
àvan
m¢g dalolnivalÂ
az emberen tÃlÊ

(Lator LÀszlÂ
fordÁtÀsa.)

Hogy mindezek utÀn lehets¢ges-e nem-
csak filozÂfia, hiszen az mindenk¢ppen me-
tafizika, ontoteolÂgia, hanem egyÀltalÀban
gondolkodÀs (a Denken mint a Denken und
Dichten egyik eleme), ez lesz az a k¢rd¢s, me-
lyet majd fel kell hogy tegyek BacsÂnak ä
mondottam fentebb. De magam feleltem rÀ.
A Denken most mÀr csak rÀmutat a k´ltûre,
aki Auschwitz utÀn is l¢trehozta àezt a rendkÁ-
v¡li müvetÊ (uo. 8.), mert ànem veszett bele a
Megt´rt¢ntek k´nnyes id¢z¢s¢be, hanem megtalÀlta,
ha nem is mindjÀrt kezdettûl fogva, az iszonyat, az
iszonyatkeltû, az iszonytatÂ k´ltûi-nyelvi kifejezhe-
tûs¢g¢tÊ. (Uo. 6.) BacsÂ arra figyelmeztet
ugyanakkor, hogy aligha ¢rtj¡k meg Celant,
àha mindent automatikusan lefordÁtunk az ott ¢s
akkor a zsidÂsÀggal megt´rt¢ntekre, ha mindent e
komor ¢g alatt, az akkor megt´rt¢ntek k´ltûi lenyo-
matak¢nt akarunk felfogniÊ. (Uo. 8.) àAz ¢g nem
mÃlt el komornak lenni felett¡nk.Ê (Uo.) Meg is
marad most mÀr komornak, mert megt´r-
t¢nhetett, aminek lehetûs¢g¢t mi, eurÂpaiak,
haladÀshitüek mindaddig nem akartuk belÀt-
ni. De Celan k´lt¢szete... çllj meg! Nehogy
mÀr szavakba foglaljam, amit a k´ltû a szavak
k´ztes¢ben felmutat!

BacsÂ persze besz¢l, hasznÀlja a megron-
tott nyelvet. K´vetkezetlen? Ha jÂl ¢rtem ût,
akkor persze az. De, Ãgy tünik fel, a gondol-
kodÀs minden formÀja sz¡ks¢gk¢ppen k´vet-
kezetlen. Itt, a CELAN-ban azonban, elgon-
dolva minden gondolkodÀs lehetetlens¢g¢t,
BacsÂnak siker¡lt elker¡lnie mind a roman-
tikus utÂpiÀk nyafogÀsÀt, a Soha t´bb¢! ha-
zugsÀgÀt ä hiszen tudja: ami egyszer kitellett
az embertûl, az mÀr hozzÀ tartozik ä, mind
pedig a l¢t türhetetlens¢ge elleni ä valljuk be,
ugyancsak groteszk ä lÀzadÀst.

Hogy van-e innen tovÀbb? Nem tudom.
De v¢g¡l is...? Mi¢rt kellene megszünni àelû-
id¢zni, hogy a fel¡let, ha idûlegesen is, ha korlÀ-
tozott k´rben is, de gyürüzz´nÊ. (Uo. 7.)

Vajda MihÀly

TAVASZI TçRLATOK
àTavaszi tÀrlatÊ csak egy volt MagyarorszÀgon
az elmÃlt negyven ¢vben. Akkor, 1957 tava-
szÀn Budapesten idûsebb ¢s fiatalabb tÀrlat-
lÀtogatÂk szÀmÀra Ãj felfedez¢st jelentett,
hogy a festm¢ny szÁn-, f¢ny-, vonal- ¢s forma-
kompozÁciÂ lehet. Korniss Dezsû ¢l¢nk, tiszta
szÁnfel¡letekbûl formÀlt Miska-kancsÂ-abszt-
rakciÂja m¢g a tÀblÀra is felker¡lt szÁnes kr¢-
tÀkkal egy budai gimnÀziumban, alatta fel-
irattal: Mücsarnok! Tavaszi tÀrlat! Mindenki
j´jj´n, aki tud. (A tanÀrok egy ideig nem t´-
r´ltett¢k le a tÀblÀt.)

Most is k¢sz¡l tavaszi tÀrlat a Mücsarnok-
ban, de addig is Ág¢rt ¢s adott el¢g n¢znivalÂt
az ezen a tavaszon nyÁlt szÁnes ¢s ¢rdekes, el-
m¢ly¡lt ¢s gondolkodÀsra k¢sztetû kiÀllÁtÀsok
sora. Az absztrakciÂ vonzÀsa igen erûsen ¢r-
v¢nyes¡lt ezeken a tÀrlatokon, a Vaszilij Kan-
dinszkij rendszer¢ben az absztrakciÂval
egyenlû rangot ¢lvezû nagy realisztika csak
egyetlen magÀngal¢riÀban jelent meg teljes
f¢ny¢ben.

A Budapest Gal¢ria belvÀrosi kiÀllÁtÂhÀzÀ-
ban Keserü Ilona tÀrlata kamaramüfajÀhoz
illûen k¢t t¢mak´rt mutatott be a müv¢sz
¢letmüv¢bûl: bekeretezett sÁk- ¢s t¢rformÀlÀs-
k¢nt a hasÁtott, r¢tegezett kollÀzsk¢pet, vala-
mint a sÁkon szabadon terjeszkedni vÀgyÂ szÁ-
nes formamozgÀsok t´rt¢n¢seit. E k¢t t¢mÀt
a müv¢sz olykor egymÀsba ¢pÁtette, mer¢-
szen Ávelû szÁn- ¢s forma-tank´ltem¢nyeket
alkotva. Keserü plasztikus fest¢szet irÀnti ¢r-
deklûd¢se t´bb ¢vtizedes, eredet¢t tekintve
visszavezethetû a ma is mester¢nek tisztelt
Martyn Ferenc szÁnes szobraihoz. (Ezekbûl
parÀd¢s kiÀllÁtÀst lÀthatott a n¢zû ugyancsak
mÀrciusäÀprilisban a K¢pzûmüv¢szeti Fûis-
kolÀn!) Keserü ¢rett müveiben kevesebb az
intuitÁv k´zeled¢s a tapinthatÂ ¢s szÁnes vilÀg-
hoz, mint volt a hetvenes ¢vek elej¢n k¢sz¡lt
kompozÁciÂin, de figyelemre m¢ltÂ a müv¢sz
nagy rendszerezûk¢pess¢ge, pedagÂgiai
szÀnd¢kÃ fegyelmezetts¢ge, elegÀns, nagyvo-
nalÃ artikulÀciÂja. ImponÀlÂk voltak a k¢-
peknek a rossz arÀnyÃ kiÀllÁtÂtermet szinte
sz¢tfeszÁtû m¢retei. Keserü Ilona ä Ãgy tünik
ä megûrizte hit¢t egy szÁn-forma-improvizÀ-
ciÂkat befogadni k¢pes k´z´ss¢gben, a vilÀg
Kandinszkij Àltal meghatÀrozott belsû csen-
g¢s¢nek Ãjabb ¢s Ãjabb megszÂlaltatÀsÀban.

1034 ã Figyelû



Ezen a kiÀllÁtÀson Keserü nem szÀmolt be
olyan konkr¢t feladatrÂl, mint n¢hÀny ¢ve,
mikor egy dunÀntÃli vÀros ravatalozÂjÀba
festette meg sajÀt elvont eszk´zeivel ¢let ¢s
halÀl k¡l´n´s tÀjait, inkÀbb kalandokat ajÀn-
lott fel a szemnek, a szemben is megl¢vû ta-
pintÂ¢rz¢keknek, ¢s ´sszefoglalta sajÀt korÀb-
bi kutatÀsait.

N¢hÀny l¢p¢snyire a Budapest KiÀllÁtÂte-
remtûl, egy sz¢pen kifestett pincehelyis¢g-
ben, ahol egyedileg tervezett k¡l´n´s bÃto-
rokat is bemutatnak az ¢rdeklûdûknek, nyÁlt
meg NÀdler IstvÀn egyik idei tÀrlata. (A k´-
vetkezûkre mÀr megj´tt a meghÁvÂ.) A nyak-
t´rû l¢pcsûk´n megk´zelÁthetû VÀci utcai ke-
resked¢sben papÁrra, vÀszonra festett, fortis-
simÂra hangolt kompozÁciÂkat mutatott be
mÀsik komoly, ¢rett mester¡nk. MÀr az elsû
pihenûben felfedezhetû volt az a drÀmai han-
gÃ monumentÀlis k¢p, melyen sÀrga hÀrom-
sz´g elûtt egymÀsba csomÂzott fekete n´-
v¢nyszÀrak lÀthatÂk. Ez a festm¢ny az elmÃlt
¢vben a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia Ze-
net´rt¢neti MÃzeumÀban f¡gg´tt egy nagy
sikerü BartÂk B¢la-kiÀllÁtÀson, mivel BartÂk
tisztelet¢re k¢sz¡lt. (Akkor sokan rem¢lt¡k,
hogy ott is marad ÀllandÂ kiÀllÁtÀsi tÀrgyk¢nt.
Ez, sajnos, nem siker¡lt.) A pinc¢ben NÀdler
etalonk¢nt hasznÀlta a festm¢nyt, megm¢rve
vele az elmÃlt hÂnapokban festett tenger, ¢g,
¢vszak, napszak impressziÂit. NÀdler IstvÀn
felfokozott eksztÀzisban is meglepû fegyelem-
mel alkot, ebben hasonlÁt Keserüh´z, hiszen
k´z´s geometrikus-strukturalista mÃltjuk,
majd azt k´vetû Ãj expresszionista felszaba-
dulÀsuk. Mindk¢t müv¢sz müveit lÀtva sÁrha-
tunk egy tÀgasabb modern müv¢szeti mÃze-
um utÀn, ahol egyarÀnt elf¢rne nemzed¢k¡k
¢s elûdeik munkÀssÀgÀnak szÁne-java.

A magyar absztrakt fest¢szetnek nemcsak
n¢met, orosz, amerikai mesterek müvei k´-
z´tt kereshetj¡k elûdeit, hanem kritikusok ¢s
n¢zûk Ãjabb ¢s Ãjabb generÀciÂinak fel kell
fedezni hazai szellemi ¢s stilÀris elûzm¢nyeit.
Az idei tavaszon t´bb kiÀllÁtÀs rendezûje erre
vÀllalkozott.

Hamvas B¢la szÀzadik sz¡let¢snapjÀt
szÀmtalan tisztelûje ¡nnepelte az írÂsz´vet-
s¢gben, felid¢zve a filozÂfus ÁrÂ ¢letmÂdjÀt,
tanÁtÀsait, müveinek hûseit, dics¢rve a t´rt¢-
nelem aktuÀlis dimenziÂibÂl tÀgabb dimenzi-
Âk fel¢ valÂ fordulÀsÀt. Az ¡nneps¢g alkalmÀ-

bÂl K¡rthy SÀndor ÀllÁtotta ki naiv egyszerü-
s¢gü absztrakt festm¢nyeit, ¢s besz¢lt arrÂl,
hogy mit jelentett szÀmÀra az ÁrÂ. K¡rthy
festm¢nyein a vilÀg k¢pe felszabadult, ´r´m-
teli, teljes, pedig csak szivÀrvÀnyÁvben hajla-
dozÂ szÁncsÂvÀk mozgÀsÀbÂl formÀlÂdik.

°rdeklûd¢ssel, tisztelettel Àllhattunk meg
ezen a tavaszon egy mÀsik kismester, Kont-
raszty LÀszlÂ k¢pei elûtt Gyûrben, ¢s lapoz-
gathattuk albumÀt, melyet az Ozirisz-alapÁt-
vÀny Orpheusz kiadÂja adott ki. A KÀllai Er-
nû k´r¢ben indult müv¢sz tiszta formai ´ssz-
hangzatÃ, muzsikÀlÂ k¢peket festett AndrÀsi
GÀbor elemz¢se szerint. Azonos tartalmak,
organikusan fejlesztett formavilÀg ¢vtizede-
kig ä egy sajÀtos nyelv ¢s kultÃra müvel¢se
jellemzi a harmincas ¢vekben indulÂ abszt-
rakt müv¢szek munkÀit.

Szücs GÀbor, a Kontraszty-k´tet mÀsik
szerzûje az ¢letben maradÀs k¢peinek nevezi
a müv¢sz festm¢nyeit ¢s rajzait, sajÀtos k´-
z¢p-kelet-eurÂpai jelens¢gnek ¢letmÂdjÀt:
àHa nem akarsz t´nkremenni, ha ´nbecs¡l¢st
akarsz szerezni, ha nem menek¡l¢sre k¢nyszerÁtett
Àllatk¢nt akarsz ¢lni ä akkor szakÁtsd ki magad, al-
koss egy belsû, sajÀt vilÀgot ä egy l¢lekbûl indÁtott
anyagi vilÀgot...Ê

HasonlÂ szavakat, hasonlÂ magatartÀst, de
müv¢szi megvalÂsÁtÀst tekintve bonyolultabb,
emelkedettebb vilÀgot ÁrhatnÀnk le Ve-
szelszky B¢la ¢s SzabÂ Lajos filozofikus tar-
talmÃ müv¢szet¢vel kapcsolatban. Veszelszky
B¢la festm¢nyeibûl ¢s rajzaibÂl mutatott be
nagyl¢legzetü kiÀllÁtÀst a Mücsarnok ezen a
tavaszon, SzabÂ Lajos kalligrÀfiÀi pedig min-
den eddigi bemutatÂnÀl nagyobb szÀmban ä
eredeti rajzban ¢s ig¢nyes xerox mÀsolatban
ä az Ernst MÃzeumban voltak lÀthatÂk. Ezek-
nek a kiÀllÁtÀsoknak volt elûzm¢nye Hatvan-
ban, Sz¢kesfeh¢rvÀrott, a Kiscelli MÃzeum-
ban, Budapesten, p¢ldÀul az egykor igen jÂ
kiÀllÁtÀsokat rendezû Fiatal Müv¢szek Klub-
jÀban, de ezeket az immÀr klasszikus abszt-
rakt müv¢szeket mindig fontos Ãjra meg Ãjra
bemutatni ¢s interpretÀlni. Mindketten le-
seprik a sÁkrÂl a fest¢szet ¢s rajz ´sszes kon-
vencionÀlis kell¢k¢t, majd a v¢gtelen feh¢rre
sajÀt t´rv¢nyeik szerint helyeznek el jeleket,
jelrendszereket. Veszelszky B¢la fest¢szete vi-
rÀgkorÀban az impresszionistÀk ¢s neoimp-
resszionistÀk Àltal felfedezett, de mÀr a g´-
r´g-rÂmai mozaikfest¢szetben is alkalmazott
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szÁnes, f¢nyteli p´tty´k rendszere, SzabÂ La-
jos pedig a kanyargÂ vonallal alkot, keleti ÁrÀ-
sok, filozÂfusok vilÀg¢rtelmez¢si eszk´z¢vel,
mely jelen van Arkhim¢d¢sz vagy J¢zus por-
ba rajzolt ÀbrÀiban is.

Veszelszky ¢s SzabÂ Lajos lÀthatÂan vallja,
amit az alkimistÀk nyomÀn Hamvas B¢la le-
Árt: à...a k´rnyezû jelen vilÀg nem az eredeti ter-
m¢szet, hanem annak elrontott alakja. Ezt a rom-
lÀst ki kell k¡sz´b´lni, ¢s az eredeti term¢szetet hely-
re kell ÀllÁtani... A Tabula Smaragdina azt mond-
ja, hogy ugyanazt a sugÀrzÂ, ¢letfakasztÂ meleg vi-
lÀgossÀgot, amellyel a Nap a term¢szetet elÀrasztja,
az ember ´nmagÀban megvalÂsÁthatja, ¢s azt a su-
gÀrzÀst ¢let¢nek tartalmÀvÀ teheti. De ugyanezzel
a sugÀrzÀssal a dolgokat is Àthatja.Ê (Hamvas
B¢la: TABULA SMARAGDINA. MçGIA SZUTRA.
Budapest, 1994. 22. o.)

A Mücsarnokban, az Ernst MÃzeumban
mind a kiÀllÁtott müvek, mind a lÀtogatÂk
egy r¢sz¢nek alakjÀban sz¡rke vagy feh¢r ru-
hÀs prÂf¢tÀk jÀrtak ezen a tavaszon, hirdetve
a szellem Àltal t´k¢letesÁtett tÀjak, arcok, lÀt-
hatÂvÀ vÀlt b´lcs gondolatok sugÀrzÀsÀt.

Veszelszky B¢la fest¢szet¢nek tudomÀnyos
k´vetkezetess¢ge, t¢rbeli gazdagsÀga, szÁnei-
nek tisztasÀga mÀr k¡lf´ldi szakembereknek,
gyüjtûknek is feltünt. Vannak festm¢nyei, s
nemcsak magyarorszÀgi eredetü csalÀdoknÀl,
rangos londoni, New York-i gyüjtem¢nyek-
ben. Veszelszky nemcsak kivÀlÂ neoimp-
resszionista mester. T¢rk¢pein ¢s portr¢in
olyan szakrÀlis rendet teremtett f¢ny-szÁn-
struktÃrÀkban, mint amilyen korÀbban Vajda
Lajos ikon-´narck¢pein lÀthatÂ. PrÂf¢ta-alki-
mista mester tehÀt ä a nagy absztrakciÂ k¢p-

viselûje. (A Mücsarnokban megtudtuk, hogy
a kiÀllÁtÀs bezÀrÀsa utÀn jelenik meg Ve-
szelszky ¢letmü-monogrÀfiÀja ¢s oeuvre-kata-
lÂgusa. A n¢hÀny ¢ve napvilÀgot lÀtott, And-
rÀsi GÀbor Àltal Árt kisebb terjedelmü, de ki-
tünû Veszelszky-k´nyv utÀn nagy vÀrakozÀs
elûzi meg ezt a vaskosnak Ág¢rt k´tetet, mely-
ben K´rner °va ä a kiÀllÁtÀs rendezûje ä,
MÀndy StefÀnia ä Vajda monogrÀfusa ä, Ke-
m¢ny Katalin ä Veszelszky egyik elsû interp-
retÀtora tanulmÀnyai mellett hatalmas doku-
mentÀciÂ elemzi majd Veszelszky ¢letmüv¢t. A
k´tet k¢s¢se sajnÀlatos, de a müv¢sz hÁvei k¢-
sûbb is megkeresik majd az ÀrusÁtÂpultokon.)

A t´m¢ntelen meghÁvÂ k´z´tt egy idûre
elkallÂdott asztalomon egy fontos ¢rtesÁt¢s.
A StÃdiÂ 1900 magÀngal¢ria hÁvott Med-
nyÀnszky LÀszlÂ PÀrizsban festett figurÀlis k¢-
peinek bemutatÂjÀra, melyek valaha Barcsay
Jenû tulajdonÀban voltak, s jelenleg Szolnok
mÃzeumÀnak rejtett kincsei. A mintegy ´t-
ezer müvet alkotÂ MednyÀnszkyval mindig jÂ
a talÀlkozÀs. A festû utÂd pedig megd´bben-
tûen jÂl vÀlogatott. A kis kiÀllÁtÀson lÀthatott
a n¢zû t´bb megrÀzÂ csavargÂportr¢t, hajl¢k-
talant a padon, ¢leten ÃrrÀ lenni akarÂ pa-
rasztleg¢nyt, vereked¢st, gyilkos tûrd´f¢s
utÀni megbÀnÂ, szÀnakozÂ mozdulatot. A k¢-
pek szÁne barna, v´r´ses, v¢r- ¢s nyomorszÁn,
piszkosz´ld. A dosztojevszkiji valÂsÀgtisztelet
m¢gis jelen volt a kis- ¢s k´z¢pm¢retü vÀsz-
nakon. A kis kiÀllÁtÀs jelz¢s a nagy realisztika
mÃltbeli ÂriÀsÀnak aktualitÀsÀrÂl, a fest¢szet
t´bb ÃtjÀnak azonos ¢rv¢ny¢rûl ¢s ¢rt¢k¢rûl.

SzabÂ JÃlia
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