéliumában is benne van (15,14) egy súlyos tanulságokra okító, nemzetközivé lett mon-
dás: „Ha a vak világtalant vezet, mindketten gödörbe esnek.” Az emberi gyarlóság intelmei 
elég korán jelentek meg, id. Pieter Bruegel (1525–1569), az északi reneszánsz flamand festője, 
vaskos humorú, gunyoros, a népéletet megörökítő tömegjeleneteket ábrázolt rézmetszetein 
és festményein. Ő fedezte fel Hieronymus Bosch (1450–1516) emberi bűnöket ostorozó, 
babonás, preszürreális festészetét, amely erősen hatott a művészetére.

Bruegel széles látószögű tájképfestményein a zsúfolt paraszti életképek nagy válasz-
tékának megjelenítésén fáradozott leginkább. Tömegjelenetes kompozícióin a lendület 
és a finom részletek teljességében az abszurdumot, a visszataszító emberi ostobaságokat 
ábrázolta, sajátosan gunyoros hangulatteremtésével leplezte le az emberi gyengeségeket 
és ostobaságokat. Példaértékű műve az egymás gúnyájába kapaszkodó szerencsétlen vak 
koldusok tragikus története. Bruegel ezzel a tökéletesre sikerült festménnyel nem csak em-
bertársai sajnálatát, figyelmét akarta felkelteni. Szándékában állt az elesettségre utalni, de 
valójában az emberi butaságra és a vakhitre alapozott.

A társadalom ideiglenes jólétet tud biztosítani, de nem valamennyi egyede számára: 
csak az okosak, tehetségesek, a mindenáron kapaszkodók megóvását, megtartását tartja 
szükségesnek. Azokét, akiknek az életösztöne még jól működik. Mindeközben „hulljon a 
férgese” lapuló jelszavával teríti be azon területeit, amelyek a túlélés szabályszerűségeit 
fel nem ismerők végzetét jelentik. Mert nem kegyelmez az óvatlanoknak. Maga alá gyűri 
a gyengéket s velük az ostobaságot, de hagyja tovább élni a szerencsésebbeket, az életre-
valókat, a leleményeseket, a minden hájjal megkent túlélő stratégákat vagy a tanulékony 
ügyeskedőket is…

A XVIII. századi William Hogarth (1697–1764) az angol felső tízezer feslett erkölcsiségének 
dühös és kiábrándult bírálója. Festészete korának rosszalló, pellengérező társadalomkritikája. 
Olyan erkölcsbe ütköző témákat vetett fel, amelyek a korabeli elvetélt társadalmi létforma 
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sajátjai voltak. A szajha útja, Az aranyifjú útja, a Divatos házasság címet viselő sorozatműve-
iben azon ritka pillanatot érjük tetten, amikor a hallgatás burkától megszabadult művész már 
nemcsak a kiábrándultságának adott hangot, hanem igazságérzetével immár a társadalmi 
negatívumokat ostorozta.

HANGULATKORBÁCSOLÁSOK

A XIX. század a művész magára ébredésének kora. Ekkorra megjelentek a közös elveket valló 
művészeti csoportosulások is, például a barbizoni iskola festőcsoportja, ahol már nem a szé-
pelgés, a „l’art pour l’art” modoros öncélúsága szemléletmódjával hatottak. Nem a valóságtól 
való elszigeteltségben éltek, hanem merész társadalombírálatukkal váltak időszerűvé. A legin-
kább kora impresszionistának gondolt Honoré Daumier-t (1808–1871) is érzékletes rajzolási 
tehetsége és a művészi határozottsága miatt kell emlegetnünk. A nyilvánvaló visszásságokat 
teregető, ostorozó, pimaszul merész karikatúragrafikái óriási hangulatkorbácsoló hatást 
gyakoroltak a francia társadalomra. Az 1830-as években népszerű élclapokban (Caricature, 
majd Charivari) sorozatosan jelentek meg gúnyrajzai, litográfiái, ami miatt 1833-ban egy Lajos 
Fülöp királyról készített szatirikus litográfiasorozata miatt rövid időre még börtönbe is került.

Habár elsősorban festő- és szobrászművész volt, életének első szakaszában inkább ka-
rikatúrarajzolóként ismerték, elsősorban gúnyrajzai tették híressé. A frusztrált, szociálisan 
irritált francia társadalomban történő visszásságokat, a gazdagok frivol, álszent és habzso-
lós világát, nemkülönben a kiszolgáltatott és kilátástalan helyzetben lévő szegények sorsát 
ábrázolta. Az áldatlan állapotokat fanyar humorral, polgárpukkasztó módon, könyörtelenül 
figurázta ki. Számos olyan olajfestménye is született, amelyeken túlnyomórészt a szociális 
érzékenységét kamatoztatta. Minduntalan közösségi problémákat feszegető emberi szitu-
ációkkal foglalkozott, ami egy kitűnő rajzolónál hatalmas erény, azaz: előny…

ELLENÁLLÁSOK

Az 1900-as években megfogalmazott társadalombírálataikkal a művészetek már ütőképesek 
voltak, és (többnyire az ellenzéki) politika ellenzőivé vagy segítőivé, szócsöveivé váltak: nem 
is mindig a tudtukon kívül. 1855-ben Honoré Daumier közeli barátságba került a barbizoni 
iskola nagy festőivel. Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Jean-Baptiste Camille Corot 
hatottak rá. Daumier sohasem festett a szabad ég alatt, ahogyan az impresszionisták, és 
mégis a hatásuk alá került. Karaktervadász lendületével ugyanakkor Daumier is inspirálta a 
barbizoniakat. Festményeit a gyors ábrázolás és megjelenítés miatt sokan befejezetlennek 
tekintették, figyelmen kívül hagyva, hogy tehetsége éppenséggel a markáns egyszerűség erő-
teljes kifejezésében rejlett. Témái pedig időszerűek és/vagy frissítő hatásúak voltak. Többek 
között Moli re népszerű darabjai és La Fontaine mindig aktualizálható meséi ihlették meg. 
1867-től Cervantes regényének példahozó hőse, Don Quijote. Emellett a valóság élménye-
iből származó motívumok, a Mosónő, a Bevándorlók, a Két ügyvéd vagy a Harmadosztályon 
utazók és számos más alkotása, a későbbi felfokozott társadalomkritikai élccel fogalmazó 
művek is elsöprő hatásúak lettek.
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Az élces, olykor politikailag túlfűtött illusztráció, az időszerűséget sorjázó karikatúra mű-
faja nemcsak hogy divatossá vált, de a modern politizálás kelléktárában is harci eszközként 
szerepelt. A XIX. század második felére Magyarországon (is) igen népszerű lett. A politikai 
gúnyrajzok kora elért egészen a trianoni békediktátumig, szabadságízű volt. A diktatúrák 
időszakában viszont túlontúl agresszívvá vált: a kormány szócsöveként működött, és popu-
lista elfogultsággal szolgálta ki eltartóit. Az esendő európai demokráciákban is mindmáig 
népszerű, állandóan friss(ülő) műfaj, nem mentes a kisstílűségtől, a túlzásoktól, az alantas-
ságoktól, az erkölcstelenségektől, sőt a (politikai és más természetű) debilitásoktól sem… 

SZEIZMOGRÁFIA

Daumier korának hangulati szeizmográfus-művésze volt. Éles megfigyelőképességgel ren-
delkezett, az emberi gyengéket kipellengérező módon, kiváló rajztudással karakterizálta a 
figuráit. Aprócska intervenciókkal, bravúrosan ábrázolta a maguktól elszállt dúsgazdagokat, 
a buzgó nyárspolgárt, az irigyet, a tolvajt, az erkölcstelent, a holdkórosat, az ártatlant vagy 
az elesettet. Vizuális látleleteiben különleges embertípusokat, „hibás példányokat” jelenített 
meg. De nem csak szatirikus, műveiben lágyan megejtő is tudott lenni. Úgy tűnik, megihletője 
volt sokaknak, így a híres Toulouse-Lautrecnek és Edgar Degas-nak is…

Nem titok, hogy szinte minden jelentős művész, hacsak nem a végletekig idealista, 
korának ízét/hangulatát és hibáinak árulkodó jellemvonásait is megörökíti. Daumier rajzi 
virtuozitásával sokszor juttatja eszünkbe a Délvidék egyik legjobb képzőművészének, Han-
gya Andrásnak a remek lavírozott tusrajzait, akvarelljeit és bohócos festményeit, amelyeken 
a sebezhető, líraian tragikus embert látja meg bennünk…

VAKOK VAGY TE(L)HETETLENEK

Csakhogy mind(má)ig későn szembesülünk a teljes igazsággal. A tömeg pedig, amelynek 
megváltoztató ereje lenne, az aktuális történéseket igen lassan és nehezen, de leginkább 
(túl) későn fogja fel… Így átmenetileg vagy vakok vagyunk, vagy tehetetlenek. Alighanem 
arra is képtelenek, hogy kitaláljuk egy-egy történelmi jelentőségű, roppant emberáldozatokat 
követelő tragédia után, hogy hol volt a hiba, és azt is, hogyan tovább. Mindmáig még azt sem 
tanultuk meg, hogy kellő időben torpanjunk meg, és a bajt megelőzendő, visszahőköljünk, 
csapást váltsunk…

Vele kezdődött a görög filozófia klasszikus korszaka, valamint őt tekintjük a nyugati 
filozófia és az autonóm filozófiai etika megalapítójának… Ám úgy tűnik, hogy Szókratész 
(Kr. e. 470–399) nemcsak éles eszű filozófus, de jós és jövőbe látó is volt, amikor már a 
frissen felfedezett és mégoly nagyra tartott demokrácia hibáinak a leleplezésére törekedett. 
Kierőszakolt halála nem volt véletlen. Méregpoharát irigyei és ártói akkor itatták ki vele, 
amikor veszélyessé vált a számukra, hiszen a saját tisztánlátásnak vélt elfogultságuk erköl-
csi ellenpárját fedezték fel a mester meglátásaiban. Amelyeket végül is kijegyzetelhetünk 
a magvas, manapság is időszerű, a tanítványai által lejegyzett gondolataiból. Xenophón és 
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Platón írásaiból és dialógusaiból szemezgettük a demokráciáról vallott kritikus nézeteit is. 
Szabad és aktualizált átírásban:

A demokrácia megfizet majdan azért, mert mindenkinek meg akar felelni. A szegények 
a gazdagok vagyonát akarják. A demokrácia ezt megadja nekik. A fiatalok egyenrangúak 
akarnak lenni az öregekkel. A nők pedig egyenjogúak akarnak lenni a férfiakkal. Az idegenek 
pedig majdan az őslakosokkal egyenrangúak akarnak lenni… És a demokrácia megadja nekik 
a követeléseiket…Továbbá: már a tolvajok és a csalók is államilag fontos pozíciókat követel-
nek majd maguknak! És a demokrácia végül ezt is megadja nekik. De amikor a tolvajok és 
csalók ténylegesen magukhoz ragadják a demokratikus hatalmat, már a gazemberek és a 
bűnözők is hatalmat akarnak! És az ezután következő terror szörnyűbbé válik, mint bármely 
korábbi (monarchia vagy oligarchia)…

A VIRTUÁLIS HASZNA

Hogy a művész, a gondolkodó, az „értelmiségi” az emberi hibáktól hemzsegő korszakokban 
hogyan tud (tudott) alkalmazkodni a társadalom környezeti változásaihoz (amelyek szeszé-
lyesen, kényszeredetten megváltoztatott életkörülményeket és életminőséget megkövetelő 
strukturáltságokat diktálnak), az mindig is talány volt. Hiszen a művészembert a polgárjogi 
társadalmak kiterjedt többségi rétegei élhetetlen, magatehetetlen, gyógyíthatatlan filozop-
ternek gondolják. Bár ő maga a tevékenységével bizonyítja, hogy csupán egy új életmodell 
megépítésén és láttatásán dolgozik, miközben társadalomkritikát gyakorol. Alkot azért is, 
hogy miközben görbe tükröt tart neki, kritikáival mégis kijózanult tagja lehessen a társa-
dalomnak. Miközben újító törekvéseit modellezi, folyton az izgatja, hogy ideáinak érvényt 
is szerezzen. Na és persze az, hogy általa elismertséget és tiszteletet is kivívjon magának. 
Mindeközben képzeletének szárnyalásával virtuálisan lerombol, majd felépít egy jobb, él-
hetőbb világot, amely egy etikusabb struktúrájú életminőséget követel tőle.

HÚSVÉT UTÁN

Rembrandt 1662-ben készített grafikájának egyik nyers nyomatát nézegetem. A három ke-
reszttel a megfeszítettek kálváriáját. Haláltusájuk úgy izzik át a fényben derengő rézkarcolt 
hálószövedéken, hogy a leírhatatlan döbbenet torokszorító csendjét is kihallani belőle.

Ősi beidegződéssel, membrános áthallással rendelkezik a művész. Átalakító kényszere-
dettséggel alkot, miközben megfogalmazza meggyőződéseit, meglátásait arról a világról, 
melynek változásai törvényszerűek. Hiszen a földi életünk lüktető erejével szükségszerűen 
szökkennek elő, buggyannak elő, törnek elő a mélységből a szinte észszerűtlennek látszó, 
korhatag társadalmakat elemésztő erői. Ezen erők inkább az ember alkotta saját(os) zúzógé-
pezetek, melyeket nem lehet pontosan leírni vagy lerajzolni. Hiszen halmazatos ártó struktúrái 
az emberi közösségeknek, a társadalmaknak és magának a magasröptű civilizáltságnak is, 
amellyel olyannyira büszkélkedni szoktunk – legalábbis békeidőben…
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A törvényszerűen bekövetkező változások pedig, változó szempontjaink szerint megítél-
ve, lehetnek jók vagy rosszak. Nevezhetjük őket áttételesen kétél(t)űeknek, kétféleképpen 
elbírálható beidegződéseknek. Attól függően, hogy a mérleg mely serpenyőjében állunk épp, 
hogy melyikben leledzik (érdek)közösségünk, és hogy hasznunkra vagy kárunkra van éppen. 
Miközben nincs olyan erő, amely visszatartaná az emberi társadalmak ütemszerű fejlődését, 
magas röptét, ide-oda vetődését, majd földbe csapódását. Lezúzódásait. Törvényszerűen 
ismétlődnek meg átlényegülései, átalakulásai és újrarendeződései, amelyek a pusztulás nyo-
mait lerázzák magukról. A pusztulások talajmozgásait, riasztó, nyers idegrángásait viszont 
végül mindig begyógyulni látjuk (ideiglenesen, de emberemlékezet óta újra és újra).

GYŐZTESEK VAGY VESZTESEK

Ha meg szeretnénk érteni minden változások okait, rá kell ébrednünk arra, hogy korántsem 
a boldog/boldogtalan és békés/békétlen társadalmak irányítják önmagukat. A háttérből 
ugyanis észrevétlen mindig irányít valaki más. Ha ezt az irányítást nem Istenre értjük, akkor 
a politikusokra. Ha azokra sem, akkor éppen valamiféle titkos/titokzatos társaságokra… Ke-
vesek azok, akiknek abból van hasznuk, hogy a társadalmi gépezetek olajozott működését 
gátolják és befolyásolják, vagyis hogy megmételyezzék és kihasználják a tömegeket. Mégis: 
létezhetnek. Így tulajdonképpen azok dirigálhatják le az egész történelmünket, akik kiszi-
polyozzák a társadalmakat, és akik így üzletet csinálnak az emberi életekből. Olyanok, akik 
nem képesek elviselni a kijózanult, lassú és kimért fejlődést, a békésen hömpölygő életet. 
A   kapzsiak a háttérben ármánykodnak, üzletelő csalók, vérszívók, akik fagyöngyként szívják 
el az életet az életrevalóktól.

NINCSENEK VÉLETLENEK (?)

Nem véletlen, hogy valaha Mária Terézia, utódja, II. József, akit csak kalapos királyként 
emlegettek, vagy később Ferenc József, a szabadságharc leverője, az aradi tizenhármak 
kivégeztetője is igen népszerűtlenek voltak. Hiába építették a birodalmukat ugyanis, ha 
annak előtte romboltak. Például magyar várakat és végvárakat, amelyekben az ellenállási 
mozgalmak újjászervezhetőségének és az ellenállásnak a lehetőségét látták. Még az I. Li-
pót-féle várrombolási rendeleteket is megelőzték Magyarországon a tudatos várrombo-
lások. Például az 1664-es vasvári békében is magyar várak lerombolását rendelték el, így 
Zrínyiújvár és Székelyhíd felrobbantását. Nem beszélve a karlócai békében megszületett 
átfogó várrombolási terv listáiról, amelyekről nem maradt le a legtöbb Temesvár körüli, 
császári kézen maradt erősség: így Becse, Becskerek, Csanád, Karánsebes, Lippa, Lugos 
és Törökkanizsa vára sem. 

Az 1702-es rendelet betetézte a várrombolás ördögi tervét, nem sikerült azonban minden 
tökéletesen. Így megmaradtak: Szendrő, Szepesvár, Simontornya, Várpalota… Mivel egy-egy 
ilyen romboláshoz számos embert, töméntelen mennyiségű puskaport és egyéb rombo-
lásra alkalmas eszközt kellett fordítani, sok pénzt kellett nélkülözniük a kamaráknak. Csak 
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a jobbágymunka volt ingyen, az épületanyagok elhordásával talán egyedül ők segítették a 
Habsburgokat.

Mindezekért és a szabadságharc lever(et)ése után Magyarországon egyáltalán nem 
alakulhatott ki a Habsburg-korszak kultusza. A nép emlékezetében csak azon történelmi 
személyek emelkedtek hőssé, akik az uralkodóház ellen küzdöttek. Az értelmiségiek körökből 
is sokan a hamu alatt rejtőző parazsat táplálták tovább. Thaly Kálmán történész, aki a korabeli 
kurucromantika legfőbb előmozdítója volt, a történeti közgondolkodásra is jelentős hatást 
gyakorolt. Zrínyi Ilona, Thököly Imre, Rákóczi Ferenc és természetesen Kossuth Lajos esz-
ményítésével táplálta a magyar hazaszeretetet. Habár nem mindenütt és nem mindenkiben. 

TEKTONIKUS LEMEZEK

Ezért is tűnik úgy, hogy a rosszul eltakart rejtett tevékenykedések zsákjából kilóg a lóláb. 
Valakik élvezik a bújócskázást, és mesterien dirigálnak a fejünk felett, kihasználva a nehezen 
megkonstruált társadalmi béke buktatóit, kényük-kedvük szerint alakítják a sorsunkat. Ha 
ez érdekükben áll, (gyakran) hamisítják, megmásítják, torzítják, sőt ha kell, el is hazudják 
az egész történelmünket. A történelmi múlt emlékezetének átírásával, valamint különféle, 
anyagi vagy politikai (nemzeti) érdekek ütköztetésével befolyásolják a jövőnket. 

Társadalmak, civilizációk, nemzetek tektonikus lemezeinek összeborulását okozzák, 
országok, népek összeomlását és tragédiáját. A boszorkánykonyha hatékonyságát, horzso-
ló hatásait, ripityára törő hatását és a Madách Imre által pontosan leírt/jövendölt „ember 
tragédiáját” éljük meg időről időre. Olykor megérezzük, hogy hiába is ódzkodunk a bajba 
jutástól. Hiába tervezgetjük az örök békét, és hiába játszunk tökéletes(edő) demokráciát. 
A   háttérből irányító erők időről időre hatalmasan elmozdítják az emberek megszokott kulisz-
szarendszereit, halomra döntik az életképes színtereket. Ennek következtében kénytelenek 
vagyunk hatalmas áldozatokat hozni, majd újratermelődünk, és újratermeljük javainkat is. 
Menet közben rákényszerülünk, hogy eljátsszuk a nagyhalált. Miután a daráló leálltával törme-
lékeink közül nagy nehezen összegereblyézzük mindazt, ami még megmaradt kultúráinkból 
és egyéb javainkból. Összetologatjuk tehát a maradékot, és kezdjük megint építgetni az új 
Bábelt – korunk zűrzavarát.

„Lükvercbe menyünk előre,
Majd béfarolunk a temetőbe.”
(Juhász János egykori székelykevei lakos verse)

Az „új Bábelek” pedig mindig is megépültek, hogy végül mindig magukba omoljanak. Ha 
önmagunkra/önmagunkba nézünk, azonnal meg is értjük, hogy miért. Mert az egyén valójában 
nem is olyan fontos. Csakhogy olyannyira hiúak vagyunk, hogy a kreált demo(cso)kráciáinkkal 
körbeövezve magunkat, folyton önnön alaptalan fontosságtudatunkat tápláljuk. Holott… 
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KÉTELYES VALÓSÁG

Általánosságban véve valójában ingóságként, tulajdonként, kénye-kedve szerint kezel ben-
nünket minden kormány. Majdnem úgy tűnik: szükségszerűen van ez így. A hangyaboly is 
hasonlóképpen működik, csupán jóval tökéletesebben. Mivelhogy minden tagja ösztönösen 
tudja, hogy eleve elrendeltségével összefüggésben ritmusosan és összehangoltan kell mű-
ködnie. Az emberi társadalmakban azonban az egyén csupán „mellékes kellékes”: tetszés 
szerint tologatott sakkfigura a táblán. Az irányítókat általában nem az értékes személy(iség) e, 
csupán az egész recsegő-ropogó gépezet érdekli, amelyet ők irányítani akarnak. Ahogyan 
a hatalmat is bitorolni akarják mindig. Közben létrehozni a Nagy Művet, melyet csupán a 
nagyot álmodók társasága képzel valóra válthatóan tökéletesnek. Kreálnak vég nélküli prob-
lémák megoldási szándékától félig tébolyodottan. Miközben szépen belevesznek önnön 
kreációjuk zűrzavaros részleteibe, rejtett bugyraiba…

LAPULEVÉL MÓDJÁRA

Köztük azonban (ellentmondásos különcként) ott lapul meg a művész is, aki mindig a szíve 
alatt melenget valami egyedit, számára értékeset, szentet. Mert őt nem a haszonelvűség, 
hanem a világra való rácsodálkozás vezérli. Ő az őszinteség virágát nevelgeti, míg mások 
kígyót, esetleg sárkányt melengetnek a keblükön… 

Mindenekelőtt a kreatívnak mondott ember: magában/magának alkot. Titkon vagy nyíl-
tan a világ örök(ös) körforgásának csavarodó pörölytengelyét olajozgatja, és – szó köztünk 
maradjon – amúgy ritkán törődik mások oktalan és lap(ály)os elképzeléseivel, akaratával. A 
művész: egyéniség. Oktalan, de tökéletesedni vágyó lény, aki mindig mindent másképpen 
gondol, lát és kreál… Vagyis, ki hogy. A legtöbbje belső kényszerelv szerint elemez, és álcá-
ban, rejtett kezével irányítaná a világot, mint valami félénk Napóleon. A zubbonya rejtekébe 
dugott (kénkőbe/olajba mártott?), bármikor lángra lobbantható jobb vagy bal kezével… 
Mindig is így volt ez. (Azazhogy: nem mindig volt ez így?)

DÓZSA, SZENT FERENC ÉS A FORRADALOM

Nyolcvanöt éve született Kondor Béla (1931–1972). 
Ha még élne, minden bizonnyal zsútolna! (A zsútol bukovinai székely szó, azt jelenti: valaki 
mérgelődik, dühöngve motyog magában.) 

Szitkozódva, felettébb udvariatlanul reagálna az 1514-ben, mintegy 500 évvel ezelőtt 
fellángoló Dózsa-féle parasztfelkelés jubileumának agyonhallgatására 2014-ben. Kondor 
Béla ugyanis (jóval Derkovits Gyula híres linómetszet-sorozata után) épp a legnehezebb 
időkben vette magának a fáradságot, az 1956-os forradalom idején egy csokorba kötött 
rézkarcsorozattal, az akkor szinte életveszélyes Dózsa-grafikáival bajlódott. Ezzel a zseniális 
sorozatával indult el a művész pályáján, ahogyan kellett. Egyben belopta magát azonnal sok 
szabadságot vágyó magyar ember szívébe. Tette nem volt véletlen, hiszen csendes, szerény 
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fiatal művészként is az épp zajló forradalom feszes, riadt és dacos megélése vezérelte. 
Valójában nem is Dózsa György lehetetlen parasztfelkeléséről beszélt. Az egykori lázadás 
különleges, szürreálisan kegyetlen hangulatát a Budapest utcáin kétségbeesetten küzdő 
ötvenhatosok forradalmával keresztezte – mesterien, átütő módon.

A múlt történéseinek leple alól, az 1848-as szabadságharc szellemiségének redős tafo-
tarongyai mögül kikandikáló függetlenségi forradalom igaz eszméjét hirdette. A művészek 
többsége lehajtott fejjel kerülte a veszélyeket, de számos művész igazi ellenállóként harcolt 
vagy próbált harcolni a szovjet tankok és az ávósok ellen. A veszélyérzet miatt élő művész-
embernek alig jutott eszébe akkor, hogy ily naiv nyíltsággal és lecsupaszított, nyers aktua-
litással szólaljon meg: vizuálisan ütköztetve a szentséges, megváltó, angyali törekvéseket a 
zsarnoksággal. 

Csupán azok próbáltak így-úgy ellenállni, akik helyzetükből adódóan ezt megtehették. 
Ilyenek voltak a forradalmi harcokban részt venni kívánó főiskolai tanárok és hallgatók, akik 
a főiskolán gyülekeztek. Így épp Kondor Béla tanára, Koffán Károly, mellette Papp Gyula 
tanár… A hallgatók közül Csohány Kálmán és Vörös Gyula, és a mártírrá váltak, az orosz 
katonák fogságába esett és a főiskolánál kivégzett Csűrös Zoltán és Komondy Sándor fes-
tőnövendékek, valamint Kovács József szobrászhallgató. Majd a Hunyadi tér pincéjében 
kivégzett elsőéves szobrászhallgató, Bódis Antal…

Kondor Béla 1951 és 1956 között volt főiskolai hallgató, a harcokban azonban nem vett 
részt. Erdély Miklós visszaemlékezései szerint ő ’56-ban épp kiskatona volt, és a harcok 
hallatára megszökött a katonaságtól. Akkor az oroszok leverték a forradalmat, és sorozat-
ban számolták fel az ellenállás megmaradt kis gócait, ezért el kellett rejtőznie. Talán emiatt 
– valahogy megúszta.

A KÜLÖNC

A Dózsa-, Blake-, Cirkusz-, József Attila- és Dürer-lapjairól is ismert kiváló grafikus és festő-
művész immár elsőéves hallgatóként is fittyet hányt a művészi/akadémista konvenciókra. 
A megszokott ismételgetések, realista ábrázolási kaptafák helyett Kondor Béla látszólag 
visszalépett a múlt mestereinek világába. Egyrészt hogy szabad lehessen, másrészt hogy 
megmártózzék a régi nagy mesterek tudásában. Főként Rembrandt igaz imádatával kezdte 
kialakítani stílusát. Azaz úgy tűnik, hogy alig kellett alakítgatnia/csiszolgatnia a stílusán, hiszen 
mintha eleve készen kapta volna egységes és öntörvényű, belülről lüktető ábrázolóerejét. 

Csiszolatlan gyémánt volt. Különleges, rapszodikus jelenség és tehetség…
Ezért is vált már a főiskolai éveiben fontos grafikussá, jó és rossz értelemben egyaránt. 

Nem maradhatott észrevétlen. Nyugtalanító szálkás vonalfiguráit már a budapesti főiskolá-
ra kerülésekor is oly öntörvényűséggel rótta, hogy az Szőnyi István főiskolai festőtanára, a 
Nagybányáról elszármazott posztimpresszionista nagymester számára elviselhetetlen volt. 
Lírai realista koncepcióját Kondor oly mértékben áthúzta, hogy az eltanácsolás elől csupán 
Koffán Károly grafikustanár óvó szándéka mentette meg, aki maga mellé emelte, Csohány 
Kálmán és Feledy Gyula mellé.
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Koffán nem csak Kondor védőangyalának bizonyult, maga is kitűnő grafikus volt. Egyben 
elismert ornitológus és kitűnő természetfotós hírében állt. A szabadelvűséget kollégájánál 
jobban elfogadta, így nála Kondor Béla szinte azonnal szabad kezet kapott. Ez jótékonyan 
hatott az öntörvényű, gyors ütemű művészi fejlődésére. Minden bizonnyal fiatal grafikus-
ként hálával is tartozott tanárának. Hozzá köthető köszönő költői üzenete, a Szent Ferenc 
beszélget a madarakkal c. rézkarca. Két vagy három kiváló grafikai lapja van, amely, úgy 
tűnik, az „ornitológus mesteréhez” szól. (Habár látjuk azt is, hogy a hatvanas években vala-
hogy népszerű lett a madaras szent: Kass János és Borsos Miklós is készítettek róla ekkortájt 
hajnalfényszépségű grafikákat.)

A látszólag szenvedélyesen a múltba révedő grafikustanonc Rembrandt-, Dürer- és 
Leonardo-imádata akadálytalanul vitte tovább művészünket öntörvényűsége/önfejűsége 
kiszabott útján, amely hol kudarcokat, hol váratlan sikereket jelentett a számára. Ám ellent-
mondásosságok árán is mindenképpen népszerűséget hozott neki. 

 „…fenyegetően eszes állatok
késett ivadéka vagyok,
készen a pusztulásra és ölésre;
egészen érett az ölelésre.” 
(Kondor Béla: Vallomás)

ANGYALMOSDATÁS

Barátai és tisztelői sem tudták pontosan, hogy a zárt természetű tehetségén, szűkszavú zse-
nialitásán kívül pontosan mi is lakozott Kondor Bélában. Talán leginkább az a mítoszteremtő/
mítosztermő képzelet, amelyre Németh Lajos művészettörténész irányította a figyelmünket. 
S amely úgy élt benne, mint a még élő mitológiai agyszülemény, transzcendentális világkép, 
mégis: a modern kori, egyszemélyes/saját mítoszteremtő erő.

Akadtak, akik Kondort egyoldalúan a szenvedélybeteg, önpusztító életviteléről jegyezték 
és ítélték meg. A gyakori, kozmikus lerészegedései miatt sokan ateistának tartották. Mások 
tudni vélték, hogy amúgy mélyen hívő, katolikus érzületű művész, aki a kommunista dikta-
túra ideje alatt is fesztelenül, zavartalanul, olykor naiv óvatlansággal festegette (nemes vagy 
bukott) angyalait. Többen némelykor a politikailag meghatározatlannak tűnő hovatartozását 
firtatták volna a prolinak látszó angyalai felől – csak nem merték… Kondor zárkózottsága 
ugyanis tiszteletet parancsoló volt: mindig annyit közölt önmagáról, amennyi épphogy 
sejtette, hol jár. Műveiről pedig egyáltalán nem beszélt, nem az ő dolga volt elmagyarázni, 
hogy mit miért és hogyan tett: inkább ontotta magából a műveit.

Madách Imre mondatta ki hősével zseniális színművében: A tett halála az okoskodás.
Pilinszky Jánoson keresztül Kondor kötődött a Vigíliához is, nyilvánvaló, hogy istenhívő 

lehetett. Holott a szeszélyes, fegyelmezetlen életstílusával éppenséggel nem tűnt gyakorló 
katolikusnak… Hogy bűntudatos (?) félelmei is lehettek, az bizonyos. A klerikalizmust szoron-
gató, száműzni akaró rendszer is, amely fojtogató szándékának számtalan jelét, gaztettét adta, 
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félelmeket kelthetett benne… Mégis Kondor a rendszernek cinizmussal elegy ártatlan képpel 
állt ellen. Nem bírált, csakhogy képi megfogalmazásaiban, „széljegyzeteléseiben” folyton 
bekavart a kultúrpolitikának. Idegesítő lehetett az is, hogy folyton angyalokat és szenteket 
vonultatott fel a műveiben. Egy alkalommal, úgy provokálva ki a három T-s kultúrpolitikát, 
még a Tanácsköztársaság rémét is angyalbőrbe bújtatta. Rá is pingálta: „A   Tanácsköztársa-
ság angyala”.

Ezt a képét az elvtársak az elbeszélés szerint némi határozatlansággal, de sürgősen távo-
líttatták el a Fényes Adolf Teremben megrendezett kiállításról. A hírhedt festmény aztán még 
azokban a napokban valahogy mégis visszakerült ugyanarra a falra. (?) Ezek szerint Kondor 
győzött ekkor, habár ennek a győztes csatának a későbbiekben valószínűleg ilyen-olyan 
következményei is lettek. A hátráltatásával azonban Kondor Béla mit sem veszített. Ellenke-
zőleg, csak népszerűbbé vált. A fiatal művész időről időre hol a könnyed villoni fricskáival, 
hol a művészetbe becsomagolt váratlan kontrázásaival okozott tétovaságot, zavartságot, 
fejfájást a merev kultúrpolitika embereinek. Kondor tehetségét viszont elvitatni nem lehe-
tett: még így is kétszeres Munkácsy-díjas művész lett, akinek műveit a Velencei Biennáléra 
is kénytelenek voltak kiengedni.

Egyik közeli művészbarátja, Erdély Miklós (1928–1986) építész, író, költő, képzőmű-
vész, filmrendező és teoretikus szerint Kondor Béla korának egyik leghaladóbb avantgárd 
művészegyénisége volt.

ERDÉLY MIKLÓS KONDORRÓL

A pró és kontra példatárak arzenálját vonultatta fel a Kondor barátjaként is ismert 
konceptualista művészember és művészetfilozófus, Erdély Miklós. Nemrég nagyszerű, 
magnószalagra vett vallomását, autentikus hanganyagát hallgathattam meg: az 1982-ben 
elhangzott visszaemlékezéseinek töredékeit, amelyek az eddig ismert tényállásokat többnyire 
megerősítik és kiegészítik.

Több forrásból táplálkozva, főként a Németh Lajos, Bela Duranci és Erdély Miklós há-
romszöget alkotó véleményáthallásaiból ítélve, néhol még apró ellentmondások is vannak. 
Ám pont ilyen lehetett Kondor Béla: vagány, csendben alkotó, kiszámíthatatlan elméleti 
ember, műveiben erőteljes, szókimondó, olykor harsány is. Németh Lajos, Pap Gábor mű-
vészettörténész, Rényi András művészettörténész, esztéta, Rózsa Gyula kritikus, Molnár Edit 
fotóművész, Újlaki Gabriella művészettörténész, Tarczy Péter és ismét nyomatékkal Bela 
Duranci művészettörténészünk… A kitűnő elemző leírásaikból, riportjaikból, vallomásaikból 
a kigyűjtögetett adatok által igyekeztünk bővíteni a Kondor-ikonosztázt.

Érdekes dolog lenne Kondor Béla rebellis magatartását összevetni a délvidéki művésztár-
sakéval, azokéval, akik akkoriban nem álltak be a sorba. Egy próbát mindenképpen megérne. 
Kideríteni azt, hogy kik voltak valójában azok a művészeink, akik kiállták az átkosnak mondott 
korszak „hétpróbáját”, akár azon az áron is, hogy a gerincük beleroppant…
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A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA

Mi lehet a hasznunk a társadalomban a szemünk előtt zajló szakadatlan színjátékokból, 
mindebből? Merthogy a közhiedelemmel ellentétben a hatalom valójában/talán nem akar 
közvetlenül ártani nekünk. Csupán a lojalitásunkat akarja. Akár az egyszervolt nagy diktatúrák 
korában, akár a demo(cso)kráciában. Ha ebből a szomorú kötelezőségből valamit még ki 
lehetne bontanunk, az az, hogy a hatalom szerint tulajdonképpen kötelesek vagyunk/lennénk 
zokszó nélkül eljátszani a ránk rótt szerepeket. A lojalitás és az önfeláldozás szerepkörét. De 
a művészetekben más koncepció szerint működik minden… Így leginkább úgy érzi, akkor 
jár el helyesen, ha mégis/csupán/leginkább a Teremtőtől kapott kihívás-feladatokra vagy a 
saját öntörvényű gondolataira összpontosítva alkot. A művész szerint ugyanis a tökéletese-
dés útja a kemény próbatételek és a szenvedés útja, amelyek révén/során az emberi elme 
és általa a lélek is eljuthat egy magasabb fejlettségi szintre. Minden korban az értelem és 
az érzelmek magasiskoláját kell tehát végig- és elszenvednünk. Ha ugyan van reinkarnációs 
folyamat (örök)létünk rejtett bugyraiban…

Mert ha van, akkor több szempontból is a saját érdekünket szolgálja minden egyes próba-
tétel. Ezeket kénytelenek vagyunk eljátszani mintegy szituációs játéksorozatunkban, amelyet 
életnek nevezünk. Tudjuk, hogy ugyan a lelkünk mélyén minden szenvedést elutasítunk, és 
igazándiból minden próbatételtől menekülnénk, az nem felesleges. Ezért készülünk folyton 
a tökéletesedés próbaútjaira…

A művészek azok, akik nem mehetnek el csak úgy a látás fiziológiai ténye mellett. Ők azzal 
foglalkoznak, amire általában másoknak nincs idejük a sűrű hétköznapokban. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy mások nem érzékelik és gondolják végig ugyanazokat a jelenségeket. Csakhogy 
a legtöbb ember nem az ilyesmire termett. Ezért a legtöbben nem érzékelik, értékelik át oly 
érzelmi telítettséggel a valóságélményeiket, mint a vászonnak azonnal nekieső művészember, 
aki jegyzetelni, lejegyezni akarja élményeit. Jelet hagyni. A többieknek más a dolguk. 
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A JÁTÉKOS EMBER

 „Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot” 
 (József Attila)

A művészek önhitt közvetítő szerepkörük miatt szenvedélyes kihívásként élik meg a világot, 
amely számára különös önkéntes küldetésprogramot teljesítenek, pótolhatatlannak tűnő 
esztétikai és szellemi feladatokat végeznek el. Néha még a közhasznúság árnyéka is rávetül 
az alkotómunkájukra, ámde ez a mai korra nem igazán jellemző, hiszen a szubjektivitások 
leple alatt a modern művészet nagyrészt átcsúszott az öntörvényűségek világába, a zabo-
látlan, tobzódó sokféleség rakoncátlankodó orgiájába. Mindezekért a művész az önmagát 
(nem túl?) komolyan vevő játékos emberre (homo ludens) emlékeztet leginkább.

S ha már igen, akkor főként abból termelődik az erkölcsi haszon belőle, hogy üzen 
észrevételeivel, merthogy folyton figyelmeztetné a világot, amely már nem figyel rá eléggé. 

Hiszen jó ideje elszaporodtak közöttük a bohém, mindentől függetlenedni kívánó 
művészek, akik totális szabadságra vágytak. Az impresszionizmus lazító gyakorlataival, az 
ábrázolás egyszerűsítéseivel, kibúvóival kezdődött, a szabad ég alatt festések napfényízű 
természetimádatával…

ŐRSZEM

Az „első fecskék” már nem a klasszikus értékeléssel rendelkező alkotók voltak, miként a 
távoli s közelebbi múltban, amikor az uralkodói hedonizmus hihetetlenül fontos, önhitt, 
hatalmas építői és szépítői feladatokkal bízta meg. Amely feladatkör köztiszteletben álló, 
nélkülözhetetlen (köz)szereplővé tette az örökkévalóságnak alkotó tudós Mestereket. Egy-
kor az ügyességükkel, ábrázolói tudásukkal csupán elkápráztatni, a későbbiekben a termé-
szetutánzó képességeikkel talán inkább gyönyörködtetni, majd tudós tudálékosságaikkal 
elgondolkodtatni tudtak/akartak. Manapság meggyőzni, megrázó aktuális megéléseikkel/
élményeikkel traktálni, „informálni” vagy épp csak megbotránkoztatni akarnak. A szeszélyes, 
felvett divatozások szerint (kaszt- és társadalmi rétegződések figyelmen kívül hagyásával) 
minduntalan sokkolni, „tespedtségéből” felrázni szeretnék az átlagemberi lelkünket… 

A gyakori, időszerű, lényegi kulcsszó: a művészember világot fürkésző őrszem. Örök-
mozgó, elmélkedő/agyaló, elméjében világo(ka)t megpörgető különleges (különc?) lény, aki 
már régóta nem törekszik arra, hogy polihisztorként tekintsenek rá. Főleg a mai (ki)fordított, 
magából sűrűn kivetkőző világban, amikor a béke úgy elegyedik a társadalmi válságokkal vagy 
a háborúkkal is, hogy ami az egyik ember számára tragédia, az a másiknak mit sem jelent. 

Bár a modern művészember szinte értelemszerűen jól eligazodik a világban, jól tájékozott, 
a világ történéseivel tisztában van: művészetének hatásfoka igen alacsony, korlátolt vagy 
néha korlátozott is… Manapság elég felületes tud lenni, mert a folyton parcellázódó, fejlődő 
tudományok világa immár a tudósoké, kutatóké lett, miközben ő maga a reneszánsz kori 
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felfedező hadjáratai után kísérletezéseivel egyre inkább lemaradt, és már nem igazán tudott 
hozzászólni a művészeten kívüli dolgokhoz. 

TUDOMÁNYOS, TECHNICISTA IRÁNYZATOK

Az 1950-es években egymás után (sorjában vagy szinte egyszerre) jelentek meg a tudomá-
nyos és technicista művészeti irányzatok, amelyek szinte rideggé (ámde nem élvezhetetlen-
né) tették a művészetet. Arra törekedtek ugyanis, hogy az ábrázolásokból kiszűrjék a festői 
én érzelmeit, szorongásait, félelmeit. Az op-art, a kinetikus művészet, a strukturalizmus, a 
minimal art, a hard edge koncepciók vagy maga a konceptualizmus is csupán külsőre bel-
terjesek… Csak homályos szándékkal tűnnek komolyan elemzőnek. Csupán az elvontságuk 
miatt tűnnek tudós-titokzatosnak.

Ma már nem csupán kísérletező a művész, mint a felvilágosodás korában. Legfeljebb a 
megkötöttségekkel létrehozott (új és régi) műfajaiban, a modern kori építőművészetben, az 

Pieter Bruegel: Gyermekjátékok. 1560. Részlet
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ipari formatervezés ágazataiban, tehát más, általában hasznosnak mondott, komoly terve-
zési műveletekben megnyilatkozó ágaiban nevezhető „tudományosnak”. Itt viszont kreatív, 
a végletekig szabályszerű, és a fizika, a kémia és a matematika/geometria háromszögvo-
nulatában alkot. A (szabad) művész csupán világot megfigyelő (világfigyelő). Már nem a 
hagyományos mesterségbeli (tökéletes) ábrázolásban nyilvánul meg a művészete. Sokkalta 
inkább az expresszíven reagáló, néha felületesen kivitelezett, elnagyolt, intuitív, ötleteiben 
erős alkotásokkal rukkol elő. Mellesleg az aposztrofált művészet ma sokkal inkább a talpra-
esett, e világi léthez idomul, miközben az elvontság és a kreativitási szándékkal elegyített 
ötletgyártások és a hangulati/pillanati megélések mezsgyéjén halad. 

Ugyanő, a ma (szabad) művésze a „szubjektív objektivitásokkal” is hadakozik. Ő a va-
lóságot megélő, közvetítő, olykor politizáló öntörvényűséget sugalló fenegyerek, aki már 
nem is akar „merev” klasszikus lenni. Ő a felülről szemlélődő, a valóságnak megfelelő és 
társadalmi igazságokat is vizslató/boncolgató: követő árnyéka, lelkiismerete, ostorozó ér-
zületroncsa-idegvégződése a világnak.

ÁRAMLÁSOK (FLOW)

Hagyjuk hát átáramolni rajtunk és dolgozni magunkban a körülöttünk zajló/történő dolgokat? 
Figyeljük és élménnyel éljük meg az állandóan buzogó, zuhogó, nehéz és sűrű valóságára-
datot? Akkor élünk teljes intenzitással, ha észleljük a köröttünk áramló életet. A történések 
áramlása maga az élet, amelynek mély megéléséhez nemcsak jogunk van: objektíve még a 
kötelességünk is idomítani…

Más kérdés, hogy az átélésekre való felkészülés talán nem úgy zajlik, ahogyan az ked-
vünkre való lenne. Elkapatott bennünket a modernizált, digitalizált technika fejlődése által 
agyonpörgetett cselekvő kényszer, az értékszerző és a hatalmi vágy… 

Emellett az egyén egyre súlyosbodó alaptalan fontosságtudata is. Ez lenne hát a de-
mokráciának nevezett önkínáló/önkellető, magától értetődőnek tűnő alanyi jog, amely 
ugyan nem járhatna ki egyformán mindenkinek, csak annak, aki megdolgozik érte. Hogy 
a normalitásokat megkerülő szabályzati rendszert, a kiskapukat miért építette az ember a 
demokráciajelenség köré, az talány. Talán épp a saját nemes céljainak ellehetetlenítésére… 

Ez lenne hát az öntörvényű önimádat demokratikus ördöge.
A valóságot eltérő intenzitással észlelő megéléseinken olykor nincs semmiféle könnyed-

ség, felszabadultságérzet. Tudjuk, hogy az nem (csupán) a szórakoztatásunkra van. A művé-
szet manapság nem csak a hatalmasságok privilégiuma. Nem is csak a műveletlen, olvasni 
sem tudó alsóbb kasztok félelemmel elegyítő elkápráztatására szolgál, és nem (csupán) a 
könnyed, szépérzékünkre ható, szórakoztató szemfényvesztés a célja. Olykor a valóságesz-
mélő igazságérzetünkre apellálás közlési szándéka csupán. 
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EGÉSZSÉGTELEN TENDENCIÁK

A ma művészete sok mindenről szól. Mindenekelőtt: kemény edzésekről, próbatételekről. 
A   világ élménykeretének tágítása, élményszerű megélése nyomán újabbnál újabb felparcellá-
zott, felparcellázható kihívások várnak bennünket. Szenvedéses, de szenvedélyes kihívásként 
értelmezi a művész magát az alkotást is: a megvalósítani kívánt eszméit, eszmetöredékeit 
mindenek fölé helyezi, elképzelései és lelkiismerete szerint törődik a világgal. Megmosolyog-
tató, hogy alaptalan fontosságtudatúak is vannak közöttük, akik olykor úgy érzik, már-már 
kezdenek hasonlítani a Teremtőhöz. 

Egy gyengécske példával mi is rendelkezünk: a nagyszerb festő, Milić Stanković, azaz Milić 
od Mačve (1932–2000) öntelt természete miatt évtizedeken át mímelte az isteni kvalitást és 
a művészi felsőbbrendűséget, a géniuszt…

Ez a hívsággal elegy önteltség, túlzás és vetekedés térítette el a művészt és az embert 
Istentől. A fényhozó Lucifer isteni szerepben tetszelegve elfelejtette: ő csupán inasa, tanonca 
lehet az öröklétnek. 

MÉDIUMOK FAGGATÁSA A MŰVÉSZETBEN

Ami manapság nem kap helyet az általános, irányított médiában, azt a tömegek nem hiszik 
el. Ami helyet kap benne, annak egy részét viszont nem szabadna egyből elhinnünk… Persze, 
ez sem stimmel teljesen, csakis finomítva.

A bennünket éppen érdeklő médium, szereplő alany vagy éppenséggel valamely tárgy, 
jel-kép, jelölő képlet vagy történés megközelítése valójában a médián keresztüli faggatása.

A legújabb korban médiának tekintünk minden társadalmilag létrejött kommunikációs 
struktúrát, amelyből információkat csapolhatunk le. Sőt manapság médiának nevezzük e 
struktúrák hordozóit is, amelyeknek legalább három létfontosságú funkcióját ismerhetjük 
fel. Egy újabb „szentháromságot”: az információszerzést és -megőrzést, az üzenetek és a 
tudásformák távolsági közvetítését/kommunikációját és a különféle politikai és kulturális 
gyakorlatok folyamatos frissítését, reaktualizálását. A negyedik a médiával terjedő művészeti 
(témájú/tárgyú) kommunikáció lenne…

Ha a távlati, friss vagy újrahasználható információkat valamilyen formában (papíron vagy 
manapság digitálisan is) megőrizzük, akkor megteremtjük az információk felhalmozásának, 
újrafelhasználásának lehetőségét, sőt az újragondolását, átértelmezésének lehetőségét is. 
Ezért ha a tárolás és az újrahasznosítás függvényében bedobozolva új perspektívába he-
lyezzük a már meglévő információs halmazokat, immár belőlük kiindulva további jelentősen 
könnyített/gyorsított szellemi munkát végezhetünk. A művészeti alkotások megőrzése, 
majd a rájuk való utalások/hivatkozások nem csak a művészettörténet által faggatott múltat 
jelentik. A múltbéli műalkotások köztudatban maradása, faggatása a ma embere számára 
a folytonosság érzetével jár. Ezért a régi mesterművek ikonikus képletként tovább élnek és 
működnek a mában…
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A médium faggatása a művészetben: akárcsak a reneszánsz kori Mona Lisa szinte erő-
szakos vallatása, morbid faggatása. Ahogyan Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Fernando 
Botero vagy a huszadik század kevésbé ismert, de zseniális karikaturistái tették Leonardo 
titokzatos, világhírű hölgyének masszírozásával, gúnyolásával…

A jelenkori művész múltba való visszatérése, lemerülése a felfrissülés erejével ható 
dinamikus képletek tömkelegének népszerűsítésével segíti a művészet kerekének olykor 
lanyhuló forgását. A régi továbbgondolása (újragombolása) ösztönzi/fokozza a pörgését. 
Az aktualizálásokkal tehát képletesen megöl néhány, a múltban eredő alkotást azért, hogy ő 
maga tovább éljen. Hasonlóképpen cselekszik, mint az ókori mítoszok hősei, akik halálukkal 
váltják ki a tovább élést.

RAGOZÁSOK

Médium, média: Médea, Médeia… Szerb Antal írta némi cinizmussal: Már a régi görögök is 
ismerték a bőrt. Erős és mára dokumentált fejlett kultúrájukkal és hagyományaikkal ők ad-
ták meg Európa újjászerveződő (modernizálódó?) népeinek az elvetett magból újrakel(t)és 
lehetőségét. A pontos és a pontatlan (fontos és fontatlan) adatok és megállapítások özönét 
ma a média korlátlan mennyiségben sugározza felénk. Ezt manapság (túlpörgő) információs 
áradásnak/áradatnak nevezzük. Valószínűleg a média szó egyik legkorábbi változati rokona 
az ókori görög Médea, amely mitológiai eredetű név. Jelentése: bölcs asszony. Amúgy pedig 
a Médeia alakból származik, de itt a jelentése még: férfiasság…

Fernando Botero: Kövér Lisa, olajkép (1977). 
Vázlatrajz

Péter László: Leonardo Mona Lisájának  
Küklopsz-mosolya. Montázs és gag
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Hogy mitől bölcs az, ami, mint mi(sz)tikus történetéből tudjuk, tragikus? Vagy mitől férfias 
jellem az, aki éppenséggel: nő? Médeia a kolkhiszi (ma Grúzia partvidéke) király, Áiétész 
varázserővel bíró lánya volt. Varázslónő, jósnő, az éj istennőivel kommunikáló papnő, aki 
szerelemre gyúlt egy kentaur által felnevelt vitéz görög ifjú, Iaszón királyfi iránt. Aki akkor 
egészen más céllal hajózott át Kolkhiszba az argonautákkal. Tudniillik, hogy megszerezze a 
sárkány őrizte aranygyapjút. A szerelmes Médeia megtette, amit csak lehetett, hogy elnyerje 
Iaszón szerelmét: információival és varázslatával segítette, majd vele és az aranygyapjúval 
meglépett, elhajóztak a tengeren a görög szigetek felé.

MITIKUS TRAGÉDIA

Méde(i)a sorsa a tetteivel szeszélyesen alakult. Még menekülésük közben a hajón szenvtelenül 
megölte a magával csalt fivérét, Apszürtoszt, és testrészeit a tenger habjai közé szórta, csak 
hogy üldözőiket lerázza. Mindeközben Iaszón ágyasa, majd hitvese lett. Megmenekülésük 
után Korinthoszban éltek az idővel megszületett gyermekeikkel. Egy idő után azonban 
csalódottan fedezte fel férjének a korinthoszi Kreón leánya, Glauké iránt táplált szerelmét, 
és kétségbeesésében, bosszútól vezérelve, méregbe mártott menyasszonyi ruhát küldött a 
királylánynak. Menekülésekor megölte Iaszóntól származó gyermekeit is. Ez „férfias” brutalitás 
volt: leginkább rémisztő őrültség, még akkor is, ha tudjuk, Médeia halottakat feltámasztó 
képességgel is bírt. Amely azonban nem mindig működött…

DRÁMA A MŰVÉSZETBEN

A dráma- és színháztörténetben Phaidra mellett a legdöbbenetesebb nőalak a férje hűtlen-
ségét megbosszuló Médeia. Több finomított változatát is jegyzik a lexikonok, közülük a híres 
Senecáé mellett Euripidész drámája, amelyet Kr. e. 431-ben mutattak be először Athénban. 
A ma ismert görög tragédiák közül ez a legkerekebb. Ennek a témáját dolgozták fel a leg-
többször, egyben ez fejtette ki a legnagyobb hatást a drámatörténetben. Középpontjában a 
találékonyság, a bölcsesség tulajdonságaival övezett, mégis brutálisan pusztító női szenvedély 
áll. Manapság talán bonyolultnak tűnnek az ógörög mitológia interaktív, gyakran planetáris 
regéi, melyek a más dimenziókban, más korokban gondolkodás csűrt-csavart útvesztőiben 
megfejthetetlen kérdéseket tárnak a manapság foghíjas klasszikus műveltségű emberiség elé. 
Összehozni az ókori talányokat a mai talányosságokkal nem csekély feladat, hiszen tudjuk, 
hogy olykor a média is „megöli” a gyermekeit…

A modern kori média a képlékenységével, folyton-változásaival az ókori Médeia jósnő 
tragikus lényéhez/alkatához hasonlatos. A média ugyanis konkrét feladatokkal bíró, dina-
mikus műfaj, objektív, talányos, előrelátó, mégis néha cigányútra téved. Sokszor előrelátó: 
megjósol, rátapint dolgokra. Némelykor azonban elhamarkodott, elemi ellentmondásokkal 
teli részleteket tálal tévesen, vagy éppenséggel magáévá teszi a bizonytalan, ellenőrizhetet-
len félinformációkat: olykor találgat is… Az ingó egyenetlenségek, alakulások miatt és a vélt 
bizonyosságok ellenére néha tétovázik, áligazságokba botlik maga is. 
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ZUBBONY

A zubbony, melyet néha kényszerként élünk meg, a modern kori művészetre is ráillik. A túl-
hevült információs áramlások útvesztői miatt mára a média és a művészet is „globálissá” vált. 
A sokféleség összegereblyézett, színes és tetszetős, a rendezettség érzetét keltő, ám a folya-
matalakulások szerint fésült, szabályos/szabálytalan glédákba/torzókba rakott áttekinthető 
állapotot kölcsönöz a valóságnak. Éppen amiatt, mert képlékeny, nehézkesen megfejthető. 
Alakuló, változó vagy változtatható, így lesz az információhalmazok különleges műfajává. 

Átalakulási lehetőségei miatt nem állandósult, éppen ezért nem is tévedhetetlen. Bár 
szándéka szerint objektív, inkább hasonlít a bölcs igazmondók által kivetített és egy adott 
időszakban elhihető teljességigényhez. Amely viszont a későbbiekben tovább bonyolítható, 
magyarázható, és olykor (sűrűn) cáfolható is. 

„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek 
helyére, és oldalába nem teszem kezem, nem hiszem.” (Jn 20,25) 

A legtöbben már nem képesek odaadással hinni. A kételkedők belemerültek az „anyagi és 
érzéki” világba, s mivel nehezen szabadulnak a hatásától, életcéljukká válik az anyagiasság. 
Az emberi szellem egyre inkább ellapályosodik, az anyagiasság megszentül, a szent pedig 
profánná válik…

A mai világban hitetlen Tamásként olykor a szemünk elé táruló igazságot sem látjuk 
meg. Legalábbis elsőre nem, mert manapság már nem a szemünknek hiszünk: inkább nagy 
bizonytalankodások közepette beleveszünk a világi szemfényvesztések áradatába. Ezért 
leginkább csak zavartan tapogatózunk, tévelygünk az olykor sokszínű, megtévesztő és 
ellentéteket tükröző híráradatokban. Akárcsak a művészetben, az új jelenségek, történések 
körülményeit próbáljuk kikövetkeztetni, megérteni, körbeírni. Ekkor még hiányoznak a teljes 
bizonyosságú támpontjaink. Ezért nem is lehet teljességérzetünk: a kibontakozó elemek-
ből összeállított képlet/halmaz számunkra csupán egy élethűnek tűnő, valószínűsíthető 
valóságtöredékekből összeragasztgatott, de még átformálható mozaikképrészlet, számos 
kérdőjellel, tarkálló fehér foltokkal…

TRÓJAI FALÓ, AVAGY AZ ELHITETÉS MECHANIZMUSA

A hasonlóságaik ellenére a média és a művészet közötti különbség nyilvánvalóan óriási. 
A   média a tényszerűséget hajszolja, a művészet maga viszont objektivitásokból ered ugyan, 
de nagy átlagossággal és leginkább szubjektív alkotói meglátásos mércével látja a valóságo-
sat. Mindkét műfajnak vannak betartandó szabályai és áthidaló lehetőségei. Mindkettőnek 
vannak sikerei és „kudarcai” is, mert rátapintanak az igazságra, de néha melléfognak, túlszí-
neznek vagy torzítanak. Igazságigényük van, de a szándékuk ellenére sokszor pontatlanok/
tévetegek. A pontatlanságok a médiában kudarcosak, a művészi teljesítményből azonban 
mit sem vonnak le, mert az alternatív szemléletmódoknak a szubjektivitás a természetük. 
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A   művészet a művész világhit-meggyőződéseiből ered. Annak túlzó értékeiről, szürreálisnak 
nevezhető vonásairól pedig már meggyőződhettünk.

Akárcsak a jósképességekkel megátkozott csábos Médeia, a média hírvadászai és hír-
tálalói sem mindig előrelátóan bölcsek, mindentudók. Mentségükre, mert a mai világban a 
célok és a megvalósulások útjai bonyolultabbak, mint bármikor. Olykor kaotikusak. Ráadásul 
ellenőrizhetetlenül gyorsan történik sok minden, ami megfejtésre és azonnali híradásra, 
hírverésre vár. A magába feledkezett hatalom mindent vezénylő szándékának kényszeres, 
de őszinte pillanataiban az engedetlenek számára olykor ott van a jól ismert/hasznosítható 
szájkosara is. A média és a művészet közös vonásainak egyike: mindkettő olyan, mint valami 
trójai faló. Rejtett bugyraiban csupa meglepetés…

LÁTSZATÁLLAPOTOK

Sokan úgy vélik, hogy a klasszikus és kanonikus művészettörténet véget ért a múlt század 
nyolcvanas éveiben. Ám a művészet továbbra is létezik, és bár mára a kipróbált hagyomá-
nyos esztétikától, a jó ábrázoló hagyományoktól sokszor erősen eltér, furcsán ingerküszöböt 
borzoló. Szinte ellenőrizhetetlenül kacifántos, mégis vitális, népszerű műfajjá lett. A média 
és a kommunikáció is bonyolult, viharos, de hasznosnak, nélkülözhetetlennek tudja magát. 
Mindenesetre egyik a másikba folyton belelóg. Ezért mindkettő használja egymás eredmé-
nyeit. Mindenre kiterjedő figyelmükkel mindkettő korunk leghírhedtebb, teljhatalmat élvező 
műfaja…

A művészeti hagyományok helyett a ma művészembere a szeszélyes, forradalmasított 
új meglátásait/tendenciáit erőltette ránk. A média pedig megkedveltette velünk a híradó 
eszközöket, amelyekkel objektíven látjuk a valóságközelit, és amelynek szenvedélybetegei 
lettünk. Amely a ma létező/működő hírcsatornáival akkor is mindenhol utolér bennünket, 
ha nem akarjuk. Sőt, ma már mindenben és mindenkor használnunk is kell őket. 

HÍRÁRAMOK, AVAGY A JELRENDSZEREK GAZDAGSÁGA

A valaha volt füst- és töröttág-jelzésektől az ősi mészkőszikla-karcokon, jelöléseken, majd 
a pingált papiruszjegyzetek ösvényein át mára eljutottunk a légben röpködő vagy az üveg-
szálas kábeleken át virtuálisan terjedő jelrendszerekig. A közösségekben élő emberben 
mindenkor a kommunikációs ingerek valamiféle jelhagyási vagy hírközlési kényszerét és/vagy 
kellő alapossággal kidolgozott szándékát jelenti. Amióta az írásbeliségével jól szervezett, 
majd infrastruktúrákkal is körbeövezett nyilvános vagy éppen rejtett hírcsatornái léteznek, 
az ember már a globális világi állapotokról gyűjtögeti az általa sokszor csupán áttételes 
átérzésekkel, virtuálisan megélt fontos információkat. Ezért a média legyőzhetetlenné vált. 
A jelszó szimbolikus katyvasz: mindenről tájékozódni és tájékoztatni…

A híráramok szerepét felettébb hangsúlyoznunk kell. A valóságot megbolygató fokozatait a 
különféle irányokból érkező félinformációk, félig-igazságok, némelykor a szándékolt, beetető 
jelleggel bíró és hamis képzeteket keltő, félrevezető hazugságok vagy pedig a különféle furcsa 
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célokkal megbízott gyorshír-szerzők okozzák… A különféle, egymással versengő tájékoztató 
szolgálatok létrejötte óta léteznek ellenérdekeltségek is. Manapság megszokottakká váltak a 
politikai jellegű média- és hírháborúk is. A megtévesztés logikájával trójai falóként működni 
képes hírcsatornák, az üzemképes harcoló felek jóvoltából és a politikai szelek befogásával 
manipuláló közegek minduntalan élnek az elhitetés bravúros mechanizmusával is. A spe-
cifikus feladataikat ellátó, objektivitásokkal küszködő médiafelelősök pedig szövögetnek, 
csomóznak vagy épp oldozgatnak. Szerkesztgetik, terelgetik a napi történések, alakulások 
során az emberiség számára jól tálalható híreket. 

KOMOLY KAJÁNKODÁSOK

A híradásban dolgozóknak, bár hatalmuk nincs, hatalmasan fontos a szerepük. A tapasztal-
tak hatásos technikáikkal alkalmazkodnak a lehetőségekhez, de olykor nem a közmédiához 
tartozó függetlenek, hanem valamilyen hatalmi táborokhoz, politikai rendekhez szegődnek 
el. A szenzációs hírekre várók korát éljük, és a média foglyai vagyunk mind. A média ugyanis 
függőséget okoz! A konzumidiotizmussal megfertőzött emberiség pedig mára megszok-
ta, hogy gyenge ágként ide-oda lengjen/hajladozzon a híradások szelében. A médiának 

Caravaggio: Hitetlen Tamás
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sok esetben a kevésbé ellenőrizhető információkkal is szembesülnie kell. Igazodnia kell a 
villámhírekhez, és rátapintania arra, hogy mi is történt/történik körülöttünk (velünk) és a 
nagyvilágban. A mérce és a dömping – két kifejezés, ami számít. A médiaháborús állapotok 
közepette a jól működő szócsövek olykor torzítanak. Néha az objektív híradás helyett rész-
rehajlóan informálnak bennünket, így olykor maguk is előidézik az átmenetes, áttételes vagy 
maradandó „világképi üzemzavart”. Mi a teljes egészből így is, úgy is csupán igazságfoltokat 
látunk. Ahogyan a látszatállapotok éppen engedik…

SEMMI SEM BIZTOS

Ami nem kap helyet a modern híráradatokban, az számunkra már nem is létezik. Ha a téve-
déseknek híres/hírhedt zűrzavarai vannak, akkor csakis a téveszmék, félreértések és hibák 
világában élünk, amelyek kárt okoznak az emberiségben.

A magyarság 1996-ban ünnepelte Kárpát-medencei honalapításának az 1100. évfordulóját. 
Tudnunk kell, hogy 896-ban Európában csupán két olyan állam létezett, amely ma is fennáll, 
Bulgária és Franciaország. Mi tehát Európa harmadik legöregebb országa vagyunk. Ez az ország 
semmiképpen sem véletlen született. Egy lángeszű államférfi és hadvezér, a hon(vissza)foglaló 
és honegyesítő Árpád alapította meg, akiről tudnunk illene, hogy igen jól ismerte a keresz-
ténységet. Ha ugyan nem volt már gyakorló keresztény ő maga és követő inek java része is…

Az ellentmondás a mai iskolákban még mindig a naiv óvatosság kérdéseit elkerülő, felleng-
zősen tanított történelem, mely szerint, I. István király (997–1038) térítette a magyar ságot a 
kereszténységre. Ezek szerint csak úgy, egyik napról a másikra. Vagy inkább mégis azt való-
színűsíthetnénk, hogy Szent István csupán folytatta a már megkezdettet… A honfogla lásnak 
(895–896) nevezett időszak magyar síremlékeinek egyik legjellemzőbb eleme, motívuma 
ugyanis a mellkereszt!

Miért kell mindig az árulkodó díszítőmotívumokat, jelképeket a múzeumok pincéibe 
száműzni? Miért söpri le asztaláról az MTA mindmáig azon bizonyítékokkal alátámasztott, 
alátámasztható elméleteket, amelyek nem hivatalosak, de észszerűek, és megkérdőjelezik 
a meglétével kifundált hivatalos álláspontot, a honfoglalás-teóriát? Ugyanitt a finn–magyar 
rokonságról szőtt makacs és régóta vérszegénynek bizonyult elméletet is? 

PRÓ ÉS KONTRÁK

Mostanság sűrűn elgondolkodunk azon, hogy az összeesküvés-elméleteknek lehet-e és mely 
mértékben igazságtartalmuk. A titkos, háttérben buzgólkodó társaságoknak a (hátteres) 
információk nyomán van-e valamiféle rejtett, világot uralni vágyó szándékuk? Ha (nem) 
léteznek, kinek az érdekében áll, hogy eltitkolja, vagy pedig épp ellenkezőleg, felfedje és 
kiszivárogtassa ezeket? A kétes, titokzatos hírforrások között ma összeesküvés-elméletek töm-
kelegével vívódunk. Alternatív hírcsatornák által vagy hihetetlen híradásokkal az interneten 
keresztül: mintha valami művész óriási performance-ai lennének, a chemtrail, a HAARP stb. 
Ezek már nem trükkös, se vége, se hossza ufóelméletek, hanem a való világ riasztó jelenségei.
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Mennyi a valóságos, és mennyi a kitaláció ezekben? Talányosságok, jókora hézagok 
övezik a valós tudásszomjunkat, még inkább a szenzációkra fogékony lelkületünket. Kísért 
bennünket az ismeretlen felfedezésének a vágya, ugyanakkor dolgozik bennünk a teljes bi-
zonyítások és a józan belátások hiányossága, a (túlzó) óvatosság és a szkepticizmus is. A pró 
és kontrák, az emberiségbe vetett okkult hitünk, a kétségeink, a szélsőségek között vergődő 
örökös kérdéseink.

KÉTKEDÉSEK

Manapság nemcsak a kiderített, felfejtett történéseket, de a minden „rejtjelezettség” nélküli 
világi értesüléseket is tálcán kapjuk. Néha egyszerre több irányból, a más szemszögből 
megismerhető ellentmondásos hírcsoportos hírcsomagokat, erőfelvetések és feltevések 
formájában. Ezt a mindennapi politika is elősegíti, erőltetvén a „minden logika szerintit”, 
amelynek potenciális foglyai, olykor hiszékeny áldozatai is vagyunk. 

BARGUZINI PETŐFI

Némelykor meg épp ellenkezőleg, kételkedve, zavartsággal fordulunk el a tálalt igazságok-
tól. Nem értünk hozzá, ezért inkább úgy teszünk, mintha nem is érdekelnének/érintenének 
bennünket. Olykor talán még a saját kétkedéseinkben sem hiszünk. Az ellentéteket is ma-
gában rejtő túlinformáltság imigyen bosszulja meg önmagát. Néhanapján túlmutat minden 
hihetőség határán, a megszokott érveléseken és a hagyományos észszerűségeken is. 

Azért féljük néha a hírek kiigazít(hat)ó igazságtartalmát, mert a „vélt” felcserélhető a 
„köztudottal”. Ennek olykor még a történelmi emlékezet is áldozatává válik. Mert például 

Ereklyetartó mellkereszt, 
Sárrétudvari-Hízóföld, 

Hajdú-Bihar megye

Petőfi Sándor a bulvársajtó terítékes asztalán
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létezett-e tényleg egy, a negyvennyolcas forradalmat mégis túlélő barguzini Petőfi? Akinek 
másfél évszázadig jelképesen süvegeltük meg az ismeretlen helyre eső segesvári sírhalmát? 
Bizonytalankodásunk nem csekély: lassan rájövünk, hogy az, amit az emberi agy kifundált, 
keresett/talált, lehetségesnek vagy megvalósíthatónak ítélt meg, az létezett, létezik vagy meg-
valósítható. Esetenként elméleti szépséghibásnak, de helyrehozhatónak bizonyul. A média 
valamit mindig bizonyítani akar: vagy szenzációt kelt, bebizonyít, cáfol, talányosságokat lel 
fel, vagy szórakoztat, lelkesít, vagy a bosszantásunkra elhallgat dolgokat…

A HÍRSZERZÉS MŰVÉSZETE

Jótékonyak vagy diktatórikusak a háttéri korlátozások? 
Egy, a háttérből irányítva hírtálaló, saját igényeit megfogalmazó lap tulajdonosa és a lap 
szerkesztője is a hírtálalást meghatározó ráható erővel manipulál. Például amikor címlapra 
tesz bombaként robbanó szenzációs híreket. Nagy vonalakban mindenképpen ragaszkodik 
az objektív hírközléshez, de egyben a saját célirányos meglátásaihoz is, netán valamiféle 
pártosság, esetleg politikai lojalitás nyomvonalán közlekedik. Vagy a hatalom irányultságá-
nak követését/közvetítését, vagy pont ellenkezőleg, az ellenzékiség mezét veszi fel. Tehát 
mindkét esetben túlmutat az eredeti objektivitásokat kereső szerepkörön. Némely kevésbé 
demokratikus időszakban pedig sajátos keménységű, rábíró diktátumhoz, a szócsőeszméhez 
nyúl. A diktátorok korszakában a különösen nehéz helyzetbe kerülő becsületes újságírók 
(és más értelmiségiek) nem csak a kor szervezett bosszújától félhettek, úgy tűnik, a jövő 
emberiségének szigorú bíráló/megítélő szemléletének is kitették magukat. 

A hatalmat és/vagy a közösséget szolgáló újságíró, hírszerkesztő, a hírhozó struktúra 
más elemeivel összerázódva, bármennyire is törekedik az objektivitásra, a ténykedésében 
valamelyest korlátozott. A törekvésében, hogy csak az igazságokat mutassa fel, olykor 
ellehetetlenül, hiszen meggyőződései, meglátásai és nemes céljai mellett valamiféle rejtett 
érdekeket is képviselnie kell.

Azt gondolnánk, hogy a hírszerző is művész. Óvatos nyomolvasó, aki araszolgatva, 
hatás fokozó módszerekkel is él, amikor meghatározza a hírnyalábok objektivitási fokát és 
igazság tartalmát. A törekvései mögött sokszor valamiféle politikai vagy gazdaságpolitikai 
szándék is állhat. A hírszerző mindig kiszolgáltatott helyzetben van, és sokszor oknyomozó, 
lezáratlan ügyeket, általában részigazságokat derít fel. Hogyan lehet hát objektív módon 
tálalnia, megfogalmaznia a valóságosat ahhoz, hogy pontos, elfogadhatóan hiteles legyen a 
munkája? Mert el szeretné mondani mindazt, amit maga is elhisz. Viszont el kellene hallgatnia 
a nemkívánatos, a félreérthető, a nem publikus, a kétes dolgokat vagy részigazságokat…

„Úgy szólalj meg, ahogyan elered az eső”
                                         (Villányi László)
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Sokszor kificamodik a valóság. A hírcsatornák kürtösei sosem nyugszanak. Folyton pörög-
nek, lázasan közvetítenek, olykor ficamos nyelvezettel nyilatkoznak. Néhanapján a normális 
kerékvágásból is kisodródnak: félremagyaráznak, félreértelmeznek, eltérítik a valóságot. Bele 
kell nyugodnunk, hogy mindebben egyszerre a teljes feltárás igénye és a félremagyarázások 
– akaratlan – lehetősége is megvan. Egyszer mindent a helyére kellene tennünk…

A teljes igazság úgy általában „félarcúnak” tűnik, de ennek a felfed(ez)ése is leginkább 
a (távolabbi) jövő zenéje. Ugyanis a pontos meglátások időbeni eltávolodást igényelnek. 
Elsősorban a hosszas, nehézkes fókuszálások miatt, valamint az úgynevezett egészséges 
háttéri igények és korlát(ozottság)ok, ugyanakkor a mesterkedős háttérből irányítások miatt is. 

Ki érti ezt? A legtöbbször a gyors féligazságok és a rossz megfogalmazások hatásos 
egyvelegét kapjuk: a teljesség érzete helyett. A hihető tényszerűséget a valóságos helyett. 
Mert a feltételezések sok esetben tény(szerűség)eket (de)formálóak…

A filozófia alatti irányítás középkori hét szabad 
művészete, XIV. századi illusztráció
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A tendencia, hogy miközben mi filozofikusan végső igazságokat keresünk, aközben a 
véleményünket, meglátásainkat és a vélelmeinket is érvényesíteni szeretnénk. Hogy alakít-
hassunk valamit a makacs tényszerűségeken. Hogy a dolgokat a saját értelmezéseink szerint 
átmagyarázzuk, átértelmezzük vagy megcáfoljuk. Pusztán azért, mert mi, emberek szeretünk 
okoskodni, véleményt formálni, mesterkedni/erősködni, saját(os) igazságokat kimondani. 
Okosan nyilatkoznánk kicsiny és nagy fajsúlyú, jelentőséggel bíró emberi kérdésekben, 
fizikai és szellemi tevékenységekről, társadalmi jelenségekről és igazságokról: politikáról, 
gazdaságról, a zajló életünk furcsaságairól és más e világi dolgokról. Néhanapján konkrétan 
az írott szó értelmezéséről: vagy akár a művészetekről is.

A KIFICAMODOTT VALÓSÁG

A féligazságok pufogtatása mindenkor létező, a világot működtető irányzékú, veszélyes dolog. 
Magyarázataira mindig kellene egy jó korrektor is, aki kiigazíthatná őket. Ami ficamos informá-
ciót a világban szétkürtölnek, és amit olykor százszor is elismételnek, azt százszor is ellenőrizni 
kell, mert abból előbb-utóbb megcáfolhatatlannak tűnő, mindenféle részérveknek ellenálló, 
makacs igazság lesz. Vagy hamisság. Visszájára fordítani, cáfolni, bármennyire is vékony héjú 
csúsztatásokról volna szó, sokkal nehezebb. Néhanapján elég, ha csak nyelvi pontosításokkal 
élünk, és máris árnyalatnyival jobb lesz, valamelyest helyrebillen a kificamodott valóság.

 
A TALENTUM ÁRA

A napfényen megcsillanó Talentum élménye a fel-feldobott kő értelme és jó példája.
Talán külön(ös) okkal vagyunk itt mi, emberek ezen a Földnek nevezett bolygón. Egyáltalán 
nem biztos, hogy ez az „itt” és „most” tényleg csupán az, aminek gondoljuk. Talán inkább 
egy erőpróba, terhelőfázisos átmeneti állapot, melynek feszítőnyomása alól úgy szabadul-
hatunk meg, ha feltesszük magunknak a Paul Gauguin-i vagy Tamási Áron-i kutatóálcát: a 
nemes, eszméltető kérdéseket, amelyeknek végül mindannyian a végére járunk. Akkor talán 
megértjük végre, hogy valójában kik vagyunk, és rájövünk arra is, hogy miféle céllal/célzattal 
vagyunk, voltunk ebben a világban.

Ami fölöttébb veszélyes dolog: a tévhitek megvakíthatják a tömegeket. Jó igazságtevőként 
ezért kellene alaposan megfontolnunk, hogy mit mondunk ki, és egyáltalán hogyan, milyen 
minőségben mondjuk ki azt, amire (amit) gondolunk. A rebellis és nemes igazságérzetük/
tisztánlátásuk, amely a legtöbb esetben így is valamiféle, akár nyelvi hibapótlásokra szorul, 
szinte természetszerűen gyengén pozicionált. Mindeközben egy megmanipulált közös gon-
dolat merész és erős fegyverré válhat. Természetesen amennyiben valahol valakik érvényt is 
akarnak szerezni neki. Hatásos fegyver lehet, amely fatális következményekkel járhat, akár a 
lavina vagy a kőgörgeteg. Az egyén a tömegben leginkább csak sodródik, és a legtöbbször 
idomul a tömegmozgáshoz. Erősíteni igyekszik azt, fokozni szándékszik a hajtóerejét. Mert 
ha ellenáll neki, az óhatatlanul elsodorja.
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Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy az ókor óta a kikövezett kánonos utak segítségével 
építjük egységbe tapasztalatainkat és törekvéseinket. Valami megfellebbezhetetlen sza-
bályszerűség szerint kitartóan, a Fibonacci-számok segítségével körülhatárolt aranymetszés 
megfejtett szabályai szerint, ám mégis a szív ritmusa szerint alkottak. Mesterei azok, akik a 
szakma csínját-bínját az anyatejjel szívták magukba, és akik a megkövített alkotást, művészeti 
stílusegyvelegeket gondolkodás nélkül magasművészetekre váltották. A Mesterek ugyanis 
mindenkor át tudták adni magukat a megérzéseiknek. Hol a szinte tudományos mércékkel 
megokolt, hol a spontaneitásokban kitüremlő kreatív munka mámorának.

A MŰVÉSZ(ET)NEK IGAZA VAN

A magányos vagy falkákba tömörült festőmesterek évszázadokon át nem voltak képesek 
arra, hogy magukat a korstílustól függetlenítsék. Nem merték, nem volt ildomos, a szigorú 
korhangulatok sem fogadták el egyöntetűen az újításokat. Sok esetben konokul még a nyílt 

Saburo Murakami: Áttörések, performance nyomai. Skicc
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újító szándékot is elutasították. Erősebb és hatékonyabb, ám jól burkolt módszereket kellett 
kitalálni ahhoz, hogy azokat is elfogadják. A művészet fejlődése régen kevésbé épített a 
hangulati jegyekre. Giottónál figyelhetjük meg legelébb, hogy az általa ábrázolt emberi 
arcvonásokon hangulati jegyek, érzések fogalmazódnak meg. Michelangelónál ezek egyér-
telműen időn kívüliek, ünnepélyesek, mitikus érzéseket kiváltóan tömörödnek. Az ábrázolási 
mód még mindig kiszámítottan kánonszerű adagolóprogram volt, ritkán valóságosan hangu-
lattükröző. Inkább túlzóan vad, ámító, indulatos, még kevésbé kimért. Az érett reneszánsz 
utáni manierizmussal kezdődően azonban immár precíz kiszámítottságával kifinomulttá válik.

Talán mégis Michelangelóval kezdődött, amikor impulzív, intenzív hangulatburjánzások-
kal, megkavarodó, érző angyali ember lélek-redőzéseivel, hullámzásokkal, manierizmusával 
felszántotta a magas reneszánsz harmóniáját. Igaz, hogy előtte számos, érzelmi hullámzásokat 
fejtegető művészi lélek adott löketet az árnyékolt megfogalmazásoknak.

Fel kell hagynunk végre azzal, hogy saját magunkon kívül keressük a „megváltást”. Él 
ugyan bennünk egy „krisztusi tudat”. Áttörésnek éljük meg olykor, holott mi csak szerep-
vállaló követők lehetünk, hiszen nélkülünk is létezne. Ezért a mi szerepkörünk nem is lehet 
az önfeláldozás krisztusi szintjének elérése. Az emberiségnek mégis kemény elhatározásra 
van szüksége, hogy felvállalja és elérje küzdelmeivel azt a lelkiállapotot, ajándékot, amelyet a 
Teremtő neki szánthatott. De nem adhatja nekünk ingyen oda. Mára ugyanis már túlfeszítettük 
a kereteinket, többnyire csak csapongunk a világban. Néha úgy tűnik, hogy színjátékszerűen 
valamiféle végnapokat élünk…

Valóban fogytán lenne az időnk?
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ABSZTRAKCIÓ ÉS VALLÁS

„Csak arról érdemes beszélni, amiről nem szabad.” 
 (Hamvas Béla)

Immár több mint száz esztendeje… Az absztrakció létrejötte furcsán a felfedezés örömével 
elegyített lelki vívódásokat váltotta ki az emberben. Elsősorban a rapszodikus gondolati nihil, 
azaz a „negatív” esztétikájának felfedezése és kiáltványokba foglalt magyarázása révén került 
pulzáló, roppant erőveszejtésekbe. Azaz, amióta a mámoros hangulatú Vaszilij Kandinszkij 
megfestette az első líraian absztrakt, játékosan színes, zenei áthallásos művét, a híres/hírhedt 
1910-es akvarelljét. Ahol a forma nemhogy alárendelt szerepet kapott, hanem egyenesen 
szétrobbant a művész törékeny idegzetének/érzékenységének töményen örömteli rábíró 
képessége miatt…

Az absztrakt művész(et) egyrészt hatalmas és súlyos (!) felszabaduló/felszabadító erőket 
mozgósított, szaggatott le a művész világot ábrázoló érzékeny lelkületéből, másrészt nagy 
rést ütött a már elfogadott stilizált, cizellált, visszafogottan sarkított, átszínezett impresszio-
nista valóságábrázolás pajzsán is. Kijelölte az új szakralitás útját.

Az orosz származású párizsi festő vitézi tette a zenei hangokat konvertáló színpompás áram-
lásaival roppant bátorságot, elhatározottságot, figyelem-összpontosítást és találékonyságot 

Deim Pál, 1932–2016. A neoavantgárd festőművész egyik műve előtt (MTI-fotó)
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igényelt. Egyben ismeretlen, új esztétikai minőséget is a felszínre hozott, és épített tornyokat 
abból a kaotikus romosságból, amely pontosan akkor született meg, amikor a művész össze-
szabdalta/összetördelte a korszakonként módosuló hagyományos ábrázolásmódok avíttnak és 
unalmasnak talált kanonizált struktúráját. Azaz, a hagyományos formavilágot és esztétikát is.

A vívódó emberiség és természetesen maga a művész is, mintegy száz éve, felkiáltójeles 
kérdésként tekint az egész modernizált, absztraháló művészet látszólag vizuális komplexitást 
nélkülöző forgatagára, a folyton alakuló/alakítható, de valamiféle rendszerezést igénylő 
életegyvelegére. A modern gondolkodásával még az istenségképét is igyekezett megvál-
toztatni, és nyugtalan/nyughatatlan tetteivel létrehozott egy újfajta szakralitást, amelynek 
központjában: immár ő maga lenne?

SZÁZÉVES AZ AVANTGÁRD

Azaz a rombolás fenomenológiája. Vajon miért lépte meg ezt a lépést, és mennyire vetette 
el az emberiség a sulykot? Megérte-e a túlzó destruktivitás gesztusos mámora, a világot 
megrengető forradalmiság új esztétikává finomodása? Mert e tette kockázata lett annak, 
hogy elveszítse azt a magasztosságot és megrendítő erőt, amelyet a magasröptű reneszánsz 
ideje alatt Michelangelo a Sixtus-kápolna pompássá tett belső falazatának, a túlvilági végte-
lenekbe nyúló képsíkjainak megalkotásával létrehozott – a szakralitást. 

Vaszilij Kandinszkij: Improvizáció 28., 1912. Vázlatrajz a festményéről
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Megérte-e a kockázata annak, hogy a modern Don Quijoték eltöröljék a történelem során 
finom szálakkal összekuszált, olykor tényleg magasröptű, kristályos, nemes gondolatokat, 
idilli szépség-ábrándokban kisugárzó kidolgozott esztétikákat?

Utánuk vajon mekkora szerepet játszik az absztrakt művészet a társadalomban? Milyen 
mértékben igényelték a létrejöttét, erőszakos nyomulása hogyan vált általánosan elfogadottá? 
Periferikus vagy centrális helyzetű-e manapság, tud-e szélesebb körökben/körökre hatni, 
vagy még mindig csak kevesek elfogadottságát élvezi? Több mint egy évszázada keletkezett, 
és legalább ötven évig bizonygatta a létjogosultságát, folyamatos kígyómozgások kísérték 
elevenségét, életrevalóságát. Számtalan új képletet, variánst hozott létre, miközben művész-
csoportok látták meg benne megvalósulásuk okát, jogát és kitörési lehetőségét. 

VIRTUÁLIS VIRULÁS

Tehát több évtized elteltével köszönte, hogy virul, és jól van. Nem vált általános tendenciává, 
de nélkülözhetetlen kelléke lett annak a strukturáltságnak, amely az emberi elme moder-
nizálódásának csúcsteljesítményeként tovább szövögeti az emberiség álmát. Ha nem is 
hóbortjait, mint ahogy az absztrahálás minőségugrásait elvetők neveznék…

Ha visszatekintünk a múltba, a művészetek – habár a reneszánsz végéig még csak mester-
ségeknek nevezték őket – hasonló átalakulás periódusait élték meg. Az ógörögök klasszikus 
korszakának legérettebb időszaka mintegy ötven év volt, nagyjából i. e. 460-tól 410-ig tartott. 
Az olasz reneszánsz virágkora, habár a klasszikus emberi érzékiségre hajazott, épp a javában 
dívó inkvizíció időszakára esett, 1490 és 1540 körül hágott tetőfokára. A (német) barokk 
1700 és 1760 között hozta meg a legnagyobb kacifántos eredményeit. Az absztrakció 1910 
és 1960 között hozta meg az avantgárd vadító stílusegyvelegét felépítő koncepcióját, és 
ma már egyértelmű, hogy nem csupán „elhamarkodott és izgága”. Az elsősorban a nyugat-
európai országokban, majd más kontinenseken is megszületett új világszemlélet, a mégoly 
zavaros mámorosság tömkelegéből kiinduló (ön)felfedezés tette robbanékonyan izgalmassá…

AZ EGYSZERŰSÍTÉS MÁMORA

A művész robusztus absztrakt gondolkodásának nyilvánossá tétele, közvetítése és megértése 
a műélvező embertől roppant szellemi erőfeszítést igényelt. Az emberi sejtések, a szépség és 
a magasröptű esztétika hatalmas birodalma akkor úgy roppant össze Kandinszkij szétszóródó 
tárgyi világának selymes-fajsúlytalanná válása alatt, mint csekély tartású papírdoboz a súlyos 
kő alatt. Az a káprázatos felépítmény/birodalom, amely például építészetileg a chartres-i 
székesegyház kecses gótikus plasztikáiban, a reneszánsz idilli, tökélyre törekvő zuhatagában 
vagy a XIX. századi festészeti realizmus fényárnyékokkal telített örömünnepélyében fejeződik 
ki, egyik pillanatról a másikra – átmenetileg! – eltűnt. Egy újfajta nehézkes, matematikailag 
pontos és mégis kezdetleges geometrikus rendszer nyomta el, a görcsölő Bauhaus-hatás, 
amely, eleinte úgy tűnt, csak következetlen romboló hatással bírt. Jóval később kerültek a 
felszínre azok a törekvések, amelyek tömbösítő hatással már a logikusan kecsessé váló épít-
kezés felismerhetőségjellegére utaltak. Ha erre a realitásokat a destruktív funkcionalitásával 
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megfenyegető vonulatra felfigyelünk, akkor értjük meg azoknak az aggodalmát, akik a szá-
zadelőn attól tartottak, hogy az absztrakt művészet a megszületésekor visszavonhatatlanul 
egy roppant gazdag, valóságízű, nemes és konzervatív óvilág elpusztulását okozza majd. 
Mégis, csupán egy tétova, bizonytalan jövőbe mutatás ellenében.

FELISMERÉS?

Felismeri-e az emberiség és a nyomulós művészvilága azt a rejtjelezés nélküli minimalista 
képletet, hogy a világ zárt szerkezete nem tűri meg a létezés logikátlanságát? Hogy éppen 
ezért a művészet létjogosultsága, szükségessége valóban nem megkérdőjelezhetetlen? 
Hiszen minden valószínűség szerint egy rejtett emberi szükséglet logikailag is megfogal-
mazódó haladási iránya. 

Egyben spontán, érzelmeket árasztó alakulása teremtette meg, tette vég nélküli folyamattá, 
és hozta létre végül az absztrakció spirális gondolatát, gondolati rendszerét. A történelem 
nem más, mint a jelen felé haladás síkja, melynek virtuálissá lett színtere az öntörvényű 
emberi érzéseket/érzelmeket összesítő művészet. Legfőbb egyértelműsíthető célja a foly-
ton megvalósulónak látszó, araszoló, csupán méterköves önkeresés: a lényeg kinyerése/
megteremtése az eksztatikus káoszállapotból.

Ács József festménye
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A TÁRGY NÉLKÜLI MŰVÉSZET LEHETSÉGES EREDETE

Leopold Zahn (1890–1970) osztrák művészettörténész és művészeti író volt. Szerinte: „Az 
absztrakt festő nem a természet mintájára alkot, hanem úgy dolgozik, mint maga a természet; 
nem utánozza a természetet, hanem kérdéseket intéz hozzá.” 

E kétségtelenül poétikus gondolatot megérteni nem is nehéz, amíg gondolati szinten 
értelmezhetjük. Ha azonban megvalósításának a módozatát keressük, kissé elbizonytala-
nodhatunk. Hiszen a művész, aki eleddig leginkább a kiszolgálója, utánzója, imitátora volt 
a természeti látványok végtelen sokaságának, sokáig a(z általában megrendelt) témakörök 
sokféle megközelítésével, a közönséget elkápráztatni tudó népszerű zsánerekkel manipulált. 
Saját kora ízlésének megfelelően és az aktuális technikai adottságokból is eredeztethető 
stilisztikai egységekből nyerte ki a stílusát, miközben a tematika mellett alázattal követte a 
természeti látványtárat is. 

A TÁRGY NÉLKÜLI VILÁGOK KIBONTAKOZÁSA

Az egyszerű ember számára a legnehezebb dolog felfogni az absztrakt, tárgy nélküli művé-
szetet. A tájékozott társadalom már régen megszokta, hogy az létezik, de olykor elképesztő 
butaságnak tartja főként azon műfajait, amelyeket vizuálisan teljesen élvezhetetlennek tart. 
Elsősorban talán a leginkább látványtelibbet, a képzőművészetet. A köztudatban úgy él, hogy 
a látás a leggyorsabb, legpontosabb és a leghatékonyabb információs forrásunk. Pillanatok 
alatt felfogható vizuális információk özönét zúdítja ránk, ezért a legbiztonságosabb és a 
legegyszerűbb is egyben. 

A szemünk ritkán csal. A realizmus azonban bizonyos szemszögből nézve csupán a lát-
vány felszíni rétege. Mi van a mélyben? A látás nyelvét az emberi faj sokkalta nehezebben 
sajátítja el jól, mint például az anyanyelvet. Érvényes ez a vizuális művészetekre, és a virtuális 
ágaira is éppúgy vonatkozik. Így például elsősorban a zenére. Természetesen nem a csacska, 
fülbemászó könnyűzenei dallamokra gondolunk, amelyektől a művészembert a legtöbbször 
ki is veri a hideg veríték. Hanem az önmaga számára érvényt szerzett művészi ága-bogára, 
amelynek fajsúlyos válfajaival vagy a kísérleti jellegével néha maga is nehezen birkózik meg. 
Hiszen a zenének sajátosan sokféle nyelvjárásai vannak. Meg a megalkotóinak is…

LÁTVÁNYPANOPTIKUM

Minden alkotói tevékenység elsősorban a természeti látványokból indult ki egykoron. Az 
ember a világ vizuális látványpanoptikumához hozzászok(tat)ott látásmódját időről időre 
megújítja. A világképét átvérző és felülíró korszerű művészeteket azonban küzdelmesen, 
nehezen fogja fel vagy fogadja el. Azaz, sokszor nehezen vagy egyáltalán nem is érti meg, 
hogy a látványozások módja változásaiban gyönyörködtet. Sőt, szándékában sincs megta-
nulni annak rapszodikus nyelvezetét. Inkább folyton az alapokon rágódik, és csupáncsak 
alapfokon dadog. 
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Az európai kultúrában majd két évszázada fogalmazódott meg a művészi gondolat, hogy 
tudniillik a látvány lehetne elvontabb is, mert a látás klasszikus módja szerint felismerhető 
tárgyi, alaki dolgok ábrázolását már nem tartja okvetlenül és egyértelműen fontosnak. Sőt, 
a nyílt vizualitást, a realista szemléletmód köznapi megszokottságát olykor zavarónak is 
találja és rosszul tűri. Olykor tehát inkább az absztrakt/asszociatív kifejezésmódokat élvezi. 
A gondolatainkban felsejlő fantáziaősködökből felderengő, a fizikai valóságunkkal rokonít-
ható, de újszerű ábrázolással megfűszerezett, érzelmekkel teli élményasszociációkat keresi, 
folyton kísérletezik…

ROMANTIKUS SZEMLÉLETMÓD

A XVIII. századi romantikus szemléletmód kiterjedtségével a lelkiállapota, az érzelmi sugal-
latai és az atmoszferikus látványok formamentességének élvezhető vizuális strukturáltságai 
folytán eljutott a lázadás gondolatáig. A művész szabadon szeretett volna alkotni, viszont az 
igények kereszttüzében lassan és nehezen tört csak utat magának. Eljutott minden esetben 
a formális lázadásig, a vizuális látványtárát is megújító forradalmi eszmékig, ahol a művészi 
szabadság igénylése kifejezetten fontos lett a számára. De itt általában meg is kellett állnia. 
Európa ógörög kulturális alapokon nevelkedő népessége a felvilágosodás második fázisát 
élte meg, és nagyon lassan gyűrte át egy olyan modernizációs bugyorba, amely mindig az 
unottságig elhúzódó érlelődése után robbant ki.

KEZDŐDŐ ABSZTRAHÁLÁSOK

Az absztrakció kialakulásának feltételezett helyes megértése e sorok írójának (is) nagy ne-
hézségeket okozott. A tárgyak nélküli valóság ugyanis a zenében, az érzelmes lírában, az 
elvont lélekállapotokat tükröző filozófiában rejtett módon mindig is jelen volt az emberiség 
történetében.

Első gondolatunk mégis az ábrázolóművészet fajsúlytalanná válását súrolja. A hangulati 
ábrázolás vizuális leképezésben felszínességként hat, a kiüresedés érzetét táplálja bennünk. 
Úgy észlelhetjük, mintha a nehéz rajzi és festészeti megoldások elbagatellizálását jelentené…

A ZENEI TÁRGYNÉLKÜLISÉG 

A tárgy nélküli, vagyis az absztrakt, divatosan enformel művészet a figuratív ábrázolás lassú 
és fokozatos leépítéséből keletkezett. Furcsának tűnik, hogy a romantizmusból eredeztetjük, 
hiszen a romantikusok az idealizált figuratív ábrázolásmódot igen komolyan vették. Amit 
hozzáadtak, az az átszellemültség állapota volt. Nagy felfedezésük, hogy náluk a mély átélés 
szülte meg a hozzá illő témát, és csak annak letisztultsága nyomán született meg az alkotás. 
Tehát az olyan mű, amely a művész belső világából ered, valójában az érzelmi állapotok 
tárgyak nélküli, elvont világából születik meg. 



■ 208 ■ Péter László: Tollrajzkönyv ■ 

Ennek magyarázataként a romantizmus negédes világa elsősorban a zenei érzékiségben 
fogalmazódott meg a legtisztábban: mint intuitív, tárgyi világot elfeledtető színes hangulati 
formarendszer. A költészet és a festészet viszont sokáig a vizuális látványvalóságot volt 
kénytelen követni. A valóságmímelő formavilága pedig árnyként követelte a témát, ezért 
csupáncsak jelentéktelen, illusztratív-elbeszélő-leíró-imitáló jelleggel bírt. Voltaképpen a zenei 
felszabadultság absztrahált, rajongó hangulatvilágát nem volt képes sem utolérni, sem nyomon 
követni. Így a hangulati katartikusságnak, éteri feloldódásoknak abszolút bajnoka a zene lett.

SORSTRAGÉDIA

Philipp Otto Runge (1777–1810) német romantikus festő volt, aki maga is a romantizmus 
túlontúl bonyolulttá varázsolt, olykor giccses vonulatának áldozatává vált. Sajnos igen fiata-
lon, 33 évesen meghalt, ezért nem is volt ideje kifejteni a megkezdett törekvéseit. Viszont 
kudarca nem volt vészes, hiszen mégis nyilvánvalóvá tette, hogy megunta a Goethe által 
megfogalmazott és támogatott tematikus, azaz figurális eszmei megvalósítások fárasztó 
receptúráját. Végre jelentkezett valaki, aki a filozofikus és poétikus gondolatok esszenciális, 
narratív és hamis/idealisztikus megfogalmazásainak ellent mert mondani.

Runge nemcsak Goethét, hanem a hamis receptúrákat létrehozó weimari iskolaeszmék 
hirdetőit, továbbítóit is szenvedélyesen megtámadta. Szerinte a romantizmus illusztráló szem-
léletmódja nehézkes, elaprózott, tudálékos és aggályos lett. Eredményei álságosan idealiszti-
kusak, negédesek és hamisak. Ezért a cikornyás mímelések helyett a tényleges, természetes 
lelkiállapotok visszaadását az elvont, tárgy nélküli, hangulatfüggő, érzékeny színekben és 
hangokban feloldódás lenne képes a helyes irányba terelni. A zenében egybeolvadó poézis 
és képzőművészet viszont együttható elemeivel az élmény komplexitását hangsúlyozva 
még inkább képes lenne forradalmasítani, egyúttal természetesen élményszerűbbé tenni 
és megváltani az önnön bonyolultságába belefáradt művészetet…

KIBONTAKOZÁS, AVAGY A SEMMI DINAMIKÁJA

„Hogy fogunk odatalálni
A hajnalok nem az éjszakában 
Gyökereznek”
(Poór Keck Zsigmond: Odatalálni)

Erdély Miklós teóriája szerint (Marly-tézisek) a műalkotással való találkozás a megcsonto-
sodott gondolati sémák szétfeszítésén és a fogalmiság feloldásán át tarthat az üresség felé. 
Ha helyesen értjük szavait, az üresség absztrakciója ebben az értelemben jelentés nélküli, 
meghatározhatatlan. A semmitől távolodva rá kell jönnünk, hogy ez minden jelentés leg-
stabilabb kiindulópontja. Összességében nem ellenpontozni, hanem megokolni szeretnék 
a „semmi dinamikájának” érzetét. Mégpedig az élményhez vezető absztrakt ábrázolás 
kísérleteként, átfogalmazásban.
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A ROMANTIKA BÉKLYÓI

Philipp Otto Runge csendes lázadó volt. A weimari iskola fárasztó megkötöttségei, agyon-
szabályozottsága ellen lázadt fel. Ennek a Goethe által intézményesített módszertannak 
köszönhette festői sikerességét is, de rá kellett jönnie arra, hogy ellenszegülések nélküli 
alkalmazásával rabjává vált a túlzó, unalmassá vált cikornyás/negédes romantizmusnak. 
Gyakorlatilag azonban nem is tudott már szabadulni a megkötöttségektől, hiszen lázadásának 
üzenete 33 évesen bekövetkezett halálával ködbe veszni látszott. 

Lázadó, bátorkodó, de kevésbé gyakorolt elveinek a támogatására mégis 1798-ban egy 
Ludwig Tieck (1773–1853) nevű német költő is megszólalt. Tieck nemcsak költő, de író, 
kiadó és műfordító is volt. A kései romantika álnéven is író képviselőjeként ismerték. (Peter 
Leberecht és Gottlieb Färber néven is publikált.) Írt egy a mai napig jelentősnek tűnő úttörő 

Péter László: Zenében feloldódva 2.
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kísérleti regényt, melynek címe Franz Sternbald vándorlásai. Ebben – miközben konzerva-
tív szemléletű kortársai ferdülő szemmel néztek rá – Tieck gondosan felvázolta a modern 
festészet allegorikus megszületését. Ahol a tárggyal bíró látványvilág helyett a mély átélésű 
művészember hódolni kezd a hangulati elemekkel manipulálni tudó élvezetes, formavesz-
tett színharmóniáknak. Ezekből tehát jórészt már hiányzik a lélekterhelő figuratív ábrázolás. 
Megfogalmazódnak benne azok az összefüggések nélküli, fesztelen, alkonyi vagy hajnali 
derengések, melyekből lassan eltünedeznek az egyértelműsítő fizikai elemek és jellemvo-
nások. Például a kompozíció. Vagy kikopik a műből a narráció, azaz a fárasztó elbeszélő 
jelleg. Hovatovább, hiányoznak belőle a fizikai látványvalóságot bemutatható narratív jellegű 
szenvedélyállapotok is, valamint minden egyéb, ami a figuratív festészetnek magyarázó vagy 
értelmező szándékot kölcsönöz. 

AMI VÉGÜL MEGMARAD

Így tehát a mű egyre elvontabbá válik. Ami biztosan megmaradhat belőle: az élvezhető/
izgalmas élményi hangulat, amely kikapcsolja a köznapiságoktól és a fárasztó tudálékosság-
tól amúgy is agyongyötört emberi agyat. Egyszóval, ami a művészetet újra élvezhetőbbé, 
élményibbé képes varázsolni. 

Tieck számba vette korának híres festőegyéniségeit, és a romantizmus égisze alatt 
preferált elismert szenvedélyes, mitikus, a későbbiekben gyakran historikus témák gyakran 
fárasztó formavilágának ábrázolhatósága helyett a színekben/árnyalatokban tündöklő, nem 
agyonhajszolt formavilágát ismételgető, sokkal inkább derengő lelkiállapotokat és feloldott-
ságokat vetítette előre. Ahol a színek együtt muzsikálnak a szenvedéllyel. Ez az útmutató 
tendencia egy sajátos, forradalmi, minőségi ugrás lehetősége volt. Egyben átvitt értelemmel 
bíró, haladó szellemiséggel feltöltött kapcsolatteremtő szándék is az újkori művész és a 
közönsége között.

C. D. FRIEDRICH ÁTJÁRÓI

Caspar David Friedrich (1774–1840) Philipp Otto Runge mellett a korai német romantika 
egyik alapítója, legjelentősebb festője is volt. Runge elképzelt vágyálmát, a színvilág formák 
nélküli csodálatos összhangzattanát leginkább ő mélyítette el. A magányos és szomorkás 
hangulatú, szenvelgő C. D. Friedrich hihetetlenül beleszerelmesedett a vad természet de-
rengő atmoszferikus viszonyainak szenvedélyesen végtelen hatalmába. Vallásos lelkületé-
ben és szentimentalizmusában kell látnunk az okát annak, hogy képein folyton a látványi 
elvontságok felé közelít. Az alkonyi napot a szomorúsággal küszködő, a tengerparton vagy 
az erdők tisztásain bóklászó, merengő titokzatos/magányos emberi alakokkal egészíti ki. 
Atmoszferikus köpenybe bújtatott formavilágában ódon kastélyromokkal és derengő útszéli 
vagy hegytetői emlékkeresztek Krisztus-korpuszaival társalog. 

Festményei metafizikus/transzcendens jellegűek, és megfelelnek az objektív idealizmus 
kategóriájának. C. D. Friedrich volt az első absztrakciós festményrészletek kidolgozója, aki a 
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természet frissítő, éles levegőjét végre fontosabbnak tartotta a figuratív ábrázolásnál. Egyfajta 
átjárást biztosított tehát képeiben a fizikai látványosságok valóságtartalma és a szenvedély-
függő lelkiállapotok csodája között. Talán neki sikerült legelőször beszélnie a megfogható 
dolgokról úgy, hogy képein folyton búcsúzott tőlük. Természetesen ízléssel és fokozatosan 
tévedt át időről időre az absztrakció hangulatvilágába. Allegorikus/szituatív jelenetsoraiban 
a derengő lég, az alkonyi fények absztraháló játéka zavartalanul érvényesülhetett. Előfutár 
volt, ízlésvilága csupán lehetséges megoldásokat, új terepet nyitott az elkövetkező festő-
nemzedékeknek. Egy Carl Gustav Carus nevű író jegyezte fel, hogy Caspar David Friedrich 
némely festményét hozzá nem értők oly annyira „elvontnak” látták, hogy több alkalommal 
a kiállítandó képét fejjel lefelé függesztették fel a falra.

ÁTTÉTELEK

A romantizmusból a realizmusba, naturalizmusba, majd a plein air impresszionizmusba tor-
kolltak az újabb festői próbálkozások. C. D. Friedrich halála után festette az angol William 
Turner 1843-ban talán az első olyan atmoszferikus képét, amelyen fantasztikusan felduzzadt 
az absztrakcióba hajló térvilág. A korábban felismerhető alakzatok, tárgyak elvonttá, elmo-
sódott foltokká, színpacákká váltak. Turner festészetében teljesedett ki végre a lendületes 
művészi szabadságérzet. Oly mértékben alkalmazta a pillanatnyi légköri dinamika látvány-
érzetét, hogy impresszió hatású, némelykor expresszív ecsetelő gesztusaival korát jócskán 
megelőzte. Egyesek szerint valóságos időutazó érzetét keltette, vibráló-derengő óriási foto-
cellákba, szupercellákba tömörítve az időjárást. Képein a még megmaradt figuratív elemek 
csak távoli utalások a realista világ kellékeire, rajtuk leginkább a természeti elemek, víz és 
ködpára, jég és tűz alkotják a világmindenséget. Mindezekért nevezik a teljesen idegen, vad 
vizekre hajózó merész Turnert az első előimpresszionistának. A realista Gustave Courbet 
tengeri tájképei vagy Claude Monet tengeri naplementéi csak következményei annak a 
hatásnak, amelyet a kezdődő absztrakció divatjának tekinthetünk. Szemezgethetünk a XIX. 
század festészeti örökségéből egész Európa területén. Az elvontság igénye a művészetben 
olykor már teljes egészében természetesnek tűnik, hiszen a korábban jelentéktelen háttéri 
részletek fontossá válásával az érzelmek kerülnek előtérbe az élményszerzések portyáin.

ÜRESSÉG HELYETT ATMOSZFERIKUS HANGULATOK

„Ezután már szavak nélkül is
Meg tudom fogalmazni a semmit.”
(Poór Keck Zsigmond: Szavak nélkül)

Ha már Európa festőinek lassan megfogalmazódó igényeire felfigyeltünk, ráláthatunk a 
magyar festők újkori szerepvállalására is, hiszen Turner-hatásúnak nevezhetjük Munkácsy 
Mihály egyes kései festményeit is, például a magyar Alföldet bearanyozó alkonyi nap látvány-
panorámáját. Vagy Hollósy Simon többszöri nekifutással megfestett ünnepélyes Rákóczi-
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indulóját. Sejtelmes festményvázlatain a felkavart por és a szórt fény feloldja a kontúrozás 
nélküli menetelő figurákat. Az atmoszferikus jellegű, elhomályosított, elnagyolt, de mesterien 
megfestett derengő tájak és alakzatok dinamizmusa végre az absztraháló szándékú festői 
koncepciók erejével kezdett el diadalmasan beérni. Európa-szerte, de természetesen itthon, 
az egykori Pannon-tenger szépséges, párját ritkító virtuális teknőjében is.

A romantikus érzelmek áthatják a reneszánsz utáni művészi törekvéseket. A romantikus 
festészet laza, tematikusan is tipizálható fejezeteinek visszanézésével tudjuk azonosítani 
azokat az absztrakcióra utaló törekvéseket, amelyek még csak lappangtak Jean-Honoré 
Fragonard (1732–1806) rokokó zsáner- és tájképeinek festőiségében. Szinte csodálkoznunk 
kell a ma giccsesnek számító könnyed, légies és naiv/mesterkélt témáinak festett hátterén, 
például a Hinta című festményén is az absztrakcióra jellemző elnagyoltságokat/elkenéseket 
figyelhetjük meg. A nemzeti romantikák fontos áthidalói témáikban, megfogalmazásaikban és 
lángoló érzéseikben is már kifejezetten vad és erőteljes hatásúak. Így a romantikus lelkületű, 
neoklasszicistának számító Jacques-Louis David (1748–1825) festészetében is kifejezetten 
éreznünk kell a háttéri elmosódásokat szorgalmazó absztraháló szándékot. 

KITÉRŐ: VISSZAFELÉ AZONOSÍTÁSOK

Hasonlóképpen kell eljárnunk tehát, mint ahogyan a XIX. századi svájci művészettörténész, 
Heinrich Wölfflin (1864–1945) a barokk művészet felfed(ez)ését és kései rehabilitációját 
elkövette. A barokkot ugyanis a saját korában nem ismerték el külön irányzatnak. Wölfflin 
a reneszánsz azonosításával vitte végbe, amikor a kései reneszánsz manierizmusba omló 
jegyeit (elsősorban képzőművészeti alkotásokat) a barokkos alkotásokkal összevetette, 
fogalompárok segítségével tanulmányozta. A reneszánsz és a barokk művek közvetlen 
módon való összehasonlításával (wölfflini formalizmus) vonta le a kései következtetést, 
hogy a barokk (barocco – díszes gyöngysor) önálló, különleges jegyeket viselő/képező, 
korszakalkotó, rangos művészeti stílus, mely méltó folytatása és rangos kiegészítője a ko-
rábban (f)elismert művészeti stilisztikai egységeknek. Összehasonlításai, fogalompárosai 
a következők voltak: 

A reneszánszra jellemző vonások elemzései szerint: az egyvonalúság, a felszíniség, a 
zártság, a többség és az egyszerűség. A barokk művekre viszont már a reneszánsz jegyekkel 
szembeálló festőiség, mélység, nyitottság, egységesség, összetettség és mozgás jellemző.

A reneszánsz stílusra és a barokkra is egyaránt jellemző a harmonikusság. A művész 
törekvése, hogy tökéleteset alkosson. Míg a reneszánsz statikus, zárt és időtlen, a barokk 
mozgalmasságával felpörgeti érzelmeinket, felkorbácsolja a hangulatot. A barokk kor alkotásai 
törekszenek az időszerűségre. Ugyanúgy a formák kipörgetésére, a kompozíció mozgalmas-
ságára. Az alakzatok egymáshoz képesti elrendezése is merőben más: a reneszánsznál az 
egymás mellé rendelés és a szimmetria, míg a barokknál az alá-fölé rendelés funkcionalitása 
figyelhető meg. A reneszánsz általában egy nézőpontot alkalmazott, a barokk már többet. 
Dinamikusabb, mozgalmasabb nemcsak a figurák skurcos ábrázolásában, a kompozíció 
csavaros-átlós szerkezetében, de a fény-árnyék viszonyok furcsa megfogalmazásában, a 
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színpadias, több fényforrás általi megvilágításban is. Míg a reneszánszban a felületi alkotá-
sok, a barokkban a mélység-magasság erőteljes érzékeltetése figyelhető meg. A reneszánsz 
művek statikusak, a barokk kompozíciók mozgalmasak. Ezen eltérésekre hivatkozva mondta 
ki Wölfflin, hogy a barokk igenis autonóm korstílus.

A ROMANTIZMUS ÉS AZ ABSZTRAKCIÓ 

Kétségtelenül van némi erőltetettség két egymástól teljesen különböző vagy éppenséggel 
ellentétesnek tűnő művészeti törekvés között. Nem szabadna azonban elfelejteni, hogy a 
szembeállítások óriási eltérései olyképpen funkcionálnak, mint a komplementer színek a 
weimari iskolában megálmodott modern színkörében: ellentétesek, de működési elvük szerint 
szembehelyezkedésük hihetetlenül szoros viszonya az egymást nélkülözni nem tudó ikerpá-
rokhoz hasonlítható. A romantizmus a negédes, túlzó, szépérzékre apelláló, túlzó/mesterkélt 
és meglágyított figuráival a konkrétumokra alapoz. A korokat azonosító vagy inkább csak 
mímelő szándékra, az ember gazdag lelkivilágának kimutatására alkalmas, de visszaél vele, 

Nemes István: Sámántánc



■ 214 ■ Péter László: Tollrajzkönyv ■ 

és gyakran eltúloz, ömlengve hazudik. Kifejezőerejét úgy kamatoztatja, hogy gyakran az 
üreges élvetegség, negédes hangulati kifejezés, érzelmi túláradás, túlkapás a giccses/szirupos 
festői szorgalomba torkollik. A nemzeti romantikaként elhíresült stilisztikai villongások révén 
ismerhet leginkább önmagára, mert a nemzeties érzelmek és az igazságérzet felfokozott 
őszinte hangulatváltásai tényleg fontos dolgokról szólnak. Elsősorban a szabadság nemes 
közösségi gondolatáról, amely mindig képes volt megihletni, megindítani a gondolkodó 
művészt. A szabadságvágyások hosszas, évtizedekig tartó kipörgetésével pedig a művészeti 
szabadság is egyre markánsabban követelte magának a szabadon szárnyaló gondolatok és 
érzelmek, hangulatok megkötöttségek nélküli formai kifejezésmódját.

E téma kapcsán Nemes István délvidéki festőművészünk képeiről is feltétlen szólnunk kell. 
Az absztrakció a korhűségről nem beszél, de folyton aktualizál. Ugyanakkor keményen ellenáll 
mindenféle nyilvánvaló és gyors azonosítási lehetőségnek. Azaz: a művész nem beszél nyíltan, 
erőltetetten az időszerűségéről, mégis a korhűség ízével képes hatni az emberekre. Elvont, 
ugyanakkor érzelmes, elvonatkoztatott lírai vagy akár technikus idegenséget/ridegséget 
árasztó formavilágával nehezen is azonosulunk. A művész egyéni nyelvezetének megfejtési 
nehézségei miatt komoly elmélyülés nélkül nehezen találjuk meg önmagunkat benne. A rejtett 
hangulati elemeivel együtt is a meghatározhatatlanságok jellemzik. Ám minden nehézség 
ellenére a művész az egyéni látásmódját és hangulatát is kitűnően képes visszaadni. Nem 
tud utánozni, mert öntörvényű, és túl kevés kimutatott konkrétumot mond el. Ugyanezért 
időszerűsége a művészi szubjektivitás és a felvállalt kiismerhetetlen szabadság hullámveté-
sében leledzik. Akár a múltban, akár Árkádiában, akár a valóságunkban keresi az igazát, a 
kiüresített vizuális világot képzelőerejével tölti fel. Mindenképpen pótolnia, helyettesítenie 
kell az elveszített valósághű ábrázolás realista/figuratív szemléletmódját.
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A zsenialitás dicsérete
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TÜKÖRVÍZ
Szürreális gondolatok, avagy az időnkívüliség állapotai 

Hagymás István fotóművészetében

Hagymás István fénypalettáján a csillagabrosz úgy csillámlik, akár a víztükör. A délvidéki 
születésű fotóművészünk ma a Muravidék szívcsakrájának nevezhető, az 1700-as években 
nemes Hadik Mihály hadvezér által megóvott Lendva városában kutatja a régvolt ősködbe 
burkolódzó párhuzamos valóságokat. Ősmag-sejtéseiben a szédületes technikai lehetőségek 
mágikus ereje által újra és újra az őserő fogan meg. Annak igézetében nem(csak) a sejtel-
mes univerzum rejtjeles motívumkincsét tárja elénk, hanem egyúttal felvázolja számunkra 
a jelenkor elvont-konkretizált valóságállapotainak érzületét is. Logikailag megfoghatatlan 
hasonlatokkal manipulál, amikor felvillantja, megtükrözteti, absztrahálja a vizuális valóság 
kiszemelt és kinagyított részleteit: különleges szegmenseit. 

A Hagymás István fotografikáin előtűnő ősködök, Rorschach-teszt-grafikonok, rácsos 
felhőbordák és életvízbarázdák között kiigazodnunk nehéz, de nem lehetetlen. Állandósult 
bennük az időtlenség hamisíthatatlan árnyképfüzére. Az embernek pedig egyelőre nincs 
szereplői létjogosultsága, azaz szerepe és teendője e képeken, hiszen a teremtés előtti álla-
potok közepette vagyunk, és ezek szerint Ő még csak nem is létezik…

Hagymás István: Ősmag-sejtéseiben a szédületes technikai lehetőségek 
mágikus ereje által az őserő fogan meg újra és újra
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FÉNYPALETTÁN FOLYÉKONY CSILLAGABROSZ

A korszerű művészet korhűségi belső kényszere miatt olyan megoldásábrázolásokat követel, 
amely megoldásokkal nem csupán a formai/vizuális szempontokat igazolja, mert az összegző 
természetű érzelmi, logikai és létfilozófiai kérdésekből, egyúttal az aktuális kérdőjeleinkből 
is bőségesen táplálkozik. 

Ez lenne hát a mindenkori művészet értelme?
A csillámló égi porfelhők és víztükrök a megszületés hajnalán, a ködös múltban, az élet 

kialakulásának legfontosabb pillanatában a mágiának és a leendő mitológiának is lehetséges, 
építő jelleget adott. Valamivel később a nyomában érlelődő vallásokat is pozitív szerepben 

A csillámló égi porfelhők és víztükrök a születés hajnalán, a ködös
múltban, az élet kialakulásának legfontosabb pillanatában
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tüntette fel. A csillagmítoszi hagyományokon alapuló vizuális massza mostanra a hagyo-
mányos ábrázolótevékenységeket is levetkőzi. Az újat kereső művészet ugyanis mindenkor 
expanzióban van. Habár voltak gyengeségi jelei is, a feltételezés mégsem légből kapott, 
mert minden, ami van, a múltban, az ősrégiségben és/vagy a történelmi múltban gyöke-
rezik. A   művészet ennek okán lényegében a vallásos érzülettel rokon, önmagát is sarkalló 
tendencia, amely – lehet mondani – egyben a hagyományos és a modern önkifejezés-stáci-
ókban is kifejezhető táptalaja. Évszázadokig a világegyetem csábításából kisarjadt túlvilági 
hitbe kapaszkodott, ezáltal mindenkor az öröklétbe vetett emberi hit táplálója lett. Végül is 
csak a lét- és vallásfilozófiák voltak képesek arra, hogy a hit felfokozásával minden formai 
kifejezőerejüket az univerzum művészi ragyogásáig fokozzák. 

Hagymás István szerint az a nemzedék vagyunk, amely spontán
átéléssel szemléli a digitalizált fotó fantasztikus érzületeket

követő virtuális látleleteit
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MIKRO ÉS MAKRO

Az új technikák új lehetőségeket villantottak fel a művészi ábrázolás tarkálló palettáján: az és 
meg a vagy közlésmód új mozzanatokat jelölt ki az időképünk lehetetlen síkjain. A technikai 
megvalósíthatóságok közül végül a fotóművészet térhódítása volt a leggyorsabb, hiszen a 
valóságosat, a látszatvalóságot, a lehetségest is a sajátjának gondolta/tudhatta. A technika 
ördöge ráadásul folyamatos átváltozásokon megy keresztül. Trükközhetünk, tükrözhetünk 
vele, segítségével a mikrokozmosz feltárásával olykor éppen a makrokozmoszt jeleníthetjük 
meg, vagy fordítva. A lehetségest a lehetetlennel próbáljuk összecsalni-ábrázolni. A nagyí-
tások és a tükrözések – a segítségül hívott hagyományos filmkockákról előhívott csodával, 
azaz manapság már a digitális fotó korlátlan, masszív lehetőségeivel és az átalakítási lehető-
ségeinek hangulati váltásaival – beírták magukat a virtuális valóság nagykönyvébe. Mi már 
az a nemzedék vagyunk, amely spontán átéléssel szemléli a digitalizált fotó fantasztikus 
érzületeket követő virtuális látleleteit: az emberi rácsodálkozások hatalmas halszem-lencséjét. 

TÜKÖRNYITÁNY

Hagymás István művészetének lényege nem a létező, haladó/halódó világ felismerhetősé-
gére tett kísérlete vagy a fényjelenség fizikai azonosítása, és nem a vizuálisan jól imitálható 
látványsorok ábrázolása, hanem a felismerhető, élő, organikus világképlet/világképrend-
szer Juhász Ferenc-i tükörképi értelmezése, orcánk, figyelmünk irányába fordítása. A saját 
tükörvízmedrébe kényszerítése. Kielemzése élvezetes rejtelmeinek, egyben csodálatos létünk 
megértésmechanizmusának a nyomon követése és a szinte természetszerű, elfojthatatlan ki- és 
elsajátítási szándéka, birtoklási vágya. Az univerzalitásra törekedő művészi láttatásmódoknak 
felszaporodott sokasága, tömkelege, mely manapság eleve nem az ábrázolás fizikai tényét 
ismétli, hanem a tényszerű állapotok lényegét próbálja megidézni. Az univerzum-világ hajszál-
pontos fogaskerék-működésének logikai folyamatát nem leutánozni, hanem figyelemfelkeltő 
átiratában vizuálisan összefogni szeretné. Ezért szakadatlanul kémlelgeti, kísérgeti, kóstolgatja, 
idomítgatja, elemezgeti… a figyelmet kiváltó tükörvizes ingergócait, különleges szegmenseit. 
Mindezt azért, hogy levonhassa belőle a művészt izgató mindenféle konzekvenciákat. És azt, 
hogy a Teremtőtől ellesett átalakító erő által a természetes világot világszemléleti képességeink 
kiépítésével és segítségével virtuálisan mi is a birtokunkba vehessük.

A SZAKRALITÁSOK TÜKRE

Az értékítélet nemes rendje és módja szerint a művészet: szakrális tevékenység. A művész 
tevékenykedése a művészetben: sokrétű kreativitás. Így az lehet: valósághoz közeli, természet-
utánzó-imitátor, valósághű vagy elvont, és sokféleképpen értelmezhető. Lehet szenvedélyes, 
technicista, idealista, szimbolikus, hermetikus, elvont, objektív vagy tudományos, de laikus 
vagy érzelmi szálakon futó szubjektív, álmodozó is. Lehet objektivitásra törekvő, nemes gon-
dolatokat tükröző, kritikus vagy éppenséggel konstruktív-építő jellegű, destruktív-romboló 
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hajlamú, szenvedélyes vagy rideg, profán, de akár még hedonista, öntömjénező, egyénített 
tevékenységsor is. Az igazi szakralitásokat vágyó és megcsodálni képes ember a tükrözések 
és ütköztetések vonzatában találja meg azt a fókuszálási pontot, amelynek az esztétikája 
időnkívüliséget képes kölcsönözni a kikeményített valóságábráknak és szeleteknek. Hagymás 
István a mágikus tevékenységében, varázslásaiban a tükrözött táj felbecsülhetetlen értékeit 
a pszichológiai hadviselés magábafordulásos, meditatív technikai megvalósíthatóságában 
és további, a felfedezőutakat járó lehetőségeiben találta meg. Akárcsak egy feladatát követ-
kezetes elmélyültséggel végző űrfotós a galaxisok sávosan összeállítható fotósorozatában, 
a rejtett csillagképek igézetében…

HASONLATOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ABSZTRAKCIÓJA

Minden jellemző, ami elhangzik a művészetek megállapításakor, pontos, de kiméretlenül 
megmásítható szabályokat rejt magában. A műalkotás túltengések és hiányok kényes egyen-
súlyából születik: akárha rögtönzött célokból, akárha komoly koncepciók szerinti ötletekből. 
Az alkotás lényegének (lényének) felhővázszerű körülírása ügyében sohasem tudunk a 
végső következtetésekig eljutni. A fotografika és a művészi fotó megszületése óta meg-
foghatatlan ingerületekkel, a folyton változó, absztraháló tendenciákkal bír. Ráadásul ez az 
egyre elvontabbá szentülő művészet nem véletlenül és nem egy csapásra született meg. 

A fehér négyzet ragyogásából indítja újra a teremtést
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A rangjára vonatkozó kérdések rendre arra asszociálnak, hogy az egykoron „elvetélt”-nek 
titulált művészeti folyam hosszadalmas előkészületek eredményeként jelent meg, és a XIX. 
század második felétől eredeztethető. Jobban mondva a kései romantikából és a korai 
expresszionizmusból mint a tárgy nélküli festészet előjelétől, amikor már a fényképészetet 
is felfedezték. Az absztrakt művészet minden, csak nem előzmények nélküli. Akárcsak a 
kísérletező jellegű camera obsurás játék…

NYOMVONALKÖVETÉS, TRÜKKÖZÖTT VALÓSÁG

Ha értékítéletet kellene mondani nyomvonalairól, az előzmények fajsúlyozása nélkül, nem 
menne. Törekvéseivel egy irányban mozdultak el elgondolásai, furcsa ideái. Olykor az abszt-
rakt gondolkozás különbözőségei, lelki rezdülései, festési sajátosságai, módszerei idegenek 
voltak… Az absztrakt művészet trükközött valóságmezsgyéit azonban csupán ők alakították: 
úgy hisszük, határait Malevics „fekete négyszög fehér alapon”, végletekig egyszerűsítő 
szuprematizmus irányzata tette végzetessé, és ezt a megérzést a bauhausos Moholy-Nagy 
László általi fotografika-kísérletek is következetesen igazolják. 

Malevics nihilista fekete négyzete után Hagymás István éppen ellenkező, életigenlő állás-
ponton van. A fehér négyzet magvából és az objektív tudományosságot mímelő, reményteli 
örömöt sugárzó ragyogásából indítja újra a teremtést. Az absztrakció fatális elkülönülését a 

Esthajnal – a képi fordulat világában a művészi megvalósítás is határok nélkülivé vált
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természettől és a természetközelitől, mivel az esszenciális, összegző természete miatt már 
a metakommunikáció síkjait, vetületeit érinti. Akárcsak a tökéletesen uralt geometria tudo-
mányos és technikus tulajdonságokkal is bíró Világteremtője, aki épphogy megteremtette 
első ígéretes emberi lényét, akinek (amelynek) ujja érintésével egy szempillantás alatt életet 
adott, illetve, akibe életet lehelt…

ESTHAJNAL – AZ UNIVERZÁLIS KÉSEI JELLEMZÉSE

Gondolkodásunkat, észlelésünket, habitusainkat észrevétlenül, de igen hatásosan irányítva, 
világunkat ma már szinte teljesen lefedi a teremtett képi jelrendszer. Egy hatásos (ős)képek 
által vezényelhető világban élünk, amellyel tényszerűen kell számot vetnünk. A képzőmű-
vészet terén tevékenykedő, gondolkodó alkotóknak nem egyszerű a dolguk. Az új képiség 
meghatározó jellegét, társadalmi szerepfeltételeinek változásait a fotografika is jól tükrözi. 
Esetében a műfajok sajátos, egymást befolyásoló átalakulásai talán a legerőteljesebben 
érzékelhetőek. 

A virtuális kép megváltoztatta a vizualitás fajsúlyi szerepét. Ennek ellenére az anyagisá-
gához kötött műtárgy vagy a kétdimenziós síkba beágyazott nyomtatott kép nem veszített a 
fontosságából. A képi hatásfokfordulat világában a művészi megvalósítás is határok nélkülivé 
vált. A művész ma már szabadon választja meg a hagyományos technikák és az új média által 
generált kép hordozóját. A virtuális kép ősi emlékezetreflexe (emlékezetrefluxa) révén a fizikai 
megvalósítása által sűrűn visszatérhet a hagyományos, megkötött, anyagszerű valósághoz. 
A jó fotó, a gombnyomásokkal rafináltan létrehozott képi kompozíció, a megváltoztatható 
fénykép, a digitális csoda vagy az új műfaji megvalósulásként divatozó elektrográfia mára a 
shakespeare-i költészet ikertestvéreivé váltak. Hagymás István fotói nem trükkösek, mégis 
talányosak. Titka a különleges szegmensek felfedezésében, egyéni meglátásaiban, a termé-
szet rejtjelezéseiben, de a tökéletlen látásunk elől elsikkadó képi effektusok időtlenné váló 
trófeavadászatában, (egyben a furcsa fotózási szögek kiválasztásában és a rejtélyes képi 
kompozíció ősi erejében) rejlik. 

Hagymás Istvánnak egy új vizuális/virtuális világ megteremtése nem esik a nehezére. 
Ő   ugyanis az időn kívüli fotografika József Attilája.
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MEGKÖVÍTÉSEK, KETTŐSSÉGEK

      (Géber Lászlónak)

„Animula, vagula, blandula,
Hospes comesque corporis…”
(Lelkecske, lengécske, gyöngécske,
Test társa, pártfogója is…)
(Hadrianus császár a halálos ágyán, 
i. sz. 138. július 10-én)

Úgy tudni, hogy a császár idézett kitűnő, az élettől búcsúzó verssorait először Móra Ferenc 
fordította magyarra. Később Weöres Sándor is átköltötte. Hadrianus (Imperator Caesar Traianus 
Hadrianus Augustus, i. sz. 76–138) úgy beszél elszállóban lévő lelkéhez, mint egy kisgyerekhez, 
babusgatva, belenyugvással, bízva az ígéretes öröklétben, és talán abban is, hogy élménydús 
kalandjai a másvilágon is folytatódnak majd. A római kori mennyországban, az Elysiumban, 
ahogyan azt a már feltörőben lévő, de még vagy két emberöltőn át üldözendőnek tekintett 
kereszténység korában elképzelték. Hadrianus hadvezérként is jól teljesített. Uralkodása ide-
je alatt (i. sz. 117-től) egyesítette és megszilárdította a hatalmas Római Birodalmat. A görög 
kultúra lelkes csodálója volt, rajongott a művészetekért; ugyanakkor szigorúságában állítólag 
a kor egyik legnagyszerűbb építészét, az önfejű és szókimondó görög Apollodóroszt a ha-
lálba küldte, mivel az őt megsértette. Az ugyancsak lírakedvelő, nárciszi Nérótól Hadrianus 
nemeslelkűségben mégis különbözött. Miként abban is, hogy nemcsak őszinte, bátor és hajt-
hatatlan természetű volt, de valóban tehetséges. Bölcs, művelt és pragmatikus uralkodóként, 
hadvezérként, miközben kemény kézzel számolt le ellenfeleivel/ellenségeivel, két csata között 
híres költőket olvasgatott. Bölcselkedett, és ötletes hexametereket fabrikált…

A MŰVÉSZ SZEREPVÁLLALÁSA

Isten és ember, ember és ember között az intuitív lélek értetlenkedő, perlekedő viszonyban 
van. A fegyelmezetlenség, az izgágaság, a figyelmetlenség, valamint az empátia hiányának, 
a nemtörődömség állapotainak felprédálása lenne a legfőbb feladata. Az önzetlen közvetítő 
szerepjáték (lehetne) az érzékeny áthallásokkal rendelkező művészé. Aki általában önkéntes 
erkölcsi kötelezettségből megfontolatlanul fel is vállalja a megemészthető világi információkat. 
Mindeközben a lelki vívódások megoldó képességével és erejével sáfárkodik. Ezzel önnön 
hiúságát is legyezgetheti, nemes egyszerűséggel lépdel át a valóság és a képzelet hídjain. 
Szerepvállalásaival ő is teremtőként és tanítómesterként lép(het) fel. Ehhez a vállaláshoz 
akár a szabad, ám kalandos és olykor kíméletlenül nehéz túléléses életforma, akár a kényel-
mesebb és kiszámítható polgári hivatás szerepköre egyaránt megfelel. A kor divatozva is 
számtalanszor bemutatta már, hogy nemcsak hatalmat, ideát kiszolgáló alkotó, hanem önálló 
gondolkodó is lehet a művész, aki olykor társadalmilag elkötelezetté, hasznossá, elismertté 
válhat, és hogy a felnövő ifjúság lelkivilágát is nevelő szándékkal segítheti. 
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KORTALAN KÖVETELMÉNYSZERŰSÉGEK

Miként mindenkor, úgy akkor is, amikor parancsuralmi rendszereknek dolgozott, és csak 
rejtve tudta elhelyezni személyének kézjegyét, jelzésnyomát nagy ívű mesterműveiben. 
Később is, amikor csak a polgáriasodó, gazdagodásától megtojósodott siserahadnak kellett 
engedelmeskednie, és tömjénező öncélúságot szolgáló zsánerképeket kellett megfestenie. 
Mert nagy úr mindenkor a nélkülözés, az ínség. Sokszor meghunyászkodást, kompromisszu-
mokat diktál a kiszolgáltatottság, a lenézéses kiközösítés vagy az üldöz(tet) éstől való félelem. 

A hatalom árnyékában alkotni mindig a továbbélést és az alkotáshoz való kedvezőbb 
feltételek megteremtését jelentette. Ennélfogva a kortalanság eszményét korán felismerő 
művész általában mégis/csupán annyit mutatott meg a valóságból, a korok igazságából, 
amennyit a józan belátása szerint illett és/vagy szabad volt. Az alkotás során elkövetett hi-
bás vagy jó érzeteire és döntéseire a mindenkor létező és felismerhető erkölcsi diktátumok 
alapján következtethetünk.

 

Goya: IV. Károly a feleségével és két legkisebb gyermekükkel. 
Részlet a képből. Vázlatrajz
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KORAI, ILLETLEN BÁTORSÁGOK 

Ritka kivételként tekinthetünk fel arra a mesterre, aki a szolgálata ellenére ellentmond ural-
kodójának, mint a görög építőmester, Apollodórosz. Vagy aki arról mer vitázni magával a 
pápával is, hogy a templomok mennyezetére, falazatára festett meztelen figurák vajon tényleg 
veszélyeztetik-e a hívők erkölcsi épségét. Mert Michelangelo megtette. 

Kevésszer látott a világ olyan merész és pimasz udvari festőt, mint Diego Velázquez 
(1599–1660), aki a spanyol IV. Fülöp király bárgyú arcát tárgyilagos élvezettel és szinte modern 
realizmussal ábrázolni merészelte. Vagy Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828), 
aki mintegy száz esztendőre rá IV. Károly spanyol királyt és családját, valamint a közvetlen 
udvartartásukba tartozó eminens személyeket: titkárokat, kincstárnokokat, tanácsadókat, 
infánsnőket, udvaroncokat arctorzulásaikkal, lelki hibajegyeikkel együtt festette meg. 

A művészi lelkület túlkapásos, ámde őszinte merészségeire, a hirtelen elemi felismeréseire, 
a lelkes egyéni megfogalmazásaira más magyarázat nincs, mint az, hogy az alkotó Mester 
igazságérzete jól működik, és ezért ösztönösen is karikírozásra vágyik. Ami „felelőtlenség”, 
mert illetlen vakmerőségekre készteti őt. De csakis azért, mert a különleges, kiemelkedő 
tehetségének, az alkotókészségének és az ámulatot kiváltani tudó, kitűnő ábrázolóképessé-
gének a makulátlan forrását követi. Amely merészséget méltányolnunk kellene. Kész csoda, 
hogy némely uralkodó minden hiúsága ellenére kompromisszumkész volt, és talán a mester 
iránti megtisztelő csodálata mellett is jó humorérzékéről tanúskodik, hogy rábólintott a 
számára előnytelen portréábrázolásokra is. Annyi bizonyos, hogy ha uralkodásával nem is, 
IV. Károly e derűlátó őszinteségével kiváltotta az utókor dicséretét. A mi számunkra azonban 
mindkét, belterjes frigyből fakadt spanyol királyi sarj azzal vált „halhatatlan” uralkodóvá, hogy 
a művészi zsenialitást elismerte és az átlagosnál jóval komolyabban megbecsülte.

A MEGTAPASZTALÁS VÁGYA 

Még az önkifejezés egyénre szabott reflexére sincs elégséges magyarázatunk. Főképpen a 
mai művész a saját függetlenséget vágyja és élteti elsősorban, mert úgy hiszi, hogy az létezése 
okának kulcsa, egyetlen lehetséges/elfogadható magyarázata. Ezért e hitben képes a lelki 
mélységek kifeszített kötélabroncsán egyensúlyozgatni egy egész életen át. Mert a művész 
a racionalitások és az intuíciók, a megérzések és az érzelmi megélések kifeszített kötelén 
egyensúlyoz. Miközben csupán egyben biztos, hogy folyton a bizonytalanságok peremén 
mereng. Elképzelése szerint a gyakran változó/ingadozó hangulatai és a lelki mámora, az 
átélései és a megérzései afféleképp differenciálódnak, konkretizálódnak és konzerválód-
nak, ahogyan azt a mindennapos átéléseinken hangulati elemeivel megörökítjük, vagyis: 
„megkövítjük” azt. Ezért az újabbnál újabb ötletek, a remekbe szabott vagy a talált, esetleg 
éppenséggel megrendelt témák sokasága újra és újra körforgásba lendíti az alkotói kedvet. 
Mely megállíthatatlanná válik, miként a tudni vágyás tapasztalatokat szerezni akaró rakon-
cátlan, izgága, szomjas gyermeke…
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AZ ÉRZŐ LÉLEK
(Léphaft Pálnak)

A mai világ maximálisan tiszteletben tartja az alkotók sztereotípiáktól mentes szabadságát. 
Azaz, támogatja elérésének lehetőségét. Mind a mondanivaló, mind a képi formanyelv 
eszközének, technikájának és alapjának, hordozófelületének a megválasztása tekintetében 
kegyesen vagy hajbókolva, következetesen vagy következetlenül elismeri az alkotói szabadság 
(szabadelvűség?) létjogosultságát.

Ha kell, ennek érdekében az ábrázolási törekvések különféle kimunkált módozatait is 
kijelöljük a globális trendekben. Akár a hagyományokat követő, akár a modern felfogású, a 
szellemi korlátokat és technikai lehetőségeket mindenképpen kihasználó digitális grafikai 
képalkotások, akár a térbe vetített, háromdimenziós, virtuális kép képleti vonatkozásában. 
Olykor a sokszor immár terhes, komor komolyságát sutba vágja. Például a kegyetlen ciniz-
mussal megfogalmazott (politikai) karikatúra esetében, de akár a gyermekrajzszerű, formális 
rajzi megoldásokkal megalkotott, ügyetlenkedést mímelő mulatságosság szellemében is, 
némi naiv bájjal, visszafogott, ízléses, de akár túlkapásos, morbid humorral is.

Szinyei Merse Pál Szerelmespár című festménye alapján készített rajzvázlat
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MULTIPLIKÁLÓ JELLEG

A műalkotások sokszorozása a könyvgrafika felfedezése óta számos fejlődési perióduson 
érlelődött tovább megállíthatatlanul. Nyomtatott grafika szerepük van természetesen a 
hagyományos grafikai eljárásokkal készült grafikai alkotásoknak (fametszet, rézmetszet, 
litográfia – kőrajz, réz- és cinkkarc, lágyalap, akvatinta – foltmarás, linómetszet, szerigráfia 
– szitanyomás, ofszet grafika stb.), valamint a digitális képalkotási módszerekkel készült és 
digitális eszközökkel nyomtatott grafikáknak és a digitális képalkotási módszerekkel előkészí-
tett, nem hagyományos, gépi módszerekkel nyomtatott grafikai alkotásoknak is (elektrográfia).

Gondolkodásunkat, észlelésünket, habitusunkat észrevétlenül, de igen hatásosan irányítva 
a teremtett képi jelrendszer ma már szinte teljesen lefedi világunkat. Egy képek által uralt 
világban élünk, amely ténnyel immár nem lehet nem számolni. Főleg a képzőművészet te-
rén tevékenykedő, gondolkodó alkotóknak nem. A kép e meghatározó jellegét, társadalmi 
szerepének változásait a grafika is tükrözi, amelynek esetében a műfajok sajátos, egymást 
befolyásoló átalakulásai talán a legerőteljesebben érzékelhetőek. A virtuális kép megváltoz-
tatta a grafika szerepét, annak ellenére, hogy a műtárgy anyagiságához kötött nyomtatott 
kép sem veszített fontosságából. A képi fordulat világában a grafika is határok nélkülivé vált, 
a művész ma már szabadon választja meg az új médiumok által generált kép hordozóját. 
A virtuális kép viszont kinyomtatva visszatérhet a hagyományos, anyagisághoz kötött való-
sághoz, így a digitális kép is a grafika eszközévé válik.

Majális. P. L. komputerátirata 1.
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ÚJAK, ÚJABBAK, LEGÚJABBAK…

A legújabb művészeti célok számára észszerű, hogy fontosságukban kiegyenlítsék a lokálist az 
univerzálissal, és ezen keresztül megkeressék, majd meghatározzák pontos helyét és rangját 
a térségben. Egyúttal a világ más tájain megszülető grafikai törekvések helyét is észlelhessék 
a globális trendekben, mind a hagyományos, mind a digitális grafikai képalkotás vonatkozá-
sában. Tehát maximálisan tiszteletben tartva az alkotók sztereotípiáktól mentes szabadságát 
a képi formanyelv eszközének, technikájának és hordozójának megválasztása tekintetében.

Ebből a szándékból kiindulva meghatározhatjuk a grafika több jellemzőjét és fogalomér-
telmezési formáját: a multiplikáló jellegét, a képnyomtatásos technikát mint kommunikációs 
médiumot. A grafikát mint képi kifejezési eszközt, a grafikus képalkotást, az illusztrációs 
formát, a digitális képalkotást, a képi archiválási módozatot és ezek nyomtatott változatait, 
a vizuális nyomtatott dokumentumot. A felsorolt definíciókból válogathatunk, meghatároz-
hatjuk a korszerű grafika strukturális változatait és szerep(lés)ét, és logikus vizuális válaszokat 
kereshetünk/adhatunk. 

Nyomtatott grafika szerepük van természetesen a hagyományos grafikai eljárásokkal ké-
szült grafikai alkotásoknak, valamint a digitális képalkotási módszerekkel készült és digitális 
eszközökkel nyomtatott grafikáknak és a digitális képalkotási módszerekkel előkészített, de 
hagyományos módszerekkel nyomtatott grafikai alkotásoknak is.

Szinyei Merse Pál: Majális. Kompozíciós rajzvázlat
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KOR- ÉS IDŐSZERŰ MŰVÉSZETEK

A művészetek ma stíluskényszer nélküli, alakuló energiatöltetek. Az eseményeket magába 
szívó, közérzetszerűen feldolgozó és önmagukat újrateremtő individuális kreativitások. Hol 
absztrakt, hol figurális, reális vagy szürreális, expresszív, állandó alakulásban lévő masszák.

A kérdés manapság nem is az, hogy hová soroljuk be a művészt, leginkább az, hogy miként 
tudja a művész tapasztalatait, elképzeléseit egy olvasztótégelybe vegyíteni, s abból formákba 
önteni. A festő manapság is üldözött vad, vagy annak tudja/adja ki magát: az érzelmei által 
felkavart akaratát próbálja kanalizálni, áttekinthetővé tenni. Képein harmóniaként megjele-
níteni. A saját és korának egyenetlenségeit kiegyensúlyozni. Ekképpen természetesen nem is 
lehet megfelelni minden, a társadalom konzumidiotizmusával áthatott életkövetelménynek. 
Csak gondolati síkon csúszhat, csak a gondolkodás erejével hathat.

A KOR ELVÁRÁSAI

A művész manapság pusztán biológiai/intuitív alkat. Mégis több egy olyan élőlénynél, amely 
csak funkcionál, eleget téve a megszokott életteli reflexeknek. Sokkalta inkább alkalmas arra, 
hogy jelző-, jelzésrendszere legyen a környezetének és a korának. Soha nem kapott több 
teret a működéséhez, egyúttal soha jobban nem éreztették vele a hasznavehetetlenségét, 
ha nem felel meg a diktált követelményeknek…

Ezek a követelmények azonban nagyon nehezen összeegyeztethető, fajsúlytalan elvá-
rások a generátorai, amelyeket egy szabadságvágyó művész nem sokra tart. A megfelelés 
kényszere ugyanis nem a sajátja. No hiszen idestova százhúsz éve kezdte el megszokni, hogy 
szabadon (ámde nem felelőtlenül) gondolkodhat el Isten teremtett világán. 

És ha elvegyül annak miliőjében, vagy ha besokkol, és viszolyog a közelségétől, ezért csak 
a bagolyvárából hajlandó kémlelni, vizsgálgatni azt, és képi szűrleteket készít róla? Amelyek 
egyértelműen kimutatják torz valóságát, csökönyösen megismételt torzító hibáit. Jótékony 
hatással bíró felcsere a kornak?
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NEM FÁBÓL VASKARIKÁT…
A zsenialitás dicsérete a művészetekben

„Nem minden rossz, ami volt, és nem feltétlenül jó, 
ami van. Majd a tapasztalat megmutatja.” 
 (Brassai Sámuel)

Koroktól és beiskoláztatott stílusoktól függetlenül, lezser hangulatban, zavartalanul és sza-
badon kellene alkotnunk mindig. Hasonlóképpen, mint a zsenialitásában egyedi festőóriás, 
az egy napon akár két-három stílusban is alkotni tudó, mindig élményhabzsoló Picasso. Aki 
a késő reggelt (delet) líraian könnyed, gyengéd figuratív rajzokkal kezdte, szürrealistaként 
élte meg a délutánt, kubista lelkesedéssel fogalmazta meg az esti élményeit, és néhanapján 
átszellemült, szinte durva absztrakciókkal élte túl az éjszakát.

Persze, ha belegondolunk, oly ritka manapság az olyan művész, aki mindentől függetlenül 
élhet a szenvedélyének – ráadásul megtartja és időnként ismételten előveszi a tarsolyából 
a már elraktározott régebbi, ám korántsem idejétmúlt alkotói stílusát –, mint a fehér holló. 
Mintha a művészi fejlődés csak egyirányú utca lenne… Mégis mindig van, aki valamilyen 
okból kifolyólag hirtelen átmenetileg visszavált, és hasznosítja a korábbi, sarkalatosan kidol-
gozott, szenvedéllyel megélt stílusegyvelegét. Talán nem is azért, hogy az új mellett öncélú 
élvezettel és hihetetlen erőfitogtatással a „régi tudását” újra megvillogtassa. 

Kazimir Malevics: Egy angol Moszkvában. 
Vázlatrajz a festményéről

Kazimir Malevics: Önarckép, 1933. 
Vázlatrajz a festményéről
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A mai művész mégis inkább mintha az aktualitásokra szeretne összpontosítani. Átlagol-
junk: szilárdan kitart az akár többféle módon is megfogalmazott korhű élményvilágának az 
általában rokonszenves és barátságos, ritkábban erőteljes, rebellis, netán agresszív, de min-
denképpen markáns szókimondása mellett. Mindeközben élvezi a kimondható igazságok 
szabadságát. A folyton sarkossá váló egyéni meglátásaiból különvéleményt is fabrikál, és 
következetesen azt ismételgeti.

Így valahogy, miközben aktualizálgat, alakítgatja tovább a stílusát. Egyben mindig meg-
alkotja a számára világos, érvényes és képlékeny elemző kritikáját is a kornak. Következetes 
szeretne lenni/maradni, hű önmagához. Ezért igyekszik teljesíteni önként vállalt céljait. Mert 
tudja, nem csinál(hat) fából vaskarikát…

MALEVICS HADITETTE

Kazimir Szeverinovics Malevics (1878–1935) Piet Mondrian és Vaszilij Kandinszkij mellett a 
XX. század talán legnagyobb úttörő festőművésze volt. Lengyel származású, Kijevben szü-
letett, és csupán egy rövid időt töltött Párizsban 1912-ben. Haláláig Oroszországban, ill. a 
Szovjetunióban élt, miközben a szerencsésebb kortársai emigrációba vonultak, és töretlen 
karriert futottak be valamelyik világvárosban, Párizsban, Berlinben, Londonban és egyebütt…

Malevics kezdetben posztimpresszionista stílusban alkotott, majd fauvista, később kubista 
stílusjegyekkel büszkélkedhetett. Hovatovább, a kubista szemléletű Káró Bubi művészcsoport 
tagjaként, majd irányítójaként ő lett az orosz kubista mozgalom egyik elismert vezetője is. 
Mivel igen nagy hangsúlyt fektetett a geometriai elemekre, kompozíciói egyszerűsítésével 
gyorsan eljutott a teljes absztrakcióig. Az orosz avantgárd írókkal, költőkkel is közeli viszony-
ban, barátságban volt, és talán ennek köszönhető, hogy 1915–16-ban közzétehette a nagy-
szerűen megfogalmazott művészeti kiáltványt, a szuprematista manifesztumot. Művészetének 
az orosz galériákból való kirekesztése ellenére Malevics sosem adta fel.

NAGYON KOMOLY JÁTÉK

Nem tudjuk hová tenni Malevics lengyel származású orosz avantgárd furcsa játékát a korral. 
A furcsaságai közül elsőként a Fekete négyzet fehér alapon című művét, a még forradal-
mi kommunizmus korhangulatát hamar gyászossá váló ünnepélyként kezelő, szűkszavú, 
nihilistának tűnő és a végsőkig lecsupaszító festészetét. A konstruktivizmus szigorú elvét 
követő túlzó egyszerűsítésével Malevics a meggyőződése, és nem a vakhit csábításának 
engedelmeskedett. A kommunizmus világmegváltó ideológiáját feltétlen elfogadó festőnek 
már a nagy szocialista forradalom idején lázongó hangú/hangulatú művészetét később a 
sztálinizmus rühellésével nyomta el és tiltotta meg. A merev kommunista elveknek érthető 
propagandára volt szükségük, és nem őszinteségből fakadó forradalmi elvontságra. Hogy, 
hogy nem, a húszas évek második felére kegyvesztett, „betiltott” Malevics 1927-ben csak 
német nyelven tudta megjelentetni szuprematista kiáltványát és tanulmányait. Oroszhonban, 
illetve a Gulag-nyitogató Szovjetunióban egy idő után Sztálinék valósággal megvetették. 
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Károsnak ítélték meg ténykedését, és egyáltalán nem voltak rá kíváncsiak. Csakis a forra-
dalmi művészet ellehetetlenítésére összpontosítottak, és számukra a populista szocreál 
propagandisztikus terjedése bizonyult meggyőzőnek és érdekesnek. Malevics forradalmi 
húzása 1933-ban, halálának évében vált újra érdekessé. Művészünk ekkor visszapördítette 
a művészetét a régi figuratív formavilágához, és egy önarcképet festett magáról. Mégpedig 
az érett reneszánsz szellemében, de látható igyekezettel a szocialista ideológiának is meg-
felelő színvilágban: a festő, aki a vörös négyzet fehér alapon elutasítottságát nehezen viselte 
el, érett figuratív festői tudását megvillogtatva, önmagát piros színű középkori ruházatban, 
kellő pompában és büszke pózban örökítette meg. Soha élesebb kanyart nem vett még egy 
ismert művész festészete. Malevics eljutott az alfától az ómegáig, majd csalódottan, de kiváló 
érzékkel visszatért művészetének kezdeti fázisához. Valójában mímelte a realizmusba való 
nagy visszatérést. Önarcképével ugyanis kitűnő és meggyőző példát mutatott a gondolkodó 
filozófus-művészről, akit a történelem bármily erős, agresszív szele sem tud maga alá gyűrni. 
Példázata furcsa, de nem a kompromisszumkötésről szól, csupán a győzedelmeskedni tudó 
erős fricskáról. Ahogyan a magasból lepottyanó macska képes mindig talpra esni, úgy az 
igazi művész nagy nehézségek árán is képes kivágni a rezet.

VÁLT(OZ)ÁSOK KORA

Lehet-e az egyéni meglátásaival küszködő alkotó, művész jótékony és jelentős hatással bíró 
jósa/felcsere a kornak? Az állandó mellett vannak folyton átsúlyozódó, változó, váltakozó 
értékek és mértékek, melyek gyakran újrafogalmazódnak. Valahogy túl gyorsan változik, aktu-
alizálódik, felértékelődik vagy talmivá válik sok minden manapság. A művész csak kapkodja, 
csóválja és ingatja a fejét. Ha tudomást vesz a kor vízöntőszindrómájáról, kétféle módon 
reagálhat. Vagy konokul kitart a megcsontosodó gondolatainál, vagy – ha következetesen 
időszerű szeretne lenni és maradni – követi a kort. Ma már nem zárkózik el a külvilágtól, 
ritkán antiszociális, átlagos polgári életet él, közösségekbe jár.

Leginkább úgy él, mint egy különvéleménnyel rendelkező átlagpolgár.
Normál, köznapi életet. Beépül a fogyasztói társadalomba, rendes ember módjára mun-

kahelye is van, gyakran politizál, vitás társadalmi kérdésekben állást foglal, néha megrögzött 
kritikus helyett intrikussá válik. A művészetében az önkifejezés dominál, de számára is ugyan-
úgy az éppen megfigyelhető aktuális jelenségek sztereotip szűrletei a fontos fogódzók, mint 
az átlagpolgár számára. Ritkán bonyolult meglátásait mégis meglepetésszerűen önti új(szerű) 
minőségi (kép- és hang)formákba. Találékonysága határtalan, túlhajszoltsága ellenére a mé-
diaismeretével sok esetben igazi katarzisélménnyel járó médiamix művészeteket produkál.
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ÁTADÁS

„Ha lassan megérted, miképpen nincs, ami 
van, úgy nevében érted meg, és neve erő-
sebb valósággá válik. Távolodva lásd egyre 
élesebben!” 
 (Erdély Miklós)

KATARTIKUSSÁG MINT ELVÁRÁS

Kétségtelenül meg kell még tanulnunk, hogyan kell/szabad átadnunk magunkat szabadon 
a legújabb kor művészeteinek… 

Nemcsak a közönség odafigyelésének kulcsfontosságú interaktív szerepe, hanem a mű-
vészet iránti laza elkötelezettsége, a kíváncsisággal elegy elvárása is döntően befolyásolja a 
művész sikeres tevékenykedését. Az aktuális kor sokféle, igényes és igénytelennek tűnő új 
esztétikákat valló, vallástalanná váló, azaz az igaz szakralitást nélkülözni tudó/szándékozó 
emberi bizonytalankodásainak világában a művész komoly, vizualitást értő/tudó magabiztos-
sága gyakran az előre kidolgozott részletes vagy lezser, ösztönös öntudatosságú terveiben 
mutatkozik meg. Ha a közelmúlt nagyjait tekintjük példaképnek, sokféleségükben még 
válogathatunk is. Vegyük például a felettébb precíz/kimért/megfontolt Makovecz Imre 
grandiózus organikus építészeti tervrendszerét. A garabonciás szellemiségű, nagy rajzolói 
tudású rézkarckirály, Kondor Béla zaklatott, szenvedélyes, történelemtudattal bíró szürre-
ális világát. Vagy Erdély Miklós másféle, elvont, mégis szakrális gondolatiságát, amikor azt 
sugallja, hogy a maga nemében a nem alkotás is alkotás, az üres tér iszonyatos esztétikája…

Egyenlő szárú háromszöget alkotó és egymástól erősen különböző zsenialitás jellemző 
mindhármukra, amely nagyszerűségek különfélék, de szimbiózisban férnek meg egymás 
mellett. Úgymond jól kiegészítik egymást. Akárha Makovecznek a magyar nép egységet 
alkotó, szellemi hagyományát felölelő szakrális épületi strukturáltságát nézzük. Akárha 
Kondor Bélának a kor marxista–leninista vallástalansága ellen spontán felvonultatott küzdő 
szentjeire és lázadó angyali seregeire esik a választásunk. Vagy akárha a gondolatvilág vir-
tuális szellemiségű nagyját, Erdély Miklóst és bölcselkedő elvontságát, a konceptualizmusát 
tekintjük szimpatikusabbnak. Voltaképpen egyre jutunk. Mindhárman felülmúlhatatlanok. 
Ha eljutunk a csodák felismeréséig, akkor nem zavar bennünket az sem, hogy más és más, 
vizuális-filozofikus aspektusa szerint tekinthetünk a jól felismerhető alkotói zsenialitásra.

KOLOSSZUSOK LEJÁRT KORA?

Manapság hasonlóan nagy ívű tervekkel, a kor nyughatatlan, túlpörgetett zavarodottsága 
miatt, a szent célkitűzések következetes betartásával igen kevés művész dicsekedhet el. 
Mintha a csodaváró naivitásoktól színtiszta igazságokat kereső, lelkesült művészek ideje 
már lejárt volna. A romantikus, szél ellen kiáltó szellemiségű művészek helyett ma a „profik” 
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világában élünk. Zártabb, hagyományos fogódzók nélküli, sokféle esztétikát magából kiizza-
dó, idegenszerű világban. Manapság a művész pályáját legtöbbször a hűvösebb, ridegebb, 
tárgyilagosabb, tisztes távolságból szenvtelenül szemlélődő, egyéni hangvételű, laza művészi 
koncepció határozza meg. Néha a mindennapi változások dinamikájával a nemesveretűséget 
és benne a jól kidolgozott, etikus világképet is megfogalmazódni érezzük általa. 

A konzumtársadalom jómódúságot éltető fixa ideája azonban mára a művészet hagyo-
mányos, szent és ünnepélyes etikáját is szinte teljes egészében felprédálta. Erős szóval, a 
művészet őszinte maradt, ugyanakkor egyre inkább atomizálódik, egyre parciálisabb és 
egyre profánabb. A jelenkori miliő sokszínűségével, zavarosságaival, elfogadott közvéleményi 
elfogultságával szinte meggátolja a briliáns egyéniségek, „polihisztor” zsenik előretörését. 
Akiknek még az anyagias kényszeredettségekkel is meg kell küzdeniük, és akik igazmondó 
művészek maradtak ugyan: ugyanakkor olyan igazodási pontokat követnek, amelyek vala-
miféle megfelelési kötelezettséget jeleznek, és ez is észlelhető a munkásságukban.

SZÁRNYALÁSOK

A XX. század elejétől az az egyértelműsített vágyuk a művészi ténykedéseknek, hogy egyé-
niek, szabadelvűek és szabad gondolatáramlásokat közvetítők legyenek. Azaz, az avantgárd 
stílustoborzó színeváltozásai óta átütő erővel igen gyakran hirtelen és megfontolatlan 
gesztusokra épít, majd ezeket megunja és szépen összekuszálja, összezavarja, hogy új 
kép(let)eket alkothasson meg. Nemritkán csupán az alkotás gyorsított folyamata alatt érik 
meg, izzik fel és növekedik, hatványozódik az eredményességében. Mára a művészet szinte 
képtelen külső szándék és támogatás nélkül szervesen beépülni a társadalmi struktúrákba. 
Voltaképpen oda, ahol élő szervezetének jótékony gyújtóingere és hajtóereje lehetne. 
Vigaszképpen mégis a dinamikus művészé a bizonyosság, hogy a társadalmak értelmisé-
gének szomjoltó forrásaként frissek és frappánsak, eredetiek, érdekfeszítőek, izgalmasak 
lehetnek a különös meglátásai. 

Erdély Miklós: Újságtorta Erdély: Újságtorta (1967), kivitelezte Altorjay Sándor 
1968-ban
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A modern kori mű-alkotó ember szinte kötelező jelleggel túlhajtja, ugyanakkor felkínálja 
önmagát és műveit a közösségnek. Úgy is mondhatnák, hogy nagydobra veri a művészetét, 
és különféle kommunikációs lehetőségeket ragad meg, hogy valamiképpen közvetítse az 
elért eredményeit. Ami leginkább érdekes ebben az egészben, az a titok, amely ily módon 
felcsigázza a társadalmi érdeklődést a munkássága iránt. Noha a művészet igazándiból a 
társadalomnak kis hányadát hatja csak meg, ő maga gyakran már ott tart a sajátosan szub-
jektív hangulatú alkotói lázában, hogy nemcsak a szép esztétikát, hanem a lét véletlenszerű, 
hasznavehetetlennek tűnő, „hibás” elemeit is a figyelem középpontjába állítja. Tehát nem-
csak a nemes gondolatokat és anyagokat, hanem a giccset, az ipari hulladékot, a kiszupe-
rált, „leszerepelt” termékeket, törött, szétszerelt gépalkatrészeket, még a talált fém-, fa- és 
műanyag idomokat, mechanikus roncsokat, romokat is használja és élteti az alkotásaiban. 
Itt még kitérhetnénk az úgynevezett „roncsfilm” kategóriájára is, amely a filmszakmában 
vitatott, ám fölöttébb érdekes „negatív” értéket képvisel. A hulladékanyagokat is oly módon 
használja fel, hogy a belőlük kiépített munkák pozitívumokká váljanak, különleges értelmet 
kapjanak. Gondolunk itt mindazon zsánerekre, amelyek egyébként lényegtelennek tűnnek 
az ember életében. Mindenesetre látványként szorgalmazzák az egyéb fogódzók nélküli 
lapos esztétikát. Hogy mégis hogyan sikerül fontossá, érdekfeszítővé, katartikus élményeket 
kiváltóvá tenni e rébuszos dolgokat, az a művészet megfejthetetlen titka.

Makovecz Imre: Impresszió – Csenger, általános iskola és művelődési ház. Szénrajz
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A MESTERSÉG ÁTADÁSA

A tapasztalati tudás átadásának lehetősége valójában: művészképzés. A művész ugyanis 
„a realitások talaján”, tehát művészpedagógusként is kiválóan érvényesülhet. A művészi 
tudást akkor dicsérné/becsülné meg igazán az utókor, ha azt látná, amit például Verroc-
chio mesternek a fiatal Leonardo napfényre hozásával sikerült elérnie. Áldozatosan a saját 
„tökéletesnek” hitt eredményeinek felülmúlását segítette elő, a világ újszerű láttatását és a 
művészi eredmények minden irigységet elvető ütemes/dinamikus továbbfejlesztési szán-
dékát. A reneszánsz korában ez a szándék egyértelműen tiszta és magától értetődő volt, 
mivelhogy akkor azt tekintették értékes alkotónak, aki lepipálta a saját mesterét. Ugyanakkor 
ezzel a birokra keléssel és a felülmúlás szándékával a tanítvány maga is elismerte a mestere 
értékességét, tudását. Manapság azonban az elég gyakran felújított, intézményesített mód-
szertant képviselő művész-tanító, a tanítványi lélekre hatni akaró mester nehéz helyzetben 
van. Az egészséges világkép elősegítésére koncentrálva egyre gyakrabban túlpörög. Mert 
miközben reménykeltően a tanítványainak általánosságokat tanít, a saját munkásságán is 
kénytelen töprengeni, a saját művészi sikerességében is csak reménykedik…
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RÉSZLEGES FELADÁSOK
Hová tart ez a világ?

„Csak akkor cselekedhetünk helyesen, ha tisztán 
látjuk a világot.”

(John Ruskin, a Preraffaelita Testvériség 
festőművészeinek „atyja”)

A XIX. század derekán kialakult romantikus festészeti irányzat, a preraffaelita művészeti meg-
élés a titokzatos vagy vallásos hevületű nemes eszményeket, időtlenséget, örök esztétikai 
igényeket hirdette. Legismertebb vezető festőik Dante Gabriel Rossetti, William Holman 
Hunt és John Everett Millais. Az általuk vezetett Preraffaelita Testvériség (Pre-Raphaelite 
Brotherhood, vagyis PRB) a XIX. század közepén működő művészeti intézményrendszer 
ellen lázadt, a festői inspirációt ehhez a korai reneszánsz festészetből vették. Eszközeikben 
és stílusbéli hasonlóságban a nagy Raffaellót támogatták. Világlátásuk azonban a naiv termé-
szetességben nyilvánult meg. Ők ugyanis a nyitott lelkületű ember őszinteségét, ártatlanságát, 
erkölcsös magatartását tartották a legfontosabbnak. Azazhogy még valamit: az eszményített, 
kimondhatatlan, isteni, örök igazság megfogalmazásának a kísérletét. 

A preraffaeliták társasága a nemeslelkűségre, egyben a természet és az ember harmonikus 
együttélésére esküdött. Voltaképpen az utolérhető/utolérhetetlen idealista eszméknek és 
a szűzies tisztaságnak hódoltak. Igazi szellemi vezetőjük John Ruskin (1819–1900) volt, az 
univerzális megszállottja, aki az elérhető tökéletességben hitt. Nevelő szándékkal dolgozta ki 
a mozgalom teljességigényű koncepcióját: az igazi nevelés célja nemcsak abban áll, hogy arra 
késztessünk, az embereknek jót tegyenek, hanem hogy ebben találják meg a boldogságukat. 

Ruskin, a magába szállt filozófus ötven-egynéhány évesen eszméinek megvédése révén 
keveredett bele egy, a művészeti perpatvarból polgári perlekedésbe torkolló, eldurvult 
nyilvános vitába. Mégpedig úgy, hogy támasztott eszméi védelmében, propagálásában és 
kizárólagosságának hevületében ócsárolta a kor nagy kihívója, William Turner (1775–1851) 
által megálmodott plein air festészetet. Ez a lelkesült festőművész ugyanis pimasz módon 
elnagyolt, atmoszferikusnak mondott látványfestészetet művelt, és bátor forradalmi pásztáival 
a XIX. század második felére csúcsformába hozta mind az angol, mind a francia impresszi-
onistákat. William Turner egyik, a japán grafikák egyszerűsítő divatjának engedelmeskedő, 
éjszakai ködös, hidas képkompozíciójának rusztikusságát pancser munkának és a nemes 
festészeti mesterség megcsúfolásának minősítette az idealista Ruskin. Egy év leforgása alatt 
azonban szépen el is veszítette a pert, amelyet Turner sértődöttségében indított ellene. 
Mindezt annak ellenére, hogy a konzervatív ízlésvilágú társadalmak általában berzenkednek, 
idegenkednek az új, forradalmi, nyugtalanságot generáló művészetektől.

Különös, furcsa története ez az angol nyárspolgár makacs kitartására rácáfoló kudarcos 
világnak. Hiszen valószínűsíthető volt, hogy a karót nyelt angolok a megbecsült konzervativiz-
musuk szellemének védelmében az egyre zaklatottabb lelkiállapotba kerülő, de az erkölcsös, 
tiszta szellemiség filozófiáját következetesen szentnek tartó Ruskin pártjára állnak. A sors 
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azonban kifürkészhetetlennek bizonyult, mint oly sokszor a történelmi látszatok elvetélése 
során. Ruskin ellenében a lázadó William Turner kapott bírósági elégtételt. Annak ellenére, 
hogy sokan utálkoztak a festészetén, és a nihilizmus átkát vagy a rettenetes káosz megtes-
tesülését látták nagy ívű, atmoszferikus jellegű forradalmi festészetében. 

Az öregkorára dohogóvá és szótlanná váló, végül elboruló elméjű Ruskin perfordító dia-
dala tehát annak ellenére maradt el, hogy a konzervatív, de sok mindenben álszent és karót 
nyelt angol társadalom inkább az ő ízlésvilágát támogatta, semmint Turner iskolázatlannak 
tűnő, végül mégis iskolát teremtő plein air szabadelvű, sokkoló hatású festészetét.

A MŰVÉSZI MOTIVÁCIÓ (VAGY A HIÁNYA) 

A motiváció az önkifejezés vágyása, cselekvési kényszer. Ha Turner festészetét nézzük, jól 
észlelhető, hogy az iskolázott tudás béklyóiból menekül el, és a természeti vadság és a teljes 
felszabadultság érzeteivel machinál. Ebben az a legérdekesebb, hogy nála pont a fesztelen 
magatartás és érdekes módon épp az önkifejezés igényének látszólagos hiánya kényszeríti 
ki, indítja be a cselekvés impulzusát, és hozza létre, majd tartja fenn kitartóan a művészi 
cselekvés inger(ület)ét. Így az önkifejezést megelőző kíváncsiság határozza meg, hogy az 
alkotói ösztöne beindul-e. Persze, végül mindig beindul…

Joseph Mallord William Turner: Gőzhajó a hóviharban. Fény-árnyék 
jellemzés. Vázlatrajz a festményéről
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A pszichológia emlősagyként jelöli meg az önkifejezés vágyát. Hüllőagynak nevezi viszont 
az igazi érdeklődés hiányában senyvedőt, aki akaratlan, és képtelen önerőből kreatívnak lenni, 
így csupán az ösztönösség, a spontaneitás és a megszokás segítségével kezd alkotni. Ezért 
mondhatjuk, hogy van, aki tulajdonképpen a semmi-gondolattal kezdi, és abból hozza létre 
a valamit. A preraffaelitáknak igazuk volt abban, hogy ha ők a világ működésében meglátják 
a jót, és a bűntelen élet lehetőségének a cipelhető keresztjét magukra veszik, fáradságos 
munkával megmenthetik a világ számára a legcsodálatosabb emberi eszményeket. Hiszen, 
mivel az embernek racionális agya van, szelektálhat, elbírálhat, választhat az örök érték és 
a talmiság, a jó és a rossz megoldások között. 

Turnernek viszont abban lett végül igaza, hogy a szellemi, kulturális és vallásos/etikai 
túlterheltség ellenében a megújulás kényszeres vágyának magvát ültette be a szeszélyesen 
alakuló festészetének atmoszferikus jellegébe, az ősködbe. Így az újjászületés és a haladás 
eszményét, reményét és talán a Távol-Keletről érkező, megújulási lehetőségnek látszó, de 
végképp beláthatatlannak tűnő, bizonytalan esztétikát csempészte be a hagyományos eu-
rópai érzésbirodalomba. Így az általa érdekesnek talált atmoszférajelleg végül húzóingerré 
válhatott, ezáltal a kötődésvágy, a kíváncsiság és a hódítás, valamint az odaadás szándékának 
felelt meg. Turner belső motiváltságának a végső célja így a gyönyörérzettel, a műélvezés 
képességével megáldott emberi idegrendszer újraélesztett, frissítő áramaktivitása volt, mely-
nek ingerkulcsa valójában a katarzisélmény utáni vágy. 

A külső motiváltság teljesen más élményi ingerületterületet jelent, egészen más szem-
szögből nézve érdekes. A művész alkotó szándékának, egész(séges) tevékenységének 
meghatározó impulzusai itt mintha háttérbéli kényszerirányításként hatnának. Ez a hagyo-
mányosnak nehezen mondható beidegződésigénynek való megfelelés különös indíttatásból 
születik. Az alkotói késztetés ugyanis részben spontán reakciója a külső elvárásoknak és a 
tanult igényességeknek. Az illendőség, a tanult esztétikai hagyományok, a kulturális ered-
mények, a kultúrtörténeti hagyományok és a vallásos érzületek hevülete… Mindez azonban 
külső motiváltságot jelent, melynek spontán tevékenységre késztető vagy éppenséggel: 
visszatartó ereje van/lehet. 

A Preraffaelita Testvériség festészeti hagyományai végül valahol a XIX. század végi sze-
cesszióban fogantak meg igazán. Habár sokan mondják, hogy a preraffaeliták festészete 
Magyarországon különösen Gulácsy Lajos festészetére hatott, számunkra az is érdekesnek 
tűnik, ahogy a Székely Bertalan által is kiválóan művelt üvegfestészetben is megnyilvánult. 
Az ő nyomdokain haladó Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch Aladár ugyanis 1904-ben meg-
alapította a gödöllői művésztelepet, amelynek célja az angol John Ruskin és William Morris 
szellemében is megújítható magyar festészet volt. Iskolájuknak kettős szerepet szántak: 
egyrészt a népművészeti és kézműveshagyományok felújítását, államilag is támogatott há-
ziipari szövetkezeti formában. Másrészt a gödöllőiek erős fegyvere lett a nem titkolt egykori 
preraffaelita törekvés: az élet és a művészet egységének a megvalósítása. 
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TÉNYEK ÉS IGÉNYEK

„Rákosnak szomorú mezején járván, magyar, hallod
 Fái között a szél mily keseregve nyögel?
Oh nem szél nyögel ott, ősid félisteni lelke
 Sír unokáinak elkorcsosodása fölött!”
(Petőfi Sándor: Epigramm, Rákos, 1839. április 30.)

„Ne azt várjuk, hogy a művészet váljon a mi számunkra hozzáférhetővé, hanem mi nyíljunk 
meg a művészet számára” – írta egykor Werner Hofmann művészettörténész A modern 
művészet alapjai című sikerkönyvében, és mi csak töprenghetünk azon, hogy a modern kor 
számára mennyire elfogadható/használható a megállapítása. 

A dolgok, a felfogások és természetesen a művészet fogalmi értelmezése is folyton 
változik, és manapság megéljük azt is, hogy nagyon sok állítás kérdésessé válhat. Megkér-
dőjelezhetővé, támadhatóvá vagy akár megcáfolhatóvá. A tények tényleg makacs dolgok: 
viszont idomíthatóak.

Amennyiben a mai, komplex művészetet igénylő társadalom képes áthidalni a megold-
hatatlannak tűnő kommunikációs problémakört, megoldási szándéka egyfajta elfogadható 
diktátumként érvényesül. A művészet ugyanis manapság népszerű árucikké vált. Annak, hogy 
a Parnasszusról leszállni kívánó művész, feladva ódivatú, nemességet feltételező magányát, 
sokszor elvegyül a tömegben, annak ára van. Egyrészt a közízlés szeszélyes alakulása folytán 
tényleg populárissá, viszont „közönségessé”, azaz közönséges polgárrá válhat. Egyúttal az 
előítéletek divathóbortja és a társadalom nyitottá, szabadelvűvé és olykor gátlástalanná váló 
közízlése miatt tőmondatos kritikákkal illethetővé, azaz ócsárolhatóvá is.

A művészi autoritás a művész úgymond nyilvános, vagyis prózai szerepvállalásával kérdé-
seket is ébreszt: Mennyire fontos ő? Miért kell a tömeghez „lealacsonyodnia”? Hasznos vagy 
haszontalan a ténykedése? Helyesen látja-e a valóságot? A valóság leképezése vagy absztrakt 
gondolatainak a terhe illeti meg a társadalmat? Mételyez vagy gyógyít? S a többi. A művész 
autentikussága/önazonossága az őt ért kritikák, előítéletek, általánosítások, sztereotípiák/
beskatulyázások miatt olykor háttérbe is szorul: az alkotói kényszer ugyanis ezáltal mind a 
külső, mind a belső kényszerítő impulzusok ráhatásos erejével indul be. A végeredmény 
minden esetben a mára már kommersszé váló, nyilvános, mindenkihez szólni akaró művé-
szet sokféle ága, sokfelé ágazása. Ami már nem is a magára ébredő művész világról alkotott 
képét mutatja meg, hanem a társadalom objektivitásérzetének szempontjait tükrözi vissza.

A KÖZÍZLÉS BEFOGADÁSA A MŰVÉSZ RÉSZÉRŐL

A művész akként érvényesül, hogy leginkább a kor aktuális stílusjegyeit, és nem csak a szemé-
lyes stílusjegyeit kénytelen használni, hasznosítani. Olykor „ráharap” az aktualitásokra, olykor 
rákényszeríti magát az időszerűségek felfedezésére, mert a korszerűtlenné válás bélyegétől 
irtózva azonosulni szándékozik az időszerű tendenciákkal. Ezzel az „engedményével” nehéz 



■ 242 ■ Péter László: Tollrajzkönyv ■ 

feladatot vállal. A képzelőereje sziporkázásával nemcsak a szabadon csapongó gondolatok 
által szorgalmazott magas-, azaz szabad művészetet, hanem valójában a közösség ilyen-olyan 
elvárásait/igényeit is kénytelen kiszolgálni. Hiszen úgy tudja, hogy a közösségnek, illetve az 
egész emberi társadalomnak (természetesen vagy feltételes módon) valamiképpen a hasznára 
van. Ezt a tulajdonságát a társadalom különféle „kasztjai”, rétegződései vagy felismerik, vagy 
sem. Művészetének tényleg az a természetesnek tűnő éltető energiája, amely a társadalom-
mal együtt lélegzik. Illetve, jószerivel manipulálja is azt: stimulálja érzelmeinket, provokálja 
ingerküszöbünket, ezáltal fejleszti (olykor talán rombolja is?) az ízlés- és érzésvilágunkat. 
Ha viszont túlontúl elkötelezi magát, és önként áll az emberi közösség szolgálatába, akkor 
természetszerűen a mag(v)as esztétikai kvalitásaival magasröptű, egyben közhasznú célokat 
szolgál. Mert ha az ízlésvilágunk fejlesztése is a fő célja, a reklámgrafika, a plakátművészet, 
a könyvillusztráció, a divattervezés ágazatai vagy akár a kísérleti filmek, a vizuális-zenei spot 
stb. irányába elmozdulva, az iparművészeti koncepcióik szerint mutatható ki a közt szolgáló, 
azaz a társadalomra nyíltan ható hasznosság elve.

RÉTEGZŐDÉSEK

Nyilvánvalóan a művész és a társadalom (bizonyos rétegei) is mindkét esetben, mindkét 
változattal nyernek. Általában. Hacsak nem találkozik a művészet a politikummal. Mert azt 
vagy meglovasítja, bekebelezi, és a hatalmi céljaira használja fel, vagy elnyomni és irtani 
kényszerül, hiszen általában nem is érti meg, ezért nem tud mit kezdeni a művészet bizonyos 
öntörvényű és rebellis irányzataival. Hatalmi koncepciója szerint ugyanis nem megérteni, 
elfogadni szándékozik, csupán „hasznosítani”, tehát kihasználni akarja az aktuális művé-
szeteket, illetve a művészeti tendenciákban leledző manipulatív lehetőségeket. Többszöri 
említésre szorul a nagy októberi forradalom orosz avantgárd művészete, mely szögletes, 
masszív és behemót forradalmi tendenciáival az első években lelkesülten a proletárdiktatúrát 
támogatta, a kommunizmus éltetésére hajtott, és eszméinek népszerűsítésére vállalkozott. 
A politikába beletenyerelő művész azonban alaposan elszámította magát, mert elhitte, 
hogy az ő művészete a fontos. Pedig a kor okkult kommunista eszméinek nagyon gyorsan 
ellenszenvessé vált. Érthetetlen volt, és kerülte a populizmust. 

Sztálin a hatalomra törésével egyértelműen a totalitárius diktatúra képében prédálta fel 
nemcsak a politikai ellenfeleit, hanem az új világrendhez hű alkotóit is. Félretette, célkeresztbe 
helyezte, megbélyegezte végül Natalja Goncsarova, Mihail Larionov kompozíciót, a szétfor-
gácsoló jellegű radiantizmust vagyis rayonizmust, Kazimir Malevics szögletes, mechanikus-
geometrikus szuprematizmusát. Végtére is, a sokak által érzelemmentesnek hitt forradalmi 
művészetüket. Ugyanakkor a nyugat-európai szférák súlyos német expresszionista törekvései 
rendültek meg, és alakultak át futurista, kubista egyszerűsödésekbe, hogy évek múltán a 
német nemzetiszocialista ízlésvilág végzetes ellenszenvébe ütközzenek végül. Hitlerék 
ugyanis már az „elfajzott művészet” félelmetes vagy kigúnyolni való radikális példáiként 
emlegették őket, és 1937-ben Joseph Goebbels utasítására megnyitották Münchenben a 
hírhedt Elfajzott művészet című kiállítást. A sors iróniája, hogy a második világháború befe-
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Natalija Goncsarova: Macskák. 
Vázlatrajz a festményéről

jeztével is a szocrealista törekvések hódítottak a szocializmust pártoló hatalmak körében. 
A   nagy Szovjetunióban Vlagyimir Tatlin emlékezetes, grandiózus, a II. Internacionálét éltető 
tervét is szándékosan elfeledték. A „forradalmi” szocializmus ideje alatt ugyanis fabatkát sem 
adtak a forradalmi mű megvalósításáért.

A KOR LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA

Apropó: provokációja. A billentyűket nyomkodó grafikusok számítógép vezérelte műal-
kotásai a virtuális, vizuális játék véletlenszerűségeinek sorozatából összeálló furcsa, de 
hatásos ötvözetek. A józan észnek (common sense) is ellentmondani látszó alkotási mód 
nem az alkotói világlátás értelmileg és érzelmileg is megélt élménysugárból indul ki, hanem 
az ad hoc jelleggel, véletlenszerűen kiválasztott és az interneten tömkelegével tárolt képi 
motívumokból. A művek immár a változatos-véletlen fotográfiák, a festett képreprodukciók, 
grafikus képfelületek effektusainak, részleteinek, képkivágásainak a szabad felhasználásával 
keletkeznek. A technika csodái az orránál fogva vezetik a művészetet. Van, aki élvezi az új 
művészeti műfajok változatosságkínálatát. Akár a vizuális művi és manualitást nélkülöző le-
hetőségeit, akár a zenében tomboló művi képződmények, a hangorkán jellegű, szintetikus, 
előkomponált és unalomig ismétlődő hangskálák alacsony röptét. 
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RABLÓ A SZENTÉLYBEN
Folyamatok és (vég)eredmények

Flow… Ezt a divatos kifejezést idestova két évtizede kitalálták, mintha új lenne a nap alatt, 
pedig nem is teljesen ismeretlen a működése. Csak divattá vált előtérbe helyezni, mert frap-
páns a megfogalmazása, a pszichológia területére való tévedéssel vált életszerűvé. E mára 
közismertté vált fogalmat, a nálunk is meghonosodott műszót a pedagógia tudományága 
is átvette már. Flow, ami szabadon megfogalmazva folyamot, azaz folyamatot jelenthet. 
Leginkább csak élményszerű szabad áramlás térben és időben…

Tudnunk kellene és illene már, hiszen évezredes tevékenységeink salakja, hogy maga az 
alkotói folyamat a hangsúlyos, igazi élmény, és nem mindenáron a végeredmény. Igaz, a 
végeredmény pillanata a katarzis, a hirtelen, pillanatnyi, meglepetésszerű, átütő erejű érzés. 
A katartikus élmények izgalmasak és mindenkor kellenek. Csupán nehéz manapság kiváltani 
őket, hiszen a zsúfolt világérzés miatt az igazán bonyolult rendszerekben élő embereknek 
már olyannyira megosztott a figyelmük, hogy a legtöbben alig jutnak el a világra rácsodál-
kozás élvezetes, minőségi átéléshangulatáig. A műalkotások java manapság nem is igazán 
éri el célját. A művész világmegváltó szándékáról immár régen lemondott, sokkal inkább 
jellemző rá, hogy szinte idegenként érzi magát a bőrében, mint egy rabló a szentélyben… 
Az alkotói megélése is leginkább a nyughatatlanságáról árulkodik. Az alkotási szokása sok-
szor az örömélményt nélkülöző, laza és elnagyolt vagy túlságosan kiművelt, mesterséges 
receptúrákkal telített folyamat. Melynek végeredménye az, hogy a művész néhanapján vagy 
misztifikál, vagy a létrehozottnak a meg- vagy továbbmagyarázására kényszerül… Olykor per-
sze az érzékletesség esztétikai, morális vagy intellektuális rácsodálkozásáig mégis eljutunk, 
de erre igencsak rá kell hangolódnunk, fel kell készülnünk. Az ünnepély megélésére. Hiszen 
ma már alig vagyunk képesek arra, hogy együtt lélegezve, egyformán éljünk meg dolgokat… 

A (SOK) MINDENT ÁTPOLITIZÁLÓ ÉLMÉNYVILÁG

Sokak szerint a magyarok önazonosság-tudata mindig is erősen átpolitizált volt, ami meggá-
tolta őket a folyamatok egyformán, egyként megélésében. Manapság például egy egyszerű 
népszavazás is megmutatja, mennyire önmagának való, önmagával is bizalmatlan és széthúzó 
a társadalom, amely ily nemtörődöm módon, észlelhetetlenül hanyatlik. Bibó István régi 
gondolata szerint egy nyugati ember ezt még megérteni sem képes. Már eljutottunk odáig, 
hogy a modern társadalom önnön kardjába dől, miközben olyan demokráciáról beszél, amely 
önmagában nem jelent semmit, terméktelen és idomtalan kreálmány, leginkább egy arány-
talanul nagyra felfújt légballonra emlékeztető, jócskán kiürített zsák. A megtévesztő manírok 
uralta totális hatalomátvételek árnyékában élő európai vagy világi társadalmak elbutultsága 
folytán minden folyamat látszat, melyben valóság-kincsre vadászni nem lehetetlen, de ritkán 
vezet el a végkifejletig. Amikor is olyan műremekekre lelünk, melyeket a katartikusság élmé-
nyével gazdagodva élünk meg. Hiszen milyen is a kényszerek nélküli élet élményvilágvarázsa, 
melyről néhanapján beszélünk ugyan, de nemigen tudjuk, milyen is valójában…
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PEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZET MA

Mire való? A múltban nemes szándék vezérelte, és az életre való felkészítés folyamatának 
tartották, épkézláb, értelmes emberek nevelésére. A mai nevelési, oktatási intézményeket a 
találékonyságot erőltető, kopírozó jellegű gyorstalpalás jellemzi. Ráadásul olyan folyamatos 
társadalmi, gazdasági, törvényi, ne adj’ isten politikai hatások érik, amelyeknek következtében 
például a művésztanárok is egyre több bizonytalanságot és stresszt élnek át. Ilyen nyomás 
alatt pedig egyre nehezebb megfelelniük a megnövekedett elvárásoknak. Így a művészpeda-
gógus nem csupán eszközként használható támogató erő, hanem ugyanolyan sérülékeny és 
boldogságra vágyó lény, mint bárki más. Csak akkor képes hatékonyan nevelni és jó példát/
mintát mutatni, ha az ő alapvető emberi jogai és szükségletei is érvényesülnek. Úgymond, 
ha a lelki egészsége is karban van tartva.

A művészeti iskolai képzés célja, hogy segítse a fiatalokat a lelki fejlődésben és az el-
fogadható tudásszint elérésében, a személyiségfejlődésben, az önismeretben, az önálló 
gondolkodásban, az alkotómunkára foghatóságban.

ELISMERÉS, ELISMERTSÉG, ELFOGADOTTSÁG

Az elismerés és az elfogadottság érzete esetleg a művész belső igényévé válhat.
A kritikai dicséret vagy a (főként a szakmai) bírálat, akárcsak a felnőttekre felnézni tudó 
gyermek számára, a művészt jól ösztönzi. Mi, emberek már csak így lettünk teremtve. Ha 
szapulnak bennünket, meghunyászkodunk, gondba esünk, netán kételkedni kezdünk tehet-
ségünkben, és megállunk tevékenykedésünkkel félúton… Olykor úgy érezzük, hogy némi 
igazság lehet abban, amit a kívülálló szemlélő ítészként megállapít rólunk, éppen aktuális 

Bátai Sándor elektrográfiája Rabló a szentélyben – Péter László 
performance-a
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tevékenykedésünkről. Ha viszont dicsérnek bennünket, megnyílunk, vagy szélesre tárjuk 
lelkünk ajtaját, mert az elfogadottságunk lelkesít bennünket. Ekkor hatványozott erővel rendel-
kező, fontos, megfontolt, határozott és cselekedni tudó egyénekké leszünk. Ilyenek vagyunk.

Ha kell, még a pávatollat is lekapjuk a vármegyeházáról. A jutalomnak érzett dicséret tehát 
biztat, sarkall bennünket, és gyermekies örömteliséget okoz. Az elutasításunkat büntetésként, 
kirekesztésként éljük meg. Mindez azonban bennünket csak részben irányító állapot, hiszen 
a szubjektív és önvédelmi gondolkodásunk leginkább felül tudja írni még az objektív ítéletet 
is. Kivéve, ha visszavonhatatlanul behódolunk, és el is hisszük a nagyra tartott ítészek ítéletét.

GYORS FUTAMOK A MŰVÉSZETBEN

Az elektrografika a maga sajátos eszközeivel kezdte el feltérképezni a kor embere és a tech-
nika viszonyát. Az új perspektívában a gép szerepe is megváltozott, a művész megszelídítette 
azt. A kezdetekben fénymásológéppel, telefaxszal vagy más elektromos berendezéssel, a 
legutóbbi időkben leginkább csak számítógépes grafikai programok bukdácsoltatásával 
létrehozott manipulatív fotók segítségével. Mára a véletlenszerűségük miatt érdekessé váló 
tudattalan effektusok komolykodó fogásaiból kialakíttatott az „egyedi” alkotások eszmé-
letlen tömkelege. Amely vonulat alapanyagában ténylegesen autentikus, de „szilíciumos” 
tulajdonságokkal rendelkezik. Úgy fest, mintha valami idegen kéz nyúlna bele az alkotói 
folyamatba. Ennek a hagyományos rafinált képzelőerőhöz, kézügyességhez, rajztudáshoz/
formaérzékhez, színkeverést megkívánó alkotásmódhoz éppúgy nincs köze, mint ahogy 
a régóta kikísérletezett hagyományos technikák gyakorló ismeretéhez sincs. Ráérzéses és 
spontán, kissé emberidegen, de lassan megszokottá elfogadottá, divatossá válik. 

Kétségtelenül van is varázsa. Ugyanakkor félreérthetetlen gesztusa ez a hagyományos 
művészeti ágak lefokozásának, hiszen – nem beszélve arról, hogy a huszadik század mű-
vészete az esztétikus mellé beengedte a nyers, frivol, deviáns és „gyerekkéz” alkotásmódot 
is – már odáig jutottunk el, hogy képzetlen emberek, sőt gyerekek is játékként mímelhetik 
a rangra emelkedett műalkotót. Szkepticizmusunk ellenére tudjuk, hogy vannak pozitívumai 
és markáns eredményei is a számítógépes grafika, azaz az elektrografika műfajának. A   köny-
nyed átalakítási lehetőségek, a véletlenszerű vizuális élményhatások, a „nem egészen ezt 
akartam” felfedezői élménye. Ugyanakkor benne van az elhitetés meggyőzési szándéka is, 
hogy mindenki művész, amennyiben saját magában felfedezi az alkotás csalóka mámorát. 
Vagy csupán nyugtalanító és némiképp devalváló mímelése annak, amit egykor teljes ko-
molysággal vett alkotómunkának neveztünk?
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SZABAD GONDOLATOK KISKÁTÉJA
Szalay Lajos Genezis rajzciklusa kapcsán

„Ne törődj azzal hogy végtelen
Csak saját magával mérve az…” 
(Poór Keck Zsigmond: Vigasz)

A MAGRA HINTETT PORSZEM 

Egy, a végtelenséget megcélzó miniatűr gondolat irdatlan feszítő erővel hathat ránk?
Azt sugallja ugyanis nekünk, hogy egy magra hintett porszem is eredményes, új kezdet 
lehet, amennyiben vétlen esőcseppet kap. A magra hintett porszem lehet egy csepp, tollal 
továbbmaszatolható fekete pötty is, amelyből végül egy egész genezis lesz…

Szellemi lefojtások idején, a mélypontra érvén éljük meg a leghatározottabban a kiérlelt, 
tisztára dédelgetett gondolatainkat. A gondolatok kimunkált végső változatát és kimondá-
suknak kényszerítő jellegű lehetőségét, varázsát. Ekkor kell szimbolikus sztúpaként előhozni 
őket… ha van bennünk kellő kreativitás.

Szalay Lajos: Jákob harca 
az angyallal, tusrajz

Szalay Lajos: Shakespeare: 
II. Richárd, tusrajz
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A művészet ősidők óta szórja a talentumokat. A művész bevett szokása szerint az emberi 
közösségek követelődzése nélkül váltig csak adakozik. Mert híve annak, hogy az emberi kö-
zösségnek, amelytől maga is függ, adóznia, sőt adakoznia kell. Ilyennek látjuk a művészetet… 

Ilyen a költészet is. Hiszen József Attila, akinek szegénysége és elesettsége mellett is 
mindig csak adnia kellett, és egész életében adakozott: szinte kárhozott megszállottsággal 
hintette/szórta szét a szellemi morzsáit, morzsalékait. 

A művészetnek manapság, de talán minden korban, ilyennek kellene lennie.

AZ ÖNKÉNTES ÁLDOZAT

Ha folyton adni szeretnél a kibomló értékeidből, választanod kell: vagy a hiúság, vagy a 
felemelkedésed útját fogod járni.

A fáradozásaidért cserébe, többnyire úgy érzed, nemigen kapsz semmit. Feltételezésed, 
hiányérzeted nem tévedés, mégis kicsinyhitűségre, tévhitre vall. Tudnod kell ugyanis, ha 
viszonzást/ellentételezést vársz el, az önzés hibájába esel. A művész egyik legfontosabb 
jellemvonása az önzetlenség.

Nem a végtelen küzdelmed hiábavalóságát, hanem küzdelmeid nehezen felismert ered-
ményét: az áldozat felvállalt szerepkörét, szerepét kell megtalálnod az értékelhető cseleke-
deteidben. Mert az áldozat sosem hiábavaló.

A REMÉNYEID SZABAD BŰNTETTE

A reményeid szabad bűntette: a hiábavaló megélés a néha reménytelennek tűnő átadási 
próbálkozásainak a bűntette?

Amikor reményről beszélünk, a hiábavalóság is ott cseng a fülünkben. Ezt általában/
szerencsénkre nem hisszük el. Nem vesszük be hiánytalanul. Hiábavaló cselekvés ugyanis: 
nem létezik. Ha a hiábavalóságot elhinnénk, hiábavalóságokra fecsérelnénk el az időnket: 
és talán azzal a tudattal nem is élhetnénk. A lefokozások érzete is az ellenünk irányuló érvek 
benyelése miatt élhet. És valószínűleg bénító hatású. És képtelenség. 

ELLEN-TETT

A kor modortalan vallástalansága a hiteltelensége: a hitetlenség és reménytelenség szinoni-
mája is egyben? E kettő: ikerpáros. Ezért nem mindegy, hogy hogyan és miben, de valamiben 
hinnünk kell, már csak azért is, mert a hit a lélek és a lélek-zés, valamint a harmonikus kö-
zösségi együttélés egyik legerőteljesebb pillére/támasza. Az életünknek olyan biztonságos 
kapaszkodójául szolgál, amely megtartó erejével nagy önbizalmat ad. Nem csak a túléléshez. 
Netán az alkotói szerepkörre sarkall bennünket. Hiszen azt sugallja nekünk, hogy teremtői 
utánzó erőnket Ikaroszként bátran, sőt vakmerően próbálgassuk.
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AZ ALKOTÁS SZENVEDÉLYE, JÁTÉKOS ÉRTELMEZÉSBEN

Az ismert a véges, az ismeretlen a végtelen?
Szellemileg a megmagyarázhatatlan dolgok óceánjának kicsiny szigetén lakozunk. Gon-
dolatainkban csak ott uralkodhatunk. Feladatunk az, hogy felfogjuk a végtelen fejlődés 
lehetőségét, és vég nélküli küzdelmek árán éljünk is vele. Megéri, ha minden elkövetkező 
esőváró generáció küzdelmei árán valamicskével előbbre jut, és porhintéseivel gyarapítja 
az anyaföldet. Ugyanis egy magra hintett porszem is eredményes lehet, ha esőcseppet kap.

Amennyiben nem hajlunk a világi eredetű kompromisszumokra, győzedelmeskedünk?
A hirtelen feltámadó lehetőségekkel élhetünk, ezek segítik a fejlődés útját. Amennyiben 

visszariadunk, és nem élünk a felkínálttal, elerőtlenedünk, és az emberekben való hitünket 
elveszítjük: erővesztésünkben esetleg magunk is elveszünk.

Ha reménységet táplálunk, felemelkedünk. Válhatunk a magunk kárára, de a mások javára 
úgy is, ha egy oligarchikus parancsnak engedünk. Istennek útjai persze kiismerhetetlenek. 
Mert Isten kezében a világ. A művész azonban választhat, mert felszabadító erők birtokában 
van: ezért mégis elsősorban önnön kezében van a maga vállalta sorsa.

GONDOLATTÖREDÉKEK A MŰVÉSZETRŐL

Ha nem a tettek vezérelnének bennünket, a magunkba roskadás végakaratként nehezed-
ne ránk?

A hiúság kudarca abban rejlik, hogy nem ismeri (f)el az elutasítás jogosságát. A feltételek 
nélküli elfogadást viszont megköveteli mindenkitől. A művészet ugyanis szívósan magának 
akar mindent.

Amikor a teremtést utánozzuk, a felfedezés öröme mellett olykor pofátlanul talán még 
azt is feltételezhetjük, hogy véges gondolatainkkal, az emberléptékű ötleteinkkel tágítjuk, 
bővítjük az univerzumot. Hozzáadunk valamit a teremtett egészhez.

Elvileg a tökéletest nem lehet jobbá tenni. A vérbeli alkotó ritkán feltételezi azt, hogy 
olyasmi lényeges dolgot teremtett, hozott létre, aminek akkora jelentősége van, hogy azelőtt 
még csak nem is létezett…

A költő szavaival: minden megvan. Pusztán a bonyolult ötleteink végrehajtásának frissítő 
szándékával alkotunk olyasmiket az olykor tiltakozó/kapálódzó közösség számára, ami nem 
mindennapi magyarázatául szolgálhat a teremtett csodának. A teremtett csodát csak az 
emberi gondolatrendszer cselekményes keretrendszerében tudjuk értelmezni, tehát az uni-
verzális felfogásától eléggé távol vagyunk még. Pusztán sóvároghatunk tehát az után, hogy 
tökéletesebbre csiszoljuk a tökéletes harmóniát. Gyenge imitációink mégis olykor-olykor a 
csodaként megélés varázslatával hatnak. Ez a katarzisélmény a narcisztikus hajlamaival küzdő 
emberi nem sóvárgása. Időről időre felszakadó sóhaja, amely a gondolatszabadság elméleté-
nek zabolátlan tarolását is igazolni látszik. Talán el is hiszi, vagy talán még igazolni is tudja…
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A SÁMÁNASSZONY TÁNCA
Butterer Kiss Márta alkotásaihoz

Van Butterer Kiss Márta művészeti habitusában valami keleties. Ezt elsősorban a műveiből 
sugárzó kikezdhetetlen intimitás jelzi, amely szabadon szárnyal, amint munkához lát. Meg-
értéséhez azonban nemcsak a női princípiumok túlzott használata, hanem a keleti világ 
sámánjainak mágikus ereje is párosul. Ez jut eszembe, amikor a mélytudatából eredő fara-
gott-festett alkotásait látom, és főként ezekért az alkotásaiért tartom őt kitűnő művésznek 
és erős egyéniségnek.

A keleti filozófiai bölcseletek évezredes következetessége nyomon követhető még az 
európai (nyugati) művész(et) alkotói gyakorlatában is. Ennek okáért egy kis kitérőnek is meg 
kell jelennie itt, ebben az írásban. Hiszen elődeink és egyes kortársaink lírai és drámai mű-
vészetében is fellelhető a keleti bölcseletekre hajazó, vagyis kétségtelenül odaillő, révülősen 
elmélyült gondolkodás. Mindaz, ami talán mindenkor valamiféle tökéletes vagy tökéletesített 
gondolkodó habitust takar. 

Mintha minden, ami valaha a kelet felől érkezett, az agyoncsiszoltsága folytán kikezdhe-
tetlen, támadhatatlanul tökéletes vagy hibamentes lenne. Holott bizonyos idealisztikus elvá-
rások szemszögéből nézve tényleg annak is látszik, hiszen sok esetben csak a nyugati embert 
elkápráztató ismeretlen/szokatlan és különleges esztétikummal bíró jellemvonások fejtik ki a 
harmonikus/erőteljes hatásukat. Az idegen kultúrák idegen esztétikájára módfelett kíváncsi, 
mindenből egy kicsit csemegézni óhajtó, kényelemkereső „nyugati/as” természetünk visz 
rá a zavarmentes, végső esztétikai értékekig finomított orientalizmus áhítatára/csodálatára. 

Az ezernyolcszázas évek második felében, de leginkább az utolsó negyedében, a dinami-
kusan átalakuló, modernizálódó európai minőségeket halmozni látszó, polgárias attitűdöket 
szabadjára engedő civil kultúra és művészet Van Gogh és Claude Monet éppen elkezdődő 
divatja mellett a tarsolyában hordta a Paul Gauguin által nevesített Tahiti-imádatot is. Ami 
az ismeretlen, vad és szabad keleti világ érdekfeszítő hangulatvilágát jelentette, beleértve 
a Távol-Kelet, Japán, Kína, a mesés India… a birodalmak által időről időre meghódítani kí-
vánt orientalista arab világ vagy az ismeretlen afrikai kultúrák törzsi kultúráinak kifinomult 
természet(esség)ét. Nem is beszélve az amerikai bennszülött magaskultúrákról vagy az 
ugyancsak gazdag és szerteágazó törzsi művészetekről…

A lassacskán felocsúdó, vitálissá lett új világművészeti központ, Párizs, még sokáig, évtize-
dekig tátott szájjal csodálta elsősorban a japán iparművészeti tárgyak kifinomult ízlésvilágát. 
Épp úgy az eszméletlen tudást magába tömörítő selyemfényű vízfestményeket is. A finom 
selyemszövetekre festett leheletfinom ábrák vagy áttetsző ezüstpikkely-bordázatú rizspa-
pírra fametszetként nyomtatott színes, origamihangulatú, tökéletesnek álcázott természeti 
látványok, zsánerképek vagy a csonka lávatölcsér a magasra törő japán szent hegy, a Fudzsi 
hatalmas hegyormának univerzális ünnepélyét jelezte.

Az ismeretlen távoli kultúrák, még inkább az említett titokzatos keleti hagyománytisztelő 
művészetek feltétlen elfogadására volt hajlamos a Nyugat. A modernizálódó Európa irtózato-
san gazdag és falánk gyűjtőként habzsolta a számára ismeretlen, esztétikai archaizmusában 
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Butterer Kiss Márta műalkotása

alig követhető, ám a rajongásig tisztelt, példaértékű, hihetetlenül könnyed, művészi magas-
latokig fölfejlődő hagyományos kultúrákat. Mindezt, tehát a mesés esztétikai gazdagságot, 
a modernizmust kiizzadó új(fajta) művészeti törekvéseibe igyekezett is beleépíteni. Ami 
megfellebbezhetetlenül cáfolta azt az elméletet, hogy a (rég)múlt letűnt művészete immár 
halott kövület, a modern művészetek célja pedig a mindenáron újat teremtés régi kacat-
hagyományokat elvető ingerülete.

Hogy miért e hosszú felvezető?
Visszatérve a keleti bölcseleteknek a végletekig átgondolt, felhőtlen gondolati tisztaságára, 

el kellene mondani, hogy a modern művész olykor komoly, megalkuvásokba ívelő, kivéd-
hetetlen zaklatottságokba keveredik a műveivel. Néha úgy tűnik, hogy még túl fiatal vagy 
felkészületlen, tétova, határozatlan… Olykor önmagát és a közvetlen környezetét is hibák hal-
mazaként értékelő látásmódot formázza. Pusztán azért, mert nemcsak az életbölcseletekből, 
hanem a maga tapasztalásaiból indulna ki mindenkor. A sok esetben tapasztalatlannak vagy 
izgágának tűnő művész mégiscsak kifejezetten magas erkölcsi mércéket igyekszik követni! 
Olykor rejtett vagy megfogalmaz(hat)atlan okok miatt görcsbe rándultan, mégis hősiesen 
ellenállva a zűrzavar/kísértéseknek, célra tör.
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Ezért szoktuk mondani, hogy a maga emberi korlátoltságával, de valamiféle mégis-éteri, 
sőt angyali átélőképes érzékenység révén, igyekszik jól megfogalmazni a lassacskán tisztára 
csiszolt sugárzó gondolatait. 

FELMUTATNI VALAMIT, AMI CSODÁLATOS

Butterer Kiss Márta abból az élményvilágból alkot, amit már átélt és tud! A látványélményein 
kívül/helyett poroszkálva, szűrletként próbálja megjeleníteni, fizikai és vizuális élményfor-
mációkba önteni a szinte mindennapos töprengéseit: az életről-halálról szövögetett látomá-
sait, rádöbbenését keletkezésünkről, tűnő(dő) élményvilág-életünk hogyanjáról, miértjéről, 
mikéntjéről.

Általában szó vagy jól megfogalmazott, továbbszőtt gondolat(sor) nélkül nem tudunk 
elmenni a szűztiszta emberi alkotások mellett. Hogy így vagy úgy, ne figyeljük meg és/vagy 
ne szólítsuk meg azokat: akár pozitíve hozzálátva, megélve és hozzászólva, akár negatív 
–   lekicsinylő – vaksi-reményvesztett értelemben, kritikusan.

Mert ami sok, az sok. A mindennapokat átlagosan megélő, akárha egyszerűsítetten a 
táplálékszerzési ösztöneit kiélő egyszerű ember számára sokat tud elmondani. Ámde kevesek 
élnek azzal az őket megjutalmazó értékhalmozó és gazdagító élményszerzési lehetőséggel, 
amit a művész kimond, megalkot, elkövet.

Mert olykor túl súlyos gondolatokat közöl/közvetít, vagy túlontúl kifinomodott/éteri 
gondolatokat és érzületeket sugároz, amelyet csak kevesek tudnak igazán meg- és átélni, 
illetve magukévá tenni.

GYEREKANGYAL, MACSKAÁLOM

Gyerekangyal, macskaálom – valamiért ezt ismételgetem magamban. A sámánasszony 
festékez. Ötvözi technikáit. Erezett fadarabokat, maszkszerű gyermek- és angyalarcokat, 
tafotákat, vászondarabokat, mágikus szimbólumokkal díszített gyapjúnemezt, nyers állatbőrt, 
spárgából font csüngőket formáz. Kötöz és gubancol vonalhalmazokat, árnyakat, árnyékokat, 
villogó vagy tompa színeket. Varázslatos kellékeivel elegyíti gondolatait.

A világ pedig marad egy, a művész által összeolvasztott: fércelt, összevarrt, a lehetetlent 
megkísérlő újrateremtés emlékképe. Az alkotó ember jeleket ró, megfejthető, fejgörcsöt nem 
okozó, könnyed lejtésű rajz- és festményszövetdarabokat aggat fel az ecseterdő sámánfá-
ira. Elvarrja felfeslett szálait a régmúltnak, megnyugtatja a fénytől és a derengésektől izzó 
képi felületeket, lecsendesíti vízfestékfolyású vizeit. Megrója, fegyelmezi a valóságábrákat, 
körbetáncolja őket. 

A sámánasszony mágikus tüzeket rak, kitartóan, újra és újra.
Lángot táplál, nappali és éji tüzeket.
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FÉNYKÖRBEN
Papp Ferenc és a művészet csendje

„A festő dolga a képalkotó elemekből olyan rendet 
teremteni, ami erkölcsi tartalmat sugalmaz, s ezt 
nyugodtan artisztikumnak nevezhetjük. Persze, 
ott van mögötte a valóság: de a forma az, ami a 
művészetet sugározza.”

(Hornyik Miklós: Fénykörben. 
Budapest, 2008, Masszi Kiadó)

A művészet összességében ingerületek, információs áradatok és jeladások sorozata. A   hu-
szadik század óta minden bizonnyal a szubjektív világlátásunkkal vélemények bonyolult 
sokaságát, újszerű meglátásait ismertük meg, ezáltal új gondolati összefüggéseket, önazo-
nosság-rendszert alkottunk meg.

Tagadhatatlan, hogy mindent, ami a spirituális és a fizikai létünkből ered, az eseménydús 
külső és belső élményvilágunkból szűrünk le, és hogy ugyanaz további gondolatot generáló 
hatással van ránk. A művészeti megvalósulások, az alkotómunka „lecsengése”, az alkotás 
folyamata és végkifejlete egyaránt vetületi tendenciája az élményvilágunknak. Olykor lassú 
folyam(at)ként duzzad fel, csendesen szilárdulnak meg a kiizzadt gyöngyszemei. Hogy ro-
konítsuk a gondolatot: mint például az azóta már klasszikussá vált Hornyik Miklós irodalmi 
munkásságában, aki általában rövid terjedelemben beszélt a lényegről, de már a nyolcvanas 
években a modern magyar irodalom egyik ritkán megnyilatkozó tudoraként, különc, érték-
mentésre termett apostolaként ismertük, szerettük és tiszteltük. Ilyen értelemben beszél-
hetünk most művészbarátunk, Papp Ferenc kiállított alkotásairól, amelyek hosszabb időn 
át létrehozott, nagy lélekzetű munkák. Éppen ezért a vizsgálódásai, érdeklődési motívumai 
értelmében szerteágazóak, és jól megalapozott gondolati rendszerébe ágyazottak.

KIHÍVÁSOK 1.

A hangsúlyt nem véletlenül teszem a „ritka megnyilvánulásra”. A művésznek nem okvetlenül 
az lenne a dolga, hogy menetrendszerűen, óránként, naponta vagy akár hetente „megnyi-
latkozzon”, alkosson. Vannak művészek, akik folyton nyitott szemmel járnak a világban, 
élményeket gyűjtenek, és a hosszan tartó elraktározások nyomán lassan érlelődő gondolati 
magvakat dédelgetnek. A művészet tehát lehet a hosszú hallgatások csendjét megtörő, böl-
cselkedő hajlamú alkotó ember művészete is. Vannak alkotók, akik hosszas szünetek után, 
újult erővel dolgoznak, és csak időről időre izzadnak ki magukból egy-egy gyöngyszemet: 
letisztult, jól megfogalmazott gondolatok vizuálissá csiszolt vetületábráit. Erre az álláspontra 
jutott Papp Ferenc munkásságáról írva Ács József, Csorba Béla vagy Pásztor László is.

A művészetet ugyanis nem egyszerűen megszokásból követjük el, hanem ünnepélyesen 
vállaljuk is. Szeretnünk is kell, hiszen észrevétlenül meghitté válik a számunkra, mint az ágy 
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melege, és megindító intimitássá, mint az összetart(oz)ó család öröme. Olykor küzdenünk is 
kell a tömegeivel, akárcsak Jákobnak az angyallal. A művésznek feladata az önmegvalósítás, 
aminek azonban ára van. Hiszen aki az alkotóművészetre felesküszik, annak a szenvedélyes 
küzdelmeivel kell igazolnia azt, hogy rátermett, önmagunkkal azonos az arc, amely regge-
lente visszaköszön neki a tükörben.

KIHÍVÁSOK 2.

Minden jelzés jelszerűvé tehető szublimátum a világban. A vizualitás, a látás nyelve(zete) 
szerinti szabályos vagy alaktalan művészi megnyilatkozásaink eredményezhetik azt a szikrázó 
fényt, amely átható, éles kiáltásként töri át az emberi rövidlátásunk falazatát, süketségünk 
burkát. Ez a katartikus érzés, amelyért érdemes odafigyelnünk, mert általa többek és jobbak 
leszünk. Ha ennek az átélésnek érvényt adunk/szerzünk, és szokásunkká válik az élményvilág 
követése, akkor végre megértjük, hogy minden alkotás vágyásával a megvalósítható elgon-
dolásaink rébuszának megfejtői vagyunk. A szimbólumok és parabolák halmaza, amelyben 
rendteremtő erővel a megvalósulásunkat keressük, rejtjeles megfejtéseket tartalmaz. Papp 
Ferenc, a művész is ennek a megfejtési vágynak a szolgája és a megfejtések elkövetője. 
A   művész közönsége pedig tulajdonképpen az információt begyűjtő megértő közösség, 
akiből nem hiányzik a művészet végtelen kifinomultságait megértő hajlam. 

A huszadik század utolsó harmadában a világ már talán abba a vízöntőkorszakba csúszott 
át, amikor nehezen érti meg a biztos megalapozottságú, klasszikus ábrázolóművészeteket, 
még az egykor oly éles kanyarokba ívelő, megrázó avantgárd művészeti stílusokat is avíttnak 
tartja. A stílus ma már nem jelent semmit, csupán kikristályosodó gondolat, amely vezérkon-
cepcióként sokféleképpen fogalmazódhat meg, de mindenképpen érvényesül az alkotó által. 
Ezért bátran kalandozhatunk, és azt lehetne mondani, akár „újrahasznosíthatjuk” a régebbi 
korok már lecsengett művészi elemeit is: ezt a koncepciót nevezzük retrónak.

KIHÍVÁSOK 3.

Papp Ferenc a tehetsége révén már 1960-ban sikeresen felvételizett az újvidéki képzőművé-
szeti iskolába, és bebocsátást nyert a művészetképzőbe. Másfél év után azonban édesapja, 
aki féltésből lebeszélni próbálta a mindig ingatag művészeti pályáról, átíratta őt az ipari 
szakközépiskolába, villanyszerelőnek. Feri e kényszerpálya alatt sem hagyott fel a művész-
kedéssel, autodidaktaként folytatta az alkotómunkát, és rövid idő alatt két önálló kiállítást is 
megvalósított az ifjúsági otthonban. 

Később Temerinben a képzőművészeti kör fő kezdeményezője lett, és a székelykevei kö-
tődésű Nagy Imrével, valamint Jánosi Lászlóval, Gyuráki Zsigával, Kurcinák Ferenccel, Berki 
Ágostonnal, Móricz Károly – Boyjal és másokkal a Papp Pál Népegyetem egyik, műteremnek 
kinevezett helyiségében (eredetileg a volt kántorház egyik termében) együtt alkottak. Papp 
Ferenc 1974 januárjától egy ideig a kör tevékeny elnöke is volt. A Temerini Csoportként 
elhíresült képzőművészeti kör festőtagságának egy része végül „lemorzsolódott”, más te-
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vékenységű pályára állt át, néhányan azonban tovább hódolnak az alkotóművészetnek, ha 
nem is „főállásúként”, de a TAKT éltetőiként. 

1976-ban ugyanis a már legendás Muzslyai Művésztelep (szervező tagjai többek között 
Rácz János, Sziveri János, Sziveri Rózsa, Tóth Béla, Juhász Illés, Bartha József, Fenyvesi Ottó… 
és sokan mások) folytatásaként már e nagy múltú „Temri” vagy „Temeri” mezővárosában él 
tovább a Hevér János és Ács József által szorgalmazott és a Népkör által megvalósított ifjúsági 
művésztelep, a TAM (Temerini Amatőr Művésztalálkozó). Papp Feri így fogalmaz: „Párhu-
zamosan a művelődési körrel, 1976. november 18-án új művésztelep születik. A TAKT első 
találkozójának szervezésében tevékenyen részt veszek. Kisebb megszakításokkal mostanáig.” 

A TAKT szárnybontogató ifjai között még ifjú titánként ott vannak szinte mindnyájan, 
és folytatják a (vajdasági jellegű) kultúramegőrző/kultúraformáló alkotótevékenységüket. 
A   temeriniek lelkesültsége ugyanis részben a couleur locale szellemében működött, és ennek 
a lángot őriző ösztönös megmaradásszellemnek áldozik azóta is, immár 41 éve. A hőskorban 
a háttérből pártoló emberek segítségével működhetett a népegyetem köre. Ezért sosem 
szabad elfelejteni Ökrész Károlynak, Bálint Lajosnak, Varga Józsefnek („Kultúrjóska”) vagy 
Gyuráki Jánosnak a művelődési kör működését szolgáló tevékenységét. Erkölcsi támogatá-
sukkal és anyagi segítésükkel megvalósulni hagyták a fiatalok álmait egy még keménykedő 

Papp Ferenc: Figura térben, vegyes technika
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pártfelügyeleti időszakban. Bátor küzdelem volt ez a kultúránk túléléséért, a pártidőkben a 
nemzetiségi megmozdulásokat rögeszmésen felügyelni akaró és időről időre meggyanúsító 
rend korszakában.

KIHÍVÁSOK 4.

Papp Ferenc harmadik jelentős kiállítása Temerinben 1975 márciusában valósult meg. 
A   hetvenes évek végén a tartományi művelődési érdekközösségben Temerin küldötte volt. 
1979-ben az újvidéki munkásegyetemen két közös kiállításon vett részt, amelyeket később 
a horvátországi Rijekába küldtek.

A TAKT első éveinek szervezői munkájában nagy segítsége, egyben állandó résztvevője 
és kiállítója volt a művésztelepnek is. Különleges elismerését, a Bíró Miklós-díjat a nyolc-
vanas évek derekán érdemelte ki. A TAKT-diploma egyik tulajdonosa, 1., 2. és 3. díjasa, 
ezzel párhuzamosan a Magyar Szó (KLI) pályázatainak is többszöri díjazottja volt. Jelenleg 
is a TAKT elnökségének a tagja. Két évvel ezelőtt TAKT elismerő oklevéllel jutalmazták, 
mert tevékenységével hosszabb időn keresztül hozzájárult Temerin művelődési életének, 
képzőművészetének és helyi hagyományainak színvonalasabbá tételéhez, fenntartásához 
és fejlesztéséhez.

Papp Ferenc: Pipázó, vegyes technika
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Papp Ferenc 1976-ban, amikor a temerini TAKT megszületett, bizonyította, hogy a jeladás 
művészete megvalósulhat akkor is, amikor életpályánk egészen eltérő irányultságot mutat. 
Lehet ugyanis a művészetünk búvópatak is, amikor a mindennapjainkban a személyes meg-
élhetés, a család szolgálata érdekében polgári életet élünk, és a mindennapjainkban felada-
taink nem a művészetet szolgálják. A gondolataink azonban akkor is szabadon szárnyalnak. 
Ezért mondjuk azt, hogy a művészet vállalása a fejben dől el. A vegytiszta konceptualista 
logikát a nyolcvanas évek elején a TAKT néhány vendége hintette el a művésztelep részt-
vevői között. Többek között Beke László művészettörténész, Erdély Miklós művész és esz-
téta, a neoista művészet feltalálója, a pacséri/újvidéki Szombathy Bálint és egy akkor még 
igen fiatal esztéta, a magyarkanizsai Sebők Zoltán. Ő a neo- és a transzavantgardizmust, a 
konceptualizmust és az időszerű, számunkra olykor furcsának tűnő művészi tendenciákat 
éltette, így a kezdeti időkben az egyik állandó részt vevő teoretikusa volt a művésztelepünk-
nek. Akkoriban Jánosi Laci és Papp Feri is bátran vállalta a konceptualizmus szellemiségét. 
Ennek a vonulatnak a művésztelep berkein belül természetesen megvolt az ellentétpárja is, 
ha sűrítményként értelmezzük, akkor egy kiváló temerini kerámiaművész, Matuska Ferenc 
személyében. Matuska Feri bácsi ugyanis a hagyományőrzés és a mesteremberi tevékeny-
ség szószólójaként tevékenykedett, kijelölve a TAKT-on belüli, hagyományos szemléletű, a 
megtartás erejét hirdető kört.

Ma a korszerűség múló érvényességét látjuk mindkettőben. Azóta bebizonyosodott, hogy 
a mulandóság jegyében fogan meg minden korszerű dolog/jelenség. Minden mulandó, 
mert vitathatatlan, hogy az időszerűség, korszerűség jelszava alatt tevékenykedők is végül 
hagyományt teremtenek, és valami újabb korszerűség jő utánuk. Ez bizonyos, hiszen mit ad 
isten, a túlabarai művésztelepet a mai napig működtető TAKT Alapítványt irányító csoport 
egykori és mai tagjai között mind Matuska Ferenc, mind Papp Ferenc ott van.

KIHÍVÁSOK 5.

Papp Ferenc, az egykor installációkban, konceptualista gondolatokban és rejtjelezett konst-
ruktivizmusban gondolkodó művész évek óta ismét a vizualitások modern klasszikus képi 
megfogalmazásaiban valósítja meg a világhoz és a közösségükhöz intézett álmait, a sze-
mélyes üzeneteit, mondanivalóit. Hitvallását még 1986-ban Csorba Béla Inkognitóban című 
riportjában lakonikusan megfogalmazta, a következőképpen hangzik: „A képszerkesztés és 
a vizuális hatások lehetőségei jóval nagyobbak, hogysem megelégedhetnénk a fényképszerű 
ábrázolással. Hiszen a képzőművész nemcsak a külső valóságot akarja ábrázolni, hanem a 
belső harcot is.”

Papp Ferenc komoly művészember, aki szerény visszafogottsága ellenére is számon tartott 
művésze a jelenkornak. Nagyszerű művei fényében is csak azt tudjuk mondani, hogy érett 
alkotásainak helye éppúgy a művészeti gyűjteményekben van, mint azoké, akik sikeresebben 
landolhattak a pályán, és főfoglalkozású művészek lehetnek. Bár indulásakor a rögösebb 
útvonalat választotta, a művészek élbolyához tartozik.
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Ahogyan régebben is szokta, kissé hátrébb húzódva: hiszen mindig is tudta, hogy a 
művészetben nem a harsányság, nem is a villámgyors előmenetel, hanem a létrehozott al-
kotások ezoterikus ereje érvényesül. A mű légkörének, aurájának vonzata teremti meg azt 
a hipnotikus állapotot, amelyet a művészet katartikus élményének nevezünk.

Gratulálunk a művésznek a most kiállított műveihez, és további szép sikereket, további 
élménydús alkotómunkát kívánunk neki!
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Utószó helyett

INSTALLÁCIÓS SZOBRAIMRÓL, TERVEZETEIMRŐL 
Naplótöredék 2008-ból 

Néhány jól-rosszul megfogalmazott mondatban magyarázatot kell adnom azokra a három-
dimenziós tér-szobrokra, amelyeket a képeim, rajzaim mellett a legfontosabbnak tartok (és 
mint mindig, főként természetes, szerves anyagokból állítok össze). Ugyanezek a gondolatok 
rajzaimra, festményeimre is hasonlóképp vonatkoznak.

Néha nehéz megérteni a hagyománytisztelő képzőművészek gyerekes okoskodásait, 
ezért leírom, amit installációs szobraimmal talán immár 1988 óta láttatni szeretnék: egy jel-
képekké sűrített – jelképesen sűrített – világot, a nem lineáris értelemben vett kortalanságot. 

Ez feltételezi a hagyományok tiszteletét és ismeretét, melyet, a visszafogottságot a mo-
dernitás eklektikus szellemiségével összeegyeztetni, összebékíteni próbálok. 

A próbálkozás nálam valahol a ziláltságok világából kiábrándult homo faber szintjén 
folyik. (Az éppenséggel időszerű, világméretűvé duzzadt törékeny/nehézkes intellektuális 
kapcsolatrendszer korlátolt hatósugarú helyreállítási kísérlete.) 

Gondolatébresztő, modern, ugyanakkor kortalan hatást keltő is szeretnék lenni egy-
szerre, de nem vagyok merész, inkább talán óvatos: lassan építkezem. Ez az alkotási mód a 

Installációs vázlat
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legkevésbé radikálisnak mondott. Én azonban tisztelem a merész művészeket, csak sokkal 
rezerváltabb természetű – konzervatívabb szemléletű vagyok. Ezért nyitott szemmel ugyan, 
de a múlt és a jelen oda-vissza relációit járva kísérletezgetek. Mégis, nem „egy” nagy gon-
dolat vagy jelenség nagy felfedezése köré építek – itt az efféle címkézések nem lehetnek 
eléggé pontosak…

Van egy fixa ideám, állandósult megérzésem: a ma emberének lelke kiürül, eltorzul/
elfajzik, túlságosan gyorsan felejti el az évszázadok, évezredek alatt nehezen megszerzett 
normálkommunikációs tapasztalatokat, melyek segítségével lassacskán megtanult békében 
élni. Legalább a természettel és nagy néha egymással is… Egy általam kreált „öntörvényű 
művészi világ”-képzetben elég nehéz lehet eligazodni, pedig szigorú rend uralja. Sokan azt 
mondják, „magyaros” szobrokat készítek: tényleg, ezek a munkák valamelyest az „univer-
zumba beleírt”, beleágyazódott magyarságról is szólnak…

Mindezekért a mindenkori művészet korszerűségi elve számomra fontos, de csak peri-
ferikus jellegű kérdés. 

A korhűséget nem egy lineárisan előremozgó időrelációként élem meg: nem az általam 
divatosnak vagy külsőségesnek mondott jegyekben látom, hanem egy néha a megélések 

Installációkészítés közben, 2011
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által kiváltott, óvatosan tárgyilagos, ugyanakkor sarkítottan szubjektív, formailag kiművelt, 
visszafogott életérzés lenyomataként fogom fel. 

Mindeközben nyitott szemmel járok ugyan, tájékozódom és eligazodom a korszerű 
művészi folyamatokban, ám egy már említett belső diktátumra hallgatok, amely megszűri, 
lecsendesíti a kapott információkat és élményeket. (Munkáim és gondolatiságom ezért nem 
felel és nem is felelhet meg mindenkinek: de nekem sem felel meg mindenki gondolatisága…)

Ilyetén a korszerűséget nem a merész formai újításokban, sem a jópofa fricskákban vagy 
a radikális eklekticizmus leple alatt megfogamzott forradalmiságokban látom, bár mindez 
benne lehet! Magam pedig már nem tartom fontosnak, hogy mindenáron időszerűnek 
látsszanak a gondolataim: belső szükségszerűségből és meggyőződésből öntörvényűen 
mégis kommentálom korunkat.

Lecsupaszítom, vázszerűnek mutatom be installációimat, lélekcsapdáimat. Az időrelációk, 
mint említettem már, művészi értelemben nem számítanak, nem léteznek a számomra. Egy-
fajta formailag cizellált, gondolatilag rejtőzködő eklekticizmusban gondolkodom. Az általam 
kreált öntörvényű művészi világképzetet ma azért nehéz elfogadni, mert úgyszólván divat-
mentes. Nehéz észlelni, mert csak egy valóban öntörvényű, általam kreált szigorú rend uralja. 

Péter László: Sámánvadász, installáció,  2008. Budaörsi 
kiállítás
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A hatvanas és hetvenes években a tudatos meghökkentés erős fegyver volt a „nyugati 
világ” művészetében. Ma azonban már szinte mindenki meghökkentő akar lenni. Én in-
kább hátat fordítok ennek a korszerűségnek, mert jogosnak érzem akár a nosztalgia, akár 
a konzervatív felfogás érzetét és használatát is. Nem bádogból és nem is szilikonból valók 
vagyunk mi, emberek.

Külső és belső köreinkben minden körülöttünk és egyszerre minden bennünk kavarog. 
„Szabad vadászként” kell viselkednem. A korszerűség leple alatt azonban radikalizmusból 
nem szabad felrúgnom a meghaladott, ma avíttnak számító művészi eredményeket sem. 
Tisztelem, megcsodálom őket, hatnak is rám, de elhaladok mellettük. Számomra nem játék 
az alkotás, hanem maga az élet. 

Meg kell élni, de bele is lehet pusztulni! 

Péter László: Sámánvadász, installáció, Budaörs, 2008
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Installációs ötleteim materializálódó elemeit már tudatos pontossággal válogatom és 
illesztgetem össze. Amikor készítem őket, élményeket építek: akár a régmúltból hozottakat, 
akár a mából vagy a közelmúltból merítetteket. Összeválogatom a számomra fontos ele-
meket: köveket, csontokat, faanyagokat… Összeépíthető „relikviákat” fabrikálok (faragok, 
csiszolgatok, kötözgetek), korszerű anyagokkal hígítom (papír, fóliák, üveg)…

A gondolatiságot beléjük sulykolom úgy, hogy azt, amit szobornak, szoborváznak, tér-
képnek álmodok meg, ki-ki szabadon, a saját feje szerint magyarázhassa, értelmezhesse. 
Számomra oda nem illőnek tűnő elemek, kellékek, „alkatrészek” sallangként soha nem kerül-
nek a szoborépítményeimbe: van egy belső kreatív „iránymutatóm, amelyet harmonizálok”. 
Így megelégszem egyfajta régiesnek tűnő sterilitással, amely még nem teljesen idegenszerű 
a ma univerzális állapotúnak feltételezett fiktív (?) művészetfelfogástól. 

Amikor készítem őket, élményeket építek: akár a régmúltból hozottakat, akár a mából 
vagy a közelmúltból merítetteket. Nyilván nem csak a komponálási készség működik bennem. 
Mindig kell egy hangsúlyos vagy még inkább súlypontosnak nevezhető gondolat, melyet 
körbeépítek. Kell ugyanis valami biztos fogódzó ahhoz, hogy kiváltsa belőlem a „cselekvést”… 
Lényeges, hogy munka közben „befelé” figyeljek, és ne csupán a látvány céljából építkezzek. 

A fabrikált elemek egy szerény képességű kézmíves kísérletei, megtervezett tér-kompo-
zíciókba bűvölésük miatt azonban életre kelni hivatottak.

Az installációm valamilyen „nagy ősi átélésből” születik meg. Materializált elemeit már 
tudatos pontossággal válogatom és illesztgetem össze.

Magammal szemben megpróbáltam mindig túl szigorú lenni. Kora gyerekkorom óta 
csakis nagy meggyőződésből tudok dolgozni. Természetesen ebből az érzetből kifolyólag 
az a meggyőződésem, hogy jó úton járok. Általában ritkán s keveset írok arról, hogyan 
születnek a munkáim.

Most, hogy egyre sűrűbben művelem ezt a műfajt, szükségesnek éreztem, hogy szavakkal 
is megfogalmazzak valamit a furcsa rituális és totemszobraimról. Csak van valami értelme…
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