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A tízes évek nagy bécsi mestereinek minde
nekelőtt grafikai alkotásain oly mérvű az ero
tikus megszállottság, hogy a néző hajlamos le
het arra, hogy a művekből inkább a korhan
gulatra, a kulturális érzékenység termé
szetére következtessen, s kevésbé az egyedi 
művészi karakterre. E föltételezést megerősí
ti a témaválasztás, a hangsúlyok hasonlósága, 
amely az érett Klimt, Schiele vagy mondjuk 
Kokoschka lapjait összekapcsolja: a női mez
telenség erotikus fokozása a ruhadarabok f é 
tiseivel, a szeméremtest főszereplővé változá
sa, a széttárt lábak vagy a guggolás póza, a 
leszbikus ölelkezés vagy a maszturbáció jele
netei, a felfokozott érdeklődés a pubertás ko
rában megmutatkozó nemiség iránt. Mintha 
egy erotikus nyelv születne itt, amelyen kü
lönböző művészek beszélnek.

Kézenfekvő volna az erotikus nyelvet a 
művészetnél tágabban is értelmezni, hiszen 
ugyanekkor s ugyanebben a városban fejti ki 
működését a nagy tanár, aki egy -  a publi
kum előtt rendre a pornográfok rossz hírébe 
keveredő -  tudósnemzedék előkészítő mun
kája után nemcsak „felfedezi” a szexualitást, 
hanem a pozitivista felvilágosító szcientista 
öntudatával s rejtett, de félreérthetetlen pá
toszával a nagyközönség elé is tárja: szavakat 
és nyelvet ad neki. Olyat, amely minden tu
dományos önkorlátozása ellenére alkalmas 
arra, hogy köznyelvvé váljon, s ezzel nyilvá
nosan megbeszélhető tárggyá a szexus, mint 
az emberi lét legfőbb hajtóereje, s a szenve
dés fő oka; a gyermek mint szexuális lény; a 
biszexualitás és a maszturbáció mint termé
szetes állapot és cselekvény; a perverziók. 
Persze távol legyen Freud eszméit és a freu
dista köznyelvet azonosítani, mint ahogy az 
is, hogy magából a fölfedezésből vezessük le 
az erotikus érdeklődés és érzékenység nyilvá
nossá válásának folyamatát. A terep elő volt 
készítve. S noha kínálkozik a bécsi festők ero
tikus nyelvét freudi terminusokban interpre

tálni, s még inkább a freudista köznyelvet, va
lamint a különböző mesterek rajzainak közös 
vonásaiban megmutatkozó művészi köznyel
vet sok egyéb forrással együtt a XX. század 
egyik éppen keletkező nyelvezeteként vala
mifajta egységben felfogni (melynek deter
minációját csak erősítené, hogy Freud és a 
festők között semminő filológiáikig bizo
nyítható hatás nem mutatható ki), én nem 
ezt fogom tenni.

Hanem megpróbálom annak az erotikus 
természetnek az individuális sajátosságát fel
tárni, amely Egon Schiele (1890-1918) mű
vészetének legfőbb jellemzője. Ehhez azon
ban világosan kell látni a bécsi erotikus gra
fikai köznyelven belül a különbségeket. A 
legcélravezetőbbnek az tűnik, ha Schielét 
mesterével, Gustav Klimttel (1862-1918) ve
tem össze.

Azt persze mindenki tudja, hogy Klimt és 
Schiele festészete mennyire különböző -  
amennyire csak az esztéta és a tragikus szem
ben állhat egymással. Schiele korai klimtiá- 
dái, valamint több későbbi jelentős és meg
ható Klimt-hommage-a (A remeték és a 
GYÖTRELEM 1912-es kettős ábrázolásai [20. és 
76-77. o.], az ugyanebben az évben készült 
Bíboros és apáca CsóK-parafrázisa, az 1918- 
as Secession kiállítás színes litografált plakát
ján a bizonyára Klimt hiányára utaló üres 
szék [86. o.]) ellenére nyilvánvalóan radiká
lisan új látásmód képviselője, aki -  mint ez 
oly gyakori a művészetek történetében -  ép
pen a jelentős előddel és mesterrel szemben 
határozta meg magát. Nem ilyen éles és 
hangsúlyos az ellentét azonban a grafikus 
Klimttel. Az ő rajzolói életművéről -  amióta 
Alice Stróbl négy hatalmas korpuszából alig 
néhány éve áttekinthetjük -  megállapítható, 
hogy igencsak különbözik saját festői oeuvre- 
jétől. Klimt több ezer rajzának státusa: vázlat, 
följegyzés, magánpasszió, a kéz készségének 
állandó fenntartása -  mindenesetre semmi
képpen sem „mű” az alkotó szándéka szerint. 
S éppen ez, ami megkülönbözteti őket Schie
le legtöbbször határozottan önálló műnek 
szánt rajzaitól, csökkenti a festményeken oly 
szembetűnő különbséget, hiszen az a stilizá- 
ció, ami mindennél jellemzőbb a festő Klimt- 
re, ritka kivételektől eltekintve az alkotófo
lyamatnak csak e skiccek u tá n  következő sza
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kasza. Ezért nyomul itt előtérbe a téma, a su- 
jet, a beállítás említett rendkívüli hasonlatos
sága.

A meztelen vagy a meztelen testrészt dra
périával körülvéve s így föltárva ábrázolt nő
alakok -  Klimt rajzművészetének szinte kizá
rólagos tárgyai -  sajátos erotikus redukción 
mennek keresztül ebben a művészetben. Tes
tük mintegy nemiségükre, vágykeltő testré
szeikre s nemi szervükre, magára a kitárul
kozásra kevesbedik. E redukcióval különös 
ellentétben áll egy másik, a testeket körülve
vő tér megszüntetése, hiánya. Ez pedig a la
za, meg-megszakadó körvonalú és ugyanak
kor a testet a fetisisztikus ruhadaraboktól és 
az anyagszerű fanszőrzettől eltekintve csak e 
körvonalakkal jelző ábrázolással együtt bizarr 
testetlenséget kölcsönöz alakjainak. Ezt az el
lentétet talán egy harmadik redukció magya
rázza, a figurák feltűnő öntudatlansága, 
majdnem mindig lehunyt szeme, amely a ki
tárulkozásban esetleg benne rejlő aktivitás le
hetőségét elhárítja, a testi tér mellett a szel
lemi teret is redukálja, s végül rámutat e raj
zok igazi természetére: szexuális férfifantázi
ák, vágyképzetek, erotikus éberálmok remek 
felidézései. Az obszcenitás testetlenségének 
paradoxonét ez értelmezi, A magányos ero
tikus képzelgés végtelen szabadságát, tetszés- 
szerintiségét, tárgyéved való bármit megtehe- 
tését egy bizonyos kívülrekedtséggel kell 
megfizetni, egy újabb redukcióval, a művé
szével, illetve a nézőével, amely mutathatja a 
polgári úriember „nappali” vagy „éjszakai” 
oldalát, az érzékeken uralkodó, „férfias” tá
volságtartást, rezervációt vagy a test gyötrel
meibe és gyönyöreibe belebonyolódni nem 
akaró kéjlesést. Gottfried Fliedl, aki kitűnő 
1989-es Klimt-monográfiájában (1992-ben 
megjelent magyarul is: Benedikt Taschen, 
Adamik Lajos fordítása) külön fejezetet szen
tel e kérdésnek „MAGÁNYOS PÁRBESZÉDEK”. 
Az (EROTIKUS) RAJZOK címen, erre mutat rá 
kiegyensúlyozott, találó jellemzéseivel, jó  idé
zeteivel. „Klimtet a z érdekelte, hogy hogyan éli 
m eg a  n ő  az erotikumbeli elszemélytelenedést. A  tá 
volságnak és a z  elszigetelésnek eközben egyebek közi 
a z  a  szerepe, hogy m ind  a  (férfi)  nézőt, m ind  a  m ű
vészt m egóvja ettől a z élménytől.” A marburgi 
irodalomtudóst, Gert Mattenklottot idézve 
„ az erotikám nak ezt a  világát semmilyen tiltott gyö
nyör, semmilyen perverzió nem  teszi bonyolulttá.

M é g  barátnői vagy a  m agukba feledkezve masztur- 
báló nők sem  akarnak igazán megbotránkoztatni. 
E gy csak m agával törődő, szolipszisztikusan m agá
ba m erült világ  képei ők, .s e világot a  fé r f i  m indig  
kívülről, leselkedő voyeurként bám ulja sóváran  
vagy megigézve; izgalm a a  kívülálló  izgalm a”.

E jellemzés nem egy eleme Schiele eroti
kus művészetére is áll. Nem tudom, s ameny- 
nyire látom, senki nem tudja, hogy mennyi 
szerepe volt ebben Klimt közvetlen hatásá
nak, s mennyi a kor szellemének. Minden
esetre a fétisizmus, a kitárulkozás, „a genitális 
szféra hangsúlyozása”, ahogy az erotikus kép 
klasszikus történésze, Eduard Fuchs mondja 
Klimtről, a néző tekintetének odairányítása s 
ennek Fliedl által leírt módszerei, a fragmen- 
tálás, a perspektíva, a rövidítések, a „leleplezés 
és eltakarás”, valamint az alakot körülvevő tes
ti tér hiánya s nemkülönben számos megha
tározott téma és beállítás (például a felöltö
zött vagy meztelen alak széttárt combjai kö
zött a kép centrumában sötétlő vagina, nők 
ön kielégítése, erotikus ölelkezése stb.) Schie- 
lére is jellemző. Sőt az említett státuskülönb
ség a Klimt- és a Schiele-rajz között is egy 
párhuzamot erősít, hiszen míg Klimt rajzai
nak túlnyomó többségét nem közszemlére s 
közcélra szánta, soha nem adott el belőle, 
addig Schielének vevőköre volt, s aligha lehet
nek kétségeink, hogy a vásárlók nagy része 
voyeur volt. Erotikus képeinek hatásában, 
befogadásmódjában mindig is megmarad 
egy bizonyos eleme a kéjlesésnek. Gyanítom, 
ha ezt nem tisztázzuk magunkban is, és nem 
ismerjük el, ha ragaszkodunk az érdek nél
kül tetsző műalkotás fikciójához, nem is ju t
hatunk el a hatás mélyebb szintjeire.

Ezekhez most azzal közelítünk, hogy tő
szavakban bemutatjuk a fundamentális kü
lönbségeket Klimt és Schiele között. Hiszen 
minden imént jelzett hasonlóság ellenére ez 
a néző nyilvánvaló tapasztalata. Azonnal tet
ten érhető Schiele rajzainak festészetére is ki
ható rajzosságában, vastag és határozott kör
vonalaiban, az e körvonalak közötti testmo- 
dellálás plasztikus hatásában, a gyakori és 
mindig erős effektusokra törő rajzszínezés
ben. Megmutatkozik -  ha nem testffagmen- 
tumról van szó -  az aktív, ha nem is öntuda
tos, de mindenesetre öntudatánál lévő tekin
tetben; az arccal s -  ez már a fragmentumok
ra is vonatkozik - , ha lehet, még inkább a
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testtel való karakterizálásban. A z  életmű egé
szére gondolva kitetszik ez a női aktok mel
lett a férfiaktok (önarcképek) az egész művé
szettörténetben páratlan mennyiségében -  
Klimt kevés írása egyikében viszont prog- 
ramatikusan elzárkózott az önarcképtől, s 
rajzain alig ábrázolt férfit. Végül Schiele gra
fikusi és festői munkásságát ugyanazok az el
vek vezérlik, s így erotikus, szexuális tárgyú 
festményein is ugyanazokkal a problémákkal 
foglalkozik, mint rajzain. Klimt nagyon is 
nyilvánvaló festészeti erotikája nemcsak az al
legorikus vagy mitologikus ürügyben (BEE- 
THOVEN-FRÍZ, JUDIT, ÜANAÉ, LÉDA Stb.) kü
lönbözik rajzaitól, hanem az ornamentizáló, 
dekoratív szépségeszmény stilizáló energiájá
ban is. Rajzai és festményei osztoznak a két- 
dimenzionalitásban, de a rajzok legföljebb 
csak jelzik azt, ami a festmények legfőbb, a 
figuralitást az aranyban felolvasztó tárgya
id rmája lesz: a feldíszítettségben munkáló 
utópisztikus esztéticista kiegyenlítődést, meg
békélést, összhangot, olvatag feloldódást.

Ha mármost Schiele munkásságát az ösz- 
szehasonlítás segédlete nélkül vesszük szem
ügyre, akkor föltűnik egy olyan jellegzetessé
ge, amelyet nem az egyes művek, hanem az 
egész életmű narratív  természetének neveznék. 
Ha szorosabb értelemben nem sorozatok is 
Schiele képei, de a mániásán ismétlődő azo
nos tematika a szüntelen gazdagodás s nem 
az ismétlés érzetét kelti a befogadóban; mint
ha egy ismeretlen történet világítaná meg újra 
meg újra különböző oldalakról a karak- 
tert/karaktereket. S noha a művek egymás ál
tali gazdagodásának s a stiláris egységnél szo
rosabb egységének központja a férfi- és a női 
test, a test egésze által való portréábrázolás, 
Schiele más tematikájú művei is -  fái, virágai, 
házai, enteriőrjei vagy a csodálatos ROMOS 
MALOM (36-37. o.) -  szellemi portrék. Másfe
lől az a tény, hogy Schiele a művészettörténet 
legtermékenyebb önarcképalkotója, s női 
aktjainak, egyéb portréinak is gyakran élet
rajzi vonatkozása van, arra vezetheti az értel
mezőt, hogy az ismeretlen narratívát magá
val az életrajzzal azonosítsa, a művész egyéni 
életének tényeiből interpretálja a műveket, s 
a művekből következtessen az életrajzra. 
Közismert példája ennek az egyik utolsó fest
mény, A CSALÁD (108-109. o.) jóserejű balsej
telmet feltételező szentimentális összekapcso
lása azzal, hogy e mű megfestése után nem

sokkal Schiele várandós feleségét, Edithet, 
majd néhány napra rá magát a festőt is vá
ratlanul sírba vitte a spanyolnátha.

Tim Marlow nem tud a kínálkozó biográ
fiai módszer csábításának ellenállni, s egy 
egész erotikus életrajzot rekonstruál az ada
tok és a képek hermeneutikus kölcsönkap
csolatának mozgósításával. Eszerint a tizen
hét éves Schiele és tizenhárom éves húga kö
zött „szinte bizonyos, hogy volt ném i szexuális kap
csolat” (amit „bizonyosan” tudunk: az apa 
nélküli családi ház szabadosabb légkörében 
Sehiele meztelenül rajzolta húgát, és szabad
jegyükkel néhányszor elutaztak együtt Tri
esztbe, ahol egy szállodai szobában laktak), ez 
után „fejlődő libidója a  jelek szerint csak masztur- 
bálás révén elégült k i”, első tartós heteroszexu
ális kapcsolata modelljével, Wally Neuzillel 
volt, házasságának első évei szexuálisan ki- 
elégületlenek, majd „házastársi elégedettsége 
egyre növekszik”. Tudni kell, hogy mindezek 
következtetések, amelyeket azon kívül, hogy 
Wallyval valóban együtt élt, semminő élet
rajzi adat nem igazol. Másfelől a képek ero
tikus túlinterpretálására, az alkotó és alkotás 
az önarckép bátorította túlzó, közvetlen azo
nosítására példa az egyik AKT KÉPMÁS (59. o.) 
leírása: „...az orgazmus lüktetésében rá n g  Schiele 
teste, pénisze orgazmus u tá n i ernyedtséggel csüng, 
szinte cáfolva a  m űvész nem i identitását...”

A helyzet valójában úgy áll, hogy Schiele 
életrajza, amely Christian M. Nebehay hatal
mas dokumentációjában 1979 óta publikus, 
az aprólékos gonddal összegyűjtött adatok és 
rekonstruált részletek, valamint a majd két
ezer levél, visszaemlékezés, illetve egyéb do
kumentum ellenére döbbenetesen csekély 
eredménnyel szolgál, ha a művész személyes 
karakterét akarjuk elképzelni. Alig tudunk 
meg valamit érzéseiből, eszméiből, művelt
ségélményeiből, emberekhez, könyvekhez, 
szellemi ösztönzésekhez, művészi tradíciók
hoz vagy jelenségekhez való viszonyáról. 
Nem állapítható meg például, hogy ismerte-e 
Freud munkásságát, olvasta-e Ottó Weinin- 
ger Nem és jELLEM-ét, forgatta-e Kari Kraus 
Fackeljét, hallotta-e Axnold Schönberg zené
jét (akiről pedig -  a korszak legtöbb jelentős 
osztrák festőjéhez hasonlóan -  ő is több port
rét készített), mint ahogy azok sem találnak 
semmi kapaszkodót, akik teozófiai ismerete
ket feltételeznek egyes művei hátterében. 
Ugyanígy, ha művészetének értelmezéséhez
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az önreflexió fogódzóit keresnénk, akkor is 
alig találunk valamit. Néhány sokszor idézett 
aforizmát egy máskülönben gyerekesen kekk 
s a helyesírással is hadilábon álló („heraus- 
gabte’j  1911 -es leveléből: „ M in d ig  is a zt gondo
lom, hogy a  legnagyobb festők alakokat festettek. ” 
— „ A z erotikus műalkotás is szent!” -  „Képeimet 
templomszerű épületekben kell fe lá llíta n i.” Vagy 
egy 1910-es rövid költői szövegének utolsó 
mondatát: „A lles is lebend tó t” („M inden élve 
halott”).

Schiele esetében tehát az értelmező rá
kényszerül arra, hogy a műveket és csak a 
műveket elemezze. Ennek első lépését tettük 
meg, amikor művei belső, narratív összefüg
gésére utaltam, s elvetettem azt a lehetőséget, 
hogy e narratíva maga az életrajz legyen. 
Vannak önéletrajzfestők, például a mi Rippl- 
Rónaink -  Schiele nem az, bármennyire kü
lönös divattá vált is ezt éppen az ő esetében 
erőltetni. Életrajzának pontos megismerhe
tősége s magánemberi valójának kiismerhe- 
tetlensége nyilvánvaló összefüggésben áll a 
mindennapi életben szinte kimondhatatlan 
fájdalommal, démonikus szenvedéssel, ame
lyet nem tudhatunk, hogy érzett-e, de ame
lyet önelemző művei mániákusan felidéznek. 
Nyilvánvaló összefüggésben áll művei belső, 
egymással való szenvedélyes kommunikáció
jával.

A következő lépés az önaktképek és a női 
aktok összefüggésének tisztázása. Schiele 
kombinálta az európai képzőművészet két je 
lentékeny hagyományát, az aktábrázolást és 
az önportrét. Ez korántsem magától értető
dő. Hamarjában az egész alakos önaktkép 
példájára a régiségből csak Dürer pazar 
1503-as weimari lapját tudnám említeni, köz
vetlen előzményképpen pedig a fiatalon 
öngyilkos lett jelentős osztrák festő, Richard 
Gerstl (1883-1908) 1908-as festményét.
Schiele első AKT ÖNARCKÉP-e (14. o.) 1909- 
ben keletkezett.

Az akt a testre irányítja a figyelmet. A test 
szenvedésére, mártíriumára, semmisségére. 
A test heroikus aktivitására, eszményiségére. 
Nyugalmára, ártatlanságára, paradicsomi bé
kéjére. Erotikusán ajzó vagy ajzott voltára. Az 
önportré a lélekre kérdez. Nyelvújítás kori 
magyar megfelelője árulkodó: arckép. Az 
önarckép a „Ki vagyok?” kérdésével a legin
kább lelki testrészt, az énnel leginkább azo

nosuló arcot faggatja. S ha e kérdés kiegészül 
egy másikkal -  „Kivagyok a világban?” -, ak
kor éppenséggel ruhának kell fednie a testet, 
s reprezentálnia a jelenlétet. Atest-lélek (szel
lem, tudat) dualizmus metafizikájának mo
dern felbomlása -  s ennek olyan nagy, egy
mástól gyökeresen különböző tudatosító! 
működtek egy időben, s származtak egy hely
ről Schielével, mint Freud és Wittgenstein -  
lehetett az előfeltétele annak, hogy valaki ön
portrék százaiban saját mezítelen testét ana
lizálja. Hogy ne tulajdonítson a testtel szem
beállított jelentőséget az arcnak, hanem test 
és arc egyneműségét hangsúlyozza, hogy -  
egyetlen formulába foglalva -  a test jelenjék 
meg m int lélek, Patrick Werkner, aki PHYSIS 
UND PSYCHE címen érdekes könyvet írt az 
osztrák kora expresszionista képzőművészet
ről (Herold Verlag, Wien-München, 1986), 
azt mondja, hogy Schiele „radikalizmusa a  
phüsziszt és a  pszühét elválaszthatatlanul összekap
csoló kifejezésmódot abszolutizálta”.

Ezek a művek szakítanak az önarcképfes
tészet kontemplatív hagyományával. Gesztu
sok, grimaszok, görcsök, üvöltések, drámai 
és kicsavart taglejtések, pózok, a vonalvezetés 
elszánt lendülete és a színezés erőszakoltsága, 
a kivágások szokatlansága, a tér (világ) hiá
nya, a nyomatékos elszigetelés aktivizálják és 
dramatizálják e képeket. Mintha a művész a 
test expressziójának minden heves lehetősé
gét végig akarná kutatni. Nyilvánvaló -  s 
nemcsak az olyan tematikájú képek bizo
nyítják, mint a Maszturbáló önarckép (61. 
o.), hogy a szexualitás ezekben a művekben 
az én legfőbb drámai meghatározójává válik. 
Maga az akt-önportré ikonológiai újítása is 
ebbe az irányba mutat. S legtöbbször még
sem eroticák ezek a lapok, A hímvessző áb
rázolásának bizonyos anaturalizmusa vagy el
fedése (az előbb említett képen például a ma
gához nyúló kézzel), a körvonalakat elbizony- 
talanító festői effektus -  e rajzos művész ese
tében feltűnő -  visszatérése ezen a testtájon 
erre vall. Oka semmiképpen sem lehet a kon
venciónak tett engedmény,* hanem inkább 
expresszív jelről van szó: a szexualitás az ön-

* 1911-es ERŐS című képén a halottszürke arccal, 
testtel és köntössel kísérteties ellentétben vérvörös, 
meredő fallosszal ábrázolja saját magát. Mutatóujja 
az Ecce homo gesztusával érinti meg makkját.
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elemzésben nem korlátozódik szervére, ha
nem szétsugárzik az egész test-lélekre.

A férfiaktok a női aktokkal lépnek párbe
szédre Schiele életművének narratívájában. 
Az utóbbiak eroticák, gyakran pornográfok. 
Az értelmezőnek két végletet kell elkerülnie. 
Az egyik erotomániával vagy -  különös tekin
tettel a pubertáskori lányok aktjaira -  a per
verzió valamilyen formájával magyarázná e 
képeket, a másik az ily tárgyú művek iránt 
mutatkozó kereslettel. Ez utóbbi esetben a 
művész mesteri rajztudásával pusztán a jól fi
zető megrendelőknek akart volna megfelel
ni. Ezek a magyarázatok azonban nem ele
gendők e képek sokrétű és mély hatásának 
indoklására.

Mindenesetre az 1910-es LÁNYAKT-tól (41. 
o.) a Fekvő Nő-ig (100-101. o.) vagy a kései, 
zöld inges prágai képig (ÜLŐ Nő FELHÚZOTT 
BAL LÁBBAL -  106 o.) grafikák és vegyes tech
nikájú művek százain és számos (részben ma 
már elveszett) olajfestményen tér vissza a női 
meztelenség ábrázolására, E képek főszerep
lője vagy legalábbis egyik főszereplője majd
nem mindig a „genitális szféra”, a szemé
remtest és/vagy a fanszőrzet. A legbrutálisabb 
hatást bizonyára a máskülönben felöltözött, 
széttárt combú (ritkán reprodukált) alakok 
keltik, gyakoribb a torzó vagy a kép centru
mába helyezés valamilyen művészi eljárással 
(perspektívarövidüléssel, frontalitással, szem- 
magasságba emeléssel, színezéssel való ki
emeléssel). Végül bizonyos értelemben a leg
figyelemreméltóbbak a néző orientálásának 
azok az esetei, amikor célját tárgyi értelem
ben eltakarja: például a különös szelídségű és 
semmiképpen sem kihívó zöld inges képen a 
felhúzott és széttárt lábak között az alsónemű 
redői mintegy felnagyítva utánképzik a kagy
lós formát.

Éppen ez a híres, kötetünk címlapján is 
szereplő s -  félő -  a sok használatban kissé 
megkopó, önmaga közhelyévé váló mű is ar
ra mutat, hogy a genitális szféra főszerepe 
nem szükségképp azonosítható a szexuális 
meg- vagy felszólítással. Ez utóbbival defini
álnám a pornográfiát, amit persze eszem ágá
ban sincs kiűzni a művészet területéről. Van
nak nyilvánvaló felszólítást tartalmazó művei 
Schielének, például a Fekvő akt (52-53. o.), 
ahol a passzív póz nyomatékosítja ezt, vagy 
az említett Fekvő nő, amely jóval bonyolul

tabb kép. Az arc nem ránk tekint, de a kar- 
molásra görbült ujjak és a test felénk fordul. 
A nézőhöz közelebb eső láb vízszintesen ki
tárt helyzete és a másik láb vagy az ellenkező 
irányba szétvetett, vagy felhúzott -  a térbeli 
szituálás hiánya miatt eldönthetetlen -  hely
zete a nézőre irányuló teljes, kihívó nyitott
ságot sugall, E hatást fokozza, hogy a testet 
körbevevő mozgalmas drapéria (egy sárga 
háttér előtt lebegő festőién gyűrött lepedő) a 
mons Venerit elfedi, a finom naturalizmussal 
megfestett kissé szétnyíló szeméremajkakat 
viszontag szabadon hagyja. Mindez a kitárul
kozásmotívum négyszeres megismétlésével 
(az említetteken kívül a mellek és karok kitá
rulkozásával), valamint a modell ezúttal 
hangsúlyozott szépségével együtt ezt a ragyo
gó (bizonyos tekintetben párdarabjánál, az 
ÖLELÉS-nél esztétikailag megoldottabb) fest
ményt már-már a giccshatárhoz közelíti.

A test szépségének keresése vagy hangsú
lyozása ugyanis az önarcképekhez hasonlóan 
a női aktképeknek sem általános jellemzője. 
A vonal karakterizálóereje elvileg is ellentétes 
az idealizálással, a szexuális értelemben vett 
idealizálással is. Schiele nőalakjai jóval gyak
rabban esendők, mint eszményítettek, s mi
közben inkább az utóbbiaknál sejthető a 
megrendelés bizonyos szerepe, az előbbi sem 
csökkenti a művek erotikus töltetét. Amely 
azonban nem redukált, mint Klimtnél, ha
nem sokféle, aurája a tragikusan sűrűtől a 
melankolikusan oldottig terjed. Az alakok 
néha kommunikatív kapcsolatba lépnek a né
zővel, néha önmagukba mélyednek, néha 
nyugalmi állapotban vannak, néha dinami
kusak, olykor megközelítve az önarcképek 
szenvedő és szenvedélyes paroxizmusát.

Ez a változatosság fontos figyelmeztetéssel 
szolgál az értelmezőnek, aki azt sem felejt
heti, hogy minden album válogatása szükség
képp torzít, különösen az olyan művésznél, 
akinél a művek egymással való összefüggésé
nek kiváltképpeni jelentősége van. Schiele 
nem híres festményeinek és néhány divatos 
rajzának mestere, hanem annak a háromszáz 
festménynek és sok ezer rajznak, akvarell- 
nek, gouache-nak az alkotója, amely túlnyo
mó részben önportrékból és erotikus nőáb
rázolásokból áll. Ez utóbbiak publikált vagy 
bemutatott részén képzeletben végigtekint
ve rendkívül durva beállításnak tűnik, hogy



Figyelő • 903

Schiele „elsősorban szexuális állatokként, a  vágy  
tárgyaiként ábrázolja a  nőket, vagy néha csak ser- 
d'ületlen kislányokat, a  kép középpontjába helyezve 
sokszor nagyon valószerűen megfestett nem i szer
vü ke t” (17. old.). A mondat második fele ter
mészetesen igaz, de az első fele éppen az a 
redukció, amely meggyőződésem szerint in
kább egy lehetséges, felszínes befogadásmód
ra jellemző, mint magukra a művekre. Schie
le nőalakjai szembeszökően nem tárgyak, 
nem a „szexuális képzelgés” ködalakjai, hanem 
valóságos lények, önerejüket és önmozgásu
kat a forma hangsúlyozza -  igaz, úgy, ahogy 
az (erotikus) férfi látja őket.

Valóban a (férfi) művész tekintetét érez
zük ezeken a lapokon, de a vágy, a kéjlesés 
vagy máskor -  mint a KÉPMÁS A FESTŐRŐL, 
AKI AKTMODELLT RAJZOL A TÜKÖR ELŐTT (43. 
o.) című bámulatosan elegáns grafikája mu
tatja -  a megfigyelés és rögzíteni akarás em- 
fázisát mintegy maga alá rendeli egy még 
nagyobb hevület, az önértelmezés, önkere
sés, önmagyarázat tragikus lírai szenvedélye, 
Ebben a mélyebb értelemben párdarabok, 
ugyanannak a kutatásnak a művészi doku
mentumai az önarcképek és a női aktok. 
Schiele rendkívüli intenzitású önmagára való 
kérdezése, önelemzése -  ami talán összefüg
gésbe hozható korai halála árán örök állapot
tá váló fiatalságával is -  olyan világot konst
ruál, amelynek nemcsak alapja, hanem 
majdnem kizárólagos szereplője az én mint 
férfi és a nő mint nő. Hogy úgy mondjam, a 
szexuális differencia számára a legfőbb onto
lógiai differencia.

Ennek a világnak egyik szereplőjét -  saját 
magát -  belülről tudja ábrázolni. Ezért a kül
sőleges nemi jegyek az önazonosságot meg
erősítő ikonszerű ábrázolásai akár el is ma
radhatnak, mint ahogy -  említettem -  való
ban némileg elbizonytalanítottak, Tim Mar- 
low érdekes megfigyelése, hogy a MASZTUR- 
BÁLÓ ÖNARCKÉP alakja „olyan m ozdulattal fo g ja  
nem i szervét, amely nemcsak tagadja a  szexualitá
sát, hanem  háromszögbe fogo tt u jja iva l szemé
remajkai fo rm áz, vagyis szexuális kétértelműséget 
sejtet és a z én m egtagadását”, semmiképpen sem 
egy szexuális életrajz adaléka, hanem az ön
megfigyelés eredménye -  a férfiszexualitás
ban a biszexualitás fölfedezése. A női szexuali
tás ikonja azonban, a szeméremtest tényleg a 
középpontba kerül.

Ha szabad itt egy másik nagy erotikus mű
vész egykorú művével, Ady Endre 1910-es A 
SZERELEM EPOSZÁBÓL című verséből vett idé
zetekkel megvilágítani értelmezésemet, ak
kor kettőt választok: „De a  harctér: H arctér és 
a z élet: Elet /  S  a z asszony-test néha  sokkal-sokkal 
mélyebb, /M élyeb b  az Életnél, mélyebb a  H alálnál, 
/  Mélyebb a z álmodnál, mellyel vágyva há ln á l.” 
„H ajh, igen, emlékszem: m indig  a z a  fű z ő , /  Omló, 
habos szoknya, vérünket fö lű ző , /  Parfümös kis 
nadrág, fin o m  batiszt-játék, /  De m indig  a z a  cél, 
m indig  a z a  szándék.” Ady lírai személyiségé
nek e két szakaszban megmutatkozó voná
saiban párhuzamot érzek a Schiele-féle nő
ábrázolással. Az, hogy „az ásszonytest” „mélyebb 
a z álmodnál, mellyel vágyva  h á lná l”, pontosan 
annak a különbségnek a megfogalmazása, 
amelyet Klimt és Schiele asszonytestei között 
látok: az utóbbiak nem  vágyképzetek, álmok 
szolipszista kivetítései. S ahogy az Ady-vers
ben is az alsóneműknek a célt, a szándékot 
leplező-feltáró „pikantériája” nem teszi a nő
alakokat puszta vágytárgyakká, szexuális ál
latokká, úgy Schiele képein sem.

Értelmezésem harmadik és utolsó lépése 
azokkal a jóval kisebb számú, de jelentős mű
vekkel foglalkozik, ahol a nő és a férfi talál
kozik a műalkotásokban. A HALÁL ÉS A LÁNY 
(1915 -  92-93. o.) című festmény szoros öle
lésének lemondó pózával vagy a talán még 
megrendítőbb, ugyanazon évben született ce
ruza-, gouache-technikával készült mű, az 
Ülő pár (kötetünkben Ölelés címen -  99. 
o.) kétségbeesett gesztusaival áll szemben a 
két kései páros aktkép, az 1917-es ÖLELÉS 
(102-103. o.) és a valamivel későbbi CSALÁD 
(108-109, o.)

Az Ölelés, amelyen a Fekvő Nő-höz ha
sonló lepedő-drapérián hever a pár, kétség
telenül „a fiz ik a i szerelem és szexuális összefonó
dás legnagyobb ábrázolásai közü l va ló”. Itt is a 
test kifejezőképességére van a legtöbb bízva. 
Ám tudjuk már, ez Schielénél sohasem a test
iélek ellentétét fejezi ki. A nemzőszervek ez
úttal nem láthatók, a férfi háttal fekszik (félig 
ül?), s -  a Fekvő Nő-vel ellentétben -  a lepe
dő a nő Vénusz-dombját hagyja fedetlenül. 
A tér itt is bizonytalan, ám a sárga háttér nem 
egynemű: folytatja az izmok játékának, a test 
körvonalainak és a lepedő (itt kissé szépelke- 
dően ornamentális) gyűrődésének, a hosszú 
női haj fekete csigáinak dinamikus hullámvo
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nalait. A nagy formátumú, székében majd
nem kétméteres téglalapon a drapéria átlós 
oválisát ismétli a testeké, a férfitest szöglete
sebben, a női lágyabban; a legtávolabb az 
ölek vannak egymástól. A kép egyszerű szer
kezete és nyilvánvaló tárgya ellenére is rejté
lyes, mert nyitva hagyja a kérdést, hogy az 
Előttet vagy az Utánt ábrázolja-e. Ez a bi
zonytalanság némiképp denaturalizálja a ké
pet, megfosztja pillanatkarakterétől. A szexu
ális konkrétság csökkentése elmélyíti erotikus 
tartalmát. A fejek és karok szoros egymáshoz 
simulásában inkább valami fájdalmas össze
tartozás és egymásrautaltság van jelen, mint 
akár a fellobbanás, akár a kioldódás. A férfi
hát és comb izmainak feszültsége még inkább 
a szenvedés, mint a szenvedély eksztázisát 
idézi fel; mindenesetre a kettő kivételes 
együvé tartozásáról árulkodik Schiele antro
pológiájában. A Halál és a lány vagy az 
Ülő PÁR üres tekintete helyett itt nem látható 
a tekintet, a férfi fejét hátulról nézzük, az asz- 
szony feje lehajtva. Üres vagy nem látható te
kintet: mindkettő egy nagyon általános érte
lemben a világ kizárását jelenti. A sem m it je
lenti, ami a nőn és a férfin kívül van. A ko
rábbi képek tragikus pátoszát növelte, hogy 
a férfialak (önarckép) tekintete kapcsolatba 
lépett a nézővel, s neki (mint a világ részé
nek) szemébe mondta semmisségét. Ám a vi
lágnak ezt a kizárását és kizárulását, mint 
ahogy az alakok szorosabb együvé tartozását 
az 1917-es ÖLELÉS témája, maga a szeretke
zés is indokolja. Ezért alkalmasabb az utolsó 
évek kezdődő belső átrendeződéséről Schiele 
legnépszerűbb képével, A CSALÁD-dal kapcso
latban beszélni.

E kép, amely eredetileg az EMBERPÁR vagy 
a Guggoló emberpár nevet viselte, s mai cí
me nem Schielétől származik, kétségtelenül 
főmű abban az értelemben, hogy benne a 
művész nagy problémáit és témáit, az akt
önarcképet, a női aktot, az emberpárt és a 
p o r tré t szintetizálta. A más embereket bemu
tató portrékban Schiele az 1910-es excentri
kus kísérletek (ERWIN OSEN, 15. o.; ARTHUR 
Roessler, 72. o.; Eduard Kosmack, 73. o.; 
Ottó Wagner; Max Oppenheimer) után 
már 1913-ban az Ottó és Heinrich Benesch- 
ről készített nagyszerű Kettős KÉPMÁs-án 
(78-79. o.), majd az utolsó évek csodálatra 
méltó portréin (Johann Harms, 82. o.; AR-
NOLD SCHÖNBERG; ANTON WEBERN; DR.

F ranz Ma r t in  H aberd itzl ; T anulm ány  „A
MŰVÉSZ FELESÉGE” CÍMŰ KÉPHEZ, 105. O.; A 
MŰVÉSZ FELESÉGE, 104. O.; ÖR. HUGÓ KOL- 
ler ; Alb er t  Paris v o n  Gü t e r s l o h , 85. o.) 
egy az önarcképekhez képest kevésbé drá
mai, mintegy a tragédián túli, melankolikus 
ábrázolásmódot választott. Míg az érett mű
vész korai képmásai rejtett önarcképek, s eny- 
nyiben befelé zárulok (így vélekedik Marlow 
is: „ ö n m a g á t ve títe tte  a z  idősebb, m egállapodott 

f é r f i  testébe”), addig a későbbiek kinyílnak, s a 
világot kizáró fűtött, kereső, izgatott ön
elemzések mérsékelt, a biztos karakterizálás- 
ban, a hasonlóságban megnyugvó ehentété- 
vé válnak. Az önarcképeknek pszichológiai 
mélysége, a portréknak a harmóniája na
gyobb. A férfi- és nőábrázolást itt az ember
ábrázolás váltja fel.

A CSALÁD is a tragédián túli kép. Az ön- 
portré-férfiakt a néző szemébe kulcsolódó és 
a meztelen asszony semmibe merülő tekinte
te a megszenvedettség különböző fokain re- 
zignációt sugall. „ A  n ő  és a  f é r f i  geom etrikusán  
egym ásba írt csoportja, a  f iz ik a i  közelség ellenére  
»lélekben« n incs e g yü tt” -  írja Sármány Ilona 
BÉCS FESTÉSZETE A SZÁZADFORDULÓN Című 
könyvében (Corvina, 1991). Hozzátehetjük, 
éppen a fizikai közelség, a testek harmonikus 
egymásba kapcsolódása, egy kompozícióba 
épülése bizonyítja, hogy itt nem a férfi és nő 
tragikus viszonyáról, hanem a lét rezignáció- 
járól van szó. Holott a szexuális differencia 
jelentősége nem csökken -  maga a meztelen
ség, a férfi- és női test eltérő színezése is erre 
vall. Mindkét alak helyzete frontálisan gug- 
goló-ülő, a lábak széttárvák, de a férfi szemé
remtestét az asszony, az asszonyét takaró fedi. 
Ám a férfi testének szögletessége, az izmok 
vad hullámzása, mely mintha visszaemlékez
ne a korábbi önarckép-aktok démoniájára, 
anélkül hogy újra azt fejezné ki, a női fej és 
test oválisával, a testfelület gömbölyűségével 
és simaságával kiegészítő ellentétben áll. 
Werner Hoffmann, korunk egyik legjelentő
sebb művészettörténésze, aki kismonográfiát 
szentelt e képnek (Reclam, Stuttgart, 1968),* 
erről a tojásdad formáról a következőket írja: 
„Schiele  u to lsó  a lko tó i szakaszában  a  m eztelen  testet 
kényszeredetten á llapo tában  m u ta tja  be. C sak  ekkor  
h a szn á lja  f e l  p o g á n y  m ódon  a z  ikonszerű  m a n d o r-

* Zay Balázsnak köszönöm, hogy felhívta rá a figyel
memet.
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la-motívumot. Talán nem  tévedés ebben a  vagina  
m etaforáját sejteni. S  ha  így va n , akkor az orsó
alakzat diszkrét csíráját a  Toldi Lodzinsky-portré 
(1 9 0 8 ) kezei között észlelhető »szeméremajak« -for
m ában lehetne megtalálni. ”*

A közös póz egzisztenciális gyámoltalansá
gával, kiszolgáltatottságával, testi reminisz
cenciáival -  amelynek számos előképe van 
Schiele művészetében -  sajátos ellentétben áll 
a női test magába záruló nyugalma s a férfi
test kiterjesztő, óvó gesztusa, amely formáli
san is és szellemi értelemben is egybekapcsol
ja, emberpárrá teszi a melankolikus, külön 
bánatú figurákat, S ez a kapcsolat maga sem 
világ nélküli. Figyelemre méltó újítás Schiele 
életművében a konkrét -  nem üres és nem 
szimbolikus -  tér megjelenése a figurális ké
pen. A testek most is világító módon emel
kednek ki a háttérből, amely sötét és ezúttal 
is alig tagolt. így a művész félreismerhetet
len stílusának folyamatossága biztosítva van. 
S mégis fölsejlik ebben a háttérben az ágy és 
a szék. Ilyen módon a Schiele-alakok tér
beli meghatározatlansága, bizonytalansága -  
amely például az ÖLELÉS férfialakjának stati
káját is megingatja (attól kell tartani, hogy ki
zuhan az űrbe) -  itt megszűnik. A különös el
helyezkedés, hogy a guggoló férfi a nő fölé 
magasodik, konkrét térbeli magyarázatot 
nyer: a férfi az ágyon gubbad, az asszony pe
dig az ágy előtt, a földön.

S van még egy jelentős, tartalm i újítás a ké
pen, a kisgyermek az asszony jobb térdhajla
tának hídja alatt, fejével az öle előtt. Tartal
minak nevezem, s ezzel több mindent akarok 
kifejezni. Először is azt, hogy formailag ez a 
motívum megoldatlan. Megoldatlan a kom
pozícióban, megoldatlan az apához és külö
nösképp az anyához való lélektani viszonyá
ban, pontosabban annak tökéletes hiányá
ban, de megoldatlan magának a kisgyermek
nek a portréjában is. Szinte csak feje van, s 
arca üres. Méghozzá nem a kisgyermekek ti
tokzatos, „senki földje”-tekintetének metafi
zikai mélységű üressége ez, melyet az idő 
majd megelevenít, hanem meglepő módon 
valami pufók, ajakcsücsörítő, kétdimenziós 
képeslapüresség. Erezhető, hogy Schiele va
lamilyen okból utólag illesztette a képbe.

* E festményt később 1910-re datálták. Nem azo
nos Poldi Lodzinsky e kötetben szereplő ceruza- és 
gouache-portréjával. (75. o.)

Ez az ok talán rekonstruálható. Említet
tem, hogy ez a kép a Schiele-életmű belső tör
ténetének több tradícióját szintetizálta: az akt
önarcképet, a női aktot, az emberpár-ábrázo
lást, a portrét. Hozzáteszek ezekhez most egy 
ötödiket. A művész újra meg újra visszatért 
az anya-gyermek páros ábrázolásához, s e ké
pek legtöbbjének már a címe is (Halott 
anya I. [18. o.]; Halott anya II.; T erhes nő 
ÉS A HALÁL [90-91. o.]; SZENTCSALÁD; FIATAL 
anya; Anya két gyermekkel [95. o.]) tanús
kodik a tragikus beállításról, a születés halál
lal való párosításáról. Tartalmilag világos a 
szándék, hogy Schiele művészetének ezt a 
hagyományát is fel akarta oldani, meg akarta 
váltani A CSALÁD szintézisében. De ami szel
lemileg szintetizálta a többi tradíciót, a rezig- 
náció, az itt csak kioldotta a rémképet, a ha
lott anya hasában a meg sem született gyer
meket, az anya lárvaszerű halottszürke arcát, 
de nem teremtette meg az ábrázolás új spiri
tuális alapját. Mégis, hogy Schiele erőltette ezt 
a motívumot, noha nem talált megoldást, sej
teni engedi, hogy a rezignáció nem lett volna 
utolsó szava művészetének, ha a sors megen
gedi megélnie az érett férfikort.

*

A z  első magyar Schiele-album, amely egy 
1990-es angol kiadványt formahíven vesz át, 
gyönyörű. A magyar könyvforgalomban kap
ható német képeskönyv, Ludwig Schmidté 
(Artbook International, 1989) a duplájába 
kerül, s reprodukcióinak minősége gyen
gébb. A másik mostanában itthon is megvá
sárolható külföldi Schiele-könyv, Reinhard 
Steineré a BenediktTaschen kiadásában (699 
Ft) igen jó  minőségű képekkel szolgál, és ér
dekes válogatással, de nem tartozik ugyanab
ba a kategóriába, mint a Corvina kiadványa 
-  reprodukciói általában jóval kisebb mére
tűek. Marlow válogatása, amely kommentár
jaival sajátos ellentétben nem az időrendet, 
hanem a témaköröket követi, kitűnő, s külön 
dicséretes, hogy az olajfestmények mellett 
nagy teret szentel a grafikának, akvarellnek 
stb. Az persze vaskos üzleti túlzás, amit a fül
szöveg állít, hogy „ez a  kötet a  fe s tő  oeuvre-jének 
valam ennyi jelentős darabját tartalm azza” -  nem 
tartalmazza például a NÉGY FA című remek
művet vagy Dr. H ugó Roller arcképét. Saj
nos sok a sajtóhiba, s a rutinos fordításban 
egy kínos félreértésre is fel kell hívnom a fi-



906 • Figyelő

gyeimet. Az angol eredetivel ellentétben a 
magyar szöveg a 42. oldalon Schielének tu
lajdonítja Klimt híres kijelentését Nekem  
nincs önarcképem” stb.), amely abszurd állítás 
volna éppen Schiele szájából. A Klimt-szöveg 
egyébként a szaporodó magyar Klimt-kiad- 
ványokban -  Bernáth Mária és Szabadi Judit 
korábbi tanulmányai, a Helikon Kiadó 1987- 
es emlékkötete és Sármány Ilona 1989-es 
monográfiája után csak tavaly két nagy al
bum jelent meg -  rendre megtalálható. Sú
lyos hibája a kötetnek, hogy a bibliográfiát 
kritikátlanul átvette az eredeti kiadásból, 
amely Nebehay említett dokumentációján kí
vül csak angol nyelvű kiadványokat tartalmaz 
-  még Rudolf Leopold nagy műjegyzékét is 
az angol kiadás szerint adja meg az eredeti 
német helyett -, s rendkívül hiányos. A kor
szaknak és témakörnek kitűnő magyar spe
cialistája van az említett Sármány Ilona sze
mélyében -  fel lehetett volna kérni a lektorá
lásra s megfelelőbb bibliográfia összeállításá
ra. Mint ahogy tán az sem a hazafiságot túl
zásba hajtó óhaj, hogy az első magyar Schie- 
le-albumban a festő magyar vonatkozásairól 
is olvashassunk valamit. Hadd zárjam recen
ziómat ezeknek a kapcsolatoknak a rövid fel
sorolásával.

Már 1912-ben kiállít Budapesten a Von 
Gütersloh rendezte Fiatal bécsi festők kiállítá
sán Kokoschkával, Arnold Schönberggel és 
másokkal együtt. Schiele különtermet kap. 
1913-ban újra kiállít, majd halála után, 1920- 
ban az Ernst Múzeumban nyolc rajzát mutat
ják be. 1912 végén a gazdag likőrgyáros és 
mecénás Lederer Ágost meghívására Győr 
mellett vendégeskedik. Ott-tartózkodásának 
legfőbb művészi eredménye A híd című kép, 
amely az egyik győri Duna-ág Schiele által 
„japánosnak” tartott fahídját ábrázolja. Halá
la évének nyarán is já r Magyarországon, ahol 
feleségét látogatja meg egy Esztergom kör
nyéki szanatóriumban. Edithtel közös sírem
lékét 1928-ban Ferenczy Béni alkotja meg, s 
ugyanebből az évből való Schiele-érme is. A 
budapesti Szépművészeti Múzeum grafikai 
gyűjteménye öt Schiele-művet (és egy való- 
színűsíthetőt) őriz, köztük az 1915-ös KÉT 
EGYMÁST ÁTKAROLÓ LÁNY című remekművet.

A HOLMI POSTÁJÁBÓL

i

Tisztelt Főszerkesztő Úri 
Köszönöm a levelét, hogy megkeresett. Nos, 
a H olm i előfizetését nem tudtam meghosz- 
szabbítani. 1992. április 1-től a férjemet is le
százalékolták, el kellett adnunk a félig kész 
házat, mivel az én rokkantsági nyugdíjam ak
kor 5200 Ft volt, az OTP-be ment, jelenleg 
az én nyugdíjam 6400, a férjemé 7682 Ft, 
majd most lesz valami emelés, és a két gye
rekre (8 és 6 évesek) a családi pótlék 7200 
Ft. Szóval nagyon nehéz a megélhetésünk, 
minden emelkedett, gáz, villany, víz stb. 
Olyan munkahelyet sajnos én sem találok, 
ahol nekem is, mint beteg is, naponta 5-6 
órát dolgozhassam, nem akad. Ne haragud
jon, nem tudom megrendelni 1993-ban. Ne 
haragudjon, de nem tudom megrendelni!

Tisztelettel
X. Y.-né 

Érd

II

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Nem szeretném, ha abból, hogy 1993-ban 
nem fizettem elő a H olm i-ra, önökre nézve 
kedvezőtlen következtetéseket vonna le.

Lapjuk megnyerte tetszésemet, szívesen 
olvastam, mindig érdeklődve vártam az ese
dékes számot. 1992. december 31-ével nyug
állományba vonultam, és mivel egyedül élek, 
itthoni költségvetésemet kénytelen voltam 
„átrendezni”. Oszitén sajnálom, hogy lapju
kat a jövőben nélkülöznöm kell.

Kívánom, hogy előfizetőik létszáma -  az 
enyémhez hasonló okok miatt -  nagyon ne 
csökkenjen.

Szívélyes üdvözlettel
dr. N . N .-n é  

Debrecen

R adnóti Sándor


