
SIMONOVICS ILDIKÓ 

LESZNAI ANNA MESEVILÁGA 

„Itt minden Egy, és egy síkon van. Itt - minden találkozik. Itt mindennek csak a neve más, valója közös. 
Itt - mindennek csak ritmusa, zenéje más, értelme ugyanaz. Az örökké új és az örökké ó. Új »világ-ér
zés«, mely régi, mint maga a világ - és mégis reveláció. Nem jöhet akármikor, csak amikor az órája ütött. 
Most újra aktuális" - írta Fülep Lajos Lesznai Anna lírájáról.1 Ezek a sorok nemcsak a verseket, hanem 
a Lesznai-műveket általában jellemző szellemiséget, az ősazonosságvágyat fogalmazzák meg.2 

Az ősazonossag mint téma „a századelőn kibontakozó, Budapest szellemi életét jelentős mértékben 
meghatározó társaság, a Vasárnapi Kör összejövetelein merült fel. A csoport, melynek Lesznai Anna is 
tagja volt, Lukács György vezetésével 1915-ben jött létre. Lesznai művészi gondolkodását erősen befo
lyásolták a vasárnaponkénti összejöveteleken hallottak. Sok más téma mellett beszélgettek és vitatkoz
tak az ősazonossag kérdéséről, a meséről és az ornamentikáról is. Mindhárom téma foglalkoztatta 
Lesznai Annát. Érthető, hiszen az akkoriban kibontakozó egész életműve egy sajátos mesevilág, mely
ben ősazonossag, mese és ornamentika összefüggtek. Úgy gondolta, hogy az ősazonosságot csak egy fe
szültség nélküli műformával lehet kifejezni, mint amilyen a „tiszta lélekvalóságot" tükröző mese és az 
ezzel rokon, síkban tartott ornamens. Mese és ornamentika stilizálásának törvényei hasonlóak. Kiindu
lásként mindkettő a valóság elemeit használja fel, de saját törvényszerűségei szerint tovább alakítva azo
kat, egységes, autonóm világot épít ki. 

Mese és képzőművészet kapcsolata Lesznai számára, teljesen egyértelműen, az ornamentika síkján 
jöhetett létre. Az így megfogalmazott képi világ a századelőn kibontakozó és önállóvá váló ornamentá-
lis műtípushoz köthető. Ez a kifejezésmód a leginkább alkalmas arra, hogy a mesei tartalmat a neki meg
felelő, a hétköznapi valóságon felülemelkedő, homogén formával jelenítse meg. A mesei történetfűzés 
töretlensége és egyértelműsége, képi szinten, az egy síkban tartott, összefüggő, stilizált formák által va
lósulhatott meg. Mese és ornamens egylényegűségéből következik Lesznai mesevilágának egysége. 

Ezen tanulmány Lesznainak a Vasárnapi Kör világnézetéből kiinduló gondolatvilágát és szülőföldjé
nek népművészetéből formálódó szín- és formavilágát megvizsgálva az eszmei és mesei tartalom, vala
mint a képi megfogalmazás összhangjának egy lehetséges és megvalósult formáját mutatja be. 

A MESE ÉS A VASÁRNAPOSOK 

A 1910-es évek folyamán Európában művészek, filozófusok tettek kísérletet a kor pozitivista, impresszi
onista, naturalista gondolkodásával szemben egy spirituális-metafizikai világkép megteremtésére. Ezen 
áramlathoz tartozott a korszak egyik legszínvonalasabb filozófiai csoportosulása, a magyar Vasárnapi 
Kör3 is. Célként az ember „új szellemi típusának" kialakítását tűzték ki, mely a leköszönő materializmus
sal szemben a transzcendencia fontosságát, a relativista impresszionizmussal szemben a princípiumok 
egyértelmű érvényességét, az anarchikus világnézettel szemben a normatív etika „pátoszát" hirdette. 

A Vasárnapi Kör kezdetben baráti társaság4 volt. Összejöveteleiket Balázs Béla szervezte, a vitákat 
és beszélgetéseket azonban Lukács György irányította. Az ő filozófiai nézetei határozták meg leginkább 
a csoport gondolkodását. 
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LUKÁCS ÉS LESZNAI A MESÉRŐL 

A Kör vasárnap délutáni találkozóinak témái között szerepelt a mese is. A társaság két „hivatásos" me
semondóját, Lesznai Annát és Balázs Bélát érintette a kérdés a leginkább, de Lukács György mint a cso
port szellemi irányítója a meséről szóló vitákban is központi szerepet játszott. 

Lesznai Anna naplója5 több töredékes feljegyzést őriz, melyeket minden bizonnyal az összejövetele
ken elhangzottak alapján készített. Ezek elemzése helyett érdemesebb azonban két teljesen kidolgozott, 
a beszélgetések eredményeit is magába foglaló írást megvizsgálni. Az egyik Lesznai Anna Babonás ész
revételek a mese és tragédia lélektanához,6 a másik Lukács György Hét mese című tanulmánya.7 Mind
ketten Balázs Béla Hét mese című kötetére reagálva fejtették ki nézeteiket a meséről. 

1914-ben a Nyugatban Balázs is írt a témáról Lesznai Anna mesekönyvének kritikájában, de ez lé
nyegében megegyezik Lesznai fejtegetéseivel és véleményével. Ők ketten egy mesevilágban éltek, s 
nemcsak mesekincsük volt közös, hanem a belőlük fakadó gondolataik is, melyeket együtt formáltak. 

Lesznai Anna így emlékezik meg erről: „Közös volt egész csoda-, mágia-, mesevilágunk. Ő azt 
mondta, a mese az emberiség köztulajdona, és a meséket nem kell költeni, hanem az ember kinyújtja a 
kezét és kifogja őket a levegőből. Aztán fogdostuk is együtt, és én gyakran mondtam valamit: ezt vál
toztasd meg, vagy csináld másképp. 0 megtette, mondván: nem baj, ez úgyis közös tulajdon volt, már 
mielőtt megírtuk. Sok ilyen mesét írtunk meg együtt. Meséltünk így egymásnak és másoknak."8 

Lesznai és Lukács is igyekezett meghatározni a mese eredetét, származását, s ezek hatását a műfaj 
stílusára és a benne foglalt világkép kialakítására. Lukácsnak a mese vizsgálata jó ürügy volt arra, hogy 
kifejtse lélekvalóság-koncepcióját, s ezáltal feltáruljon szellemi meghasonlottsága, misztikus kiút-kere-
sése. A kiutat a tiszta mese megtalált világában látja, mely az ember hétköznapi életével szemben egy 
ésszel fel nem fogható, megváltott valóságot teremt. Gondolkodásának befelé fordulása a századforduló 
Bécsének lélekközpontú, miszticizmusra hajló szellemiségét idézi. 

Lesznai Anna - bár ő is osztotta a vasárnaposok és Lukács kiábrándultságát - inkább kutatói szem
pontok alapján vizsgálta a mesét. A műfajjal kapcsolatban felmerülő kérdéseket hagyományos módsze
rekkel, pszichológiai, mitológiai, néprajzi megközelítésben igyekezett megválaszolni. A lukácsi irracio-
nalista filozófia hatása azonban nála is felfedezhető. 

Lukács filozófiai szakkifejezésekkel agyontűzdelt, gyakran homályos fejtegetéseinek legfontosabb 
gondolatai a következők: A mese s az általa ábrázolt mesevilág minden problémától mentes, az abszolút 
homogeneitás formája. Mivel matériája nem a mi létezésünk anyagából való, színhelye egy, a mi vilá
gunktól különálló síkon található, nem érvényesek rá a mi axiómáink. Önálló, minőségileg különböző 
világát azáltal teremti meg, hogy létezésünk valamely „alapadottságát" figyelmen kívül hagyja, illetőleg 
egy új, a mi valóságunkban nem ismert törvényszerűséget iktat be, s az így adódó axiómákat újból cso
portosítja. Ennek a világnak is megvannak a maga szigorú törvényei, csak éppen nem azonosak a mie
inkkel. A mese végső célja elérésében a mágia felé irányul. A „... mágia: uralkodás az irracionális, az ér
telemmel át nem járt, sőt át nem járható felett... A mágia világa: egy új világ, nem a mi világunknak 
igazi értelmet és biztosságot nyert valósága."9 

A mese világának mágia felé irányultsága magyarázza meg, hogy megtalálhatjuk benne az abszolút 
újat, de nem a mi (empirikus vagy metafizikai) valóságunk szerinti újról van itt szó, hanem létezésünk 
tapasztalat fogalmának kibővítéséről, létünk kereteinek relatívvá válásáról. 

A mese új fogalma nem időből ered, nem valamihez képest új, hanem „abszolút" új. Megtalálása va
laminek, ami mindig is volt (vagy ugyanúgy lehet, hogy sohasem volt), valaminek, ami a hétköznapi va
lóságunkkal, mint lényegében új, szemben áll. Ez az „új" másságot jelent, amely kifejezi a mese mági
ából eredeztethető világának a mi (metafizikai és empirikus) világunktól való különbözőségét. 

Mindezek eredményeként a mesének teljesen autonóm alaptörvényei vannak. Ebből fakad könnyű
sége, ornamentalitása, ami a többi műfajra éppen azért nem jellemző, mert ha túl is mutatnak minden 
empírián, mindig a mi valóságunk törvényeit kell megfogalmazniuk. 
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A mese autonóm világának tel
jes gondolati átélése rámutat arra, 
hogy létezésünk mai formája nem 
az egyedül lehetséges, csak egy a 
sok közül, tehát a mi választásunk 
eredménye. A mese a mágia felé 
irányul, a mágia pedig, Lukács sze
rint, lényegében ősibb a vallásnál és 
a metafizikánál, a világ egy gazda
gabb gyökeréhez nyúlik vissza. 
Azokba a mélységekbe, ahová a 
metafizika és a vallás által már nem 
érhetünk el, amit leírni nincs sza
vunk. Az a valóság, melyben a má
gia gyökerezik, általunk nem meg
ismerhető. A mi világunkban nem 
lehet egységes mágia, mágikus 
rendszer, mágikus valóság. A mágia 
minden tárgya idegen számunkra, 
nem tudjuk, honnan hová tart. 

A téma további tisztázása érde
kében Lukács egy misztikus, miti
kus világot idéz meg, melyben a 
mese, a mítosz és a metafizikai vi
lág helyét keresi. A mesét és a má
giát elkülöníti a mítosztól és a me- Lesznai Anna 
tafizikai világtól. Minden mesével Fotó, Petőfi Irodalmi Múzeum 
foglalkozó tanulmány, így Lukács 
is érinti mese és mítosz kapcsolatát. A mítosz, Lukács szerint, valóságunk ismeretlen gyökereinek néha 
érthetetlen és töredékes megjelenése. Az érthetetlenségnek és a töredezettségnek az az oka, hogy azon a 
ponton képtelenek vagyunk visszaemlékezni. 

Ezzel szemben a mese töredékessége abszolút. Minden mesét, ha „axiómáját... mágikus intenció
val" megtaláljuk, a végtelenségig lehet folytatni. A befejezés ugyanis az értelemben van, s mivel a me
se eredendően az értelmen túlról indul, nem is érkezhet vissza oda. A meséket meg kell találni, s erre 
azok az időszakok felelnek meg, mikor a valóság fellazul, elveszti útja egyirányúságát, és látszólag vá
lasztási lehetőségek merülnek fel. Ez az idő az, amit Lukács máshol a lélekvalóság érvényesülésének ne
vez. A lélekvalóság szabad lehetőségeit kihasználva a lélek saját magában egy új, tágas és ismeretlen 
kozmoszt teremt, amiben könnyen eltévedhet. Ez az új magányosság. A lélek eme belső végtelensége vá
lik a mese végtelenségévé. 

Az új mesetípus a lélek meséje. Lélek, mágia, emberiség előtti állapot, ornamentalitás Lesznai Anna 
meséről írott „észrevételeiben" is szerepel. 

Elsőként a mese eredetének kérdésére igyekszik megadni a választ. Az általa ismert mesekutatók vé
leményét félretéve a mesét a „csudalátó ember" lelkéből származtatja. A csudalátás képessége, Lesznai 
szerint, legtisztábban a mesében érvényesül. Lukácshoz hasonlóan „ősmeséről" és „műfajmeséről" be
szél. 

Az ősmese hite, mely a régi, a mi racionalitásunk előtti mágikus világhoz kapcsolódik, az akkor élt 
ember válasza az ősi hatalmak s jelenségek összefüggéseit feszegető kérdésekre. Ezt a világot Lukáccsal 
szemben Lesznai kimondva is az édennel azonosítja. A lukácsi mágiához hasonlóan nála is lényegi azo-
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nosságban léteznek a dolgok, nem differen
ciáltak; metafizikai és empirikus szféra egy
beesik. 

A mese az édeni azonosságból származik, 
törvényszerűségei, szereplői magukon hor
dozzák annak nyomait. A mai mese, annak 
ellenére, hogy az ősmúltból ered, az ember 
lelkével együtt fejlődik, s legtisztábban tük
rözi mindenkori állapotát. Lesznai azonosít
ja lelkünk világát a mai meséével. Ez ugyan
az a gondolat, mellyel a lukácsi tanulmány
ról szóló rész végződik. 

A mese a „tiszta lélekvalóság" tükröződé
se, s nemcsak az emberiség elhomályosult 
múltja éled fel újra általa, hanem a jövőbeli 
rendeltetés is megmutatkozik benne. A lélek 
azonban nem összefüggő többé, egyénekbe 
van zárva, s érvényesülni is csak egyes for
mákban, a mindenségtől különvált alkotá
sokban tud.10 

Kezdetben mágiával, varázzsal igyekezett 
a világot saját törvényei szerint átformálni. 
Később, ahogy mindinkább elszakadt a dol
gok „édeni lélekazonosságától", annál in
kább csökkent a lehetősége annak, hogy az 
átformált világot magába váltsa. Ezért te
remtette meg a művészetet, ahol az egyes 
műfajokon keresztül érvényesíthette törvé
nyeit. 

Csodavilágának létrehozásában, a többi 
műfajhoz hasonlóan, a mese is kénytelen a 
valóságunkat eszközként felhasználni, s ez

által az eddig korlátlan meseléleknek is a forma korlátai közé kell szorítania önmagát. Az ősazonosság 
és lélekvalóság mára teljesen szétvált fogalmait csak a valós időn és téren kívül mozgó mese tudja újra 
összeforrasztani. 

Lesznai Anna, aki szerint a mese a lélektől elválaszthatatlan, tanulmánya során törvényszerűen elju
tott a lélek egy másik megnyilvánulási formájáig, az álomig. Álom és mese összevetése nem ismeretlen 
a mesét pszichológiai szempontból vizsgáló mesekutatók előtt. Lesznai abból indul ki, hogy álmunkban 
mesét látunk. A formai hasonlóságok ellenére sem kívánja egyiket a másikból származtatni, hanem pa
ralel jelenségként értelmezi őket. Mindkettő motívumai „egy közös, mélyebb ösztön hasonlatos gyerme
kei". Ugyanakkor különbség az, hogy míg az álomba öntudatlanul kerül a valóság, addig a mese a szá
mára szükséges valóságtöredékeket saját szigorú törvényeinek megfeleltetve építi be. Az álom passzív, 
a mese pedig aktív a valóság befogadása és beépülése szempontjából. A „közös elv", mely a többi szel
lemi produktumtól elkülöníti őket, a fantázia elsődleges szerepe, a képzelet uralma a valós világ felett. 
Mind a mese, mind az álom rendelkezik vágyteljesítő funkcióval. A „freudisták" ezt a vágyteljesítő funk
ciót, Lesznai szerint, helytelenül egyszerűsítették le a szexuális teljesülést biztosító funkcióra. Elismeri, 
hogy létezik a sokrétű műfajmesének egy ilyen szexuális tartalma is, de ez a jelentésrétegek második 
szintjét foglalja el. Az első a szó szerinti történet, a legmélyebb szintet a mese igazi jelentése, az „énség 

Címlapborító Balázs Béla Misztériumok című könyvéhez 
Bp., 1912 Nyugat 

Hatvány Lajos Múzeum, Hatvan 
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korlátainak" áttörése jelenti. „A freudisták szerinti »korlátlan nemi vágy teljesülése« helyett én a korlát
talanság utáni vágy teljesülését merem a mese velejének nevezni."" 

A mese stilizálását, Lukácshoz hasonlóan, ornamenshez hasonlítja. A mese „egy nívón ábrázol", az
az tartalom és forma között nincs feszültség, mivel azok azonosak. „A lélekvalóság önnön törvényeiben 
jelenik meg, - empirikus valóságunkat, melyet kifejezésül használ fel, teljesen magába váltja."12 

A mese további sajátosságai közé tartozik, hogy bármikor folytatható, az, aki rátalál törvényszerűsé
geire, a lélekvalóság szabályait követve tovább fűzheti a végtelenségig. 

Az ősazonosság mesében való tükröződése eredményezi a szabad alakváltozás lehetőségét. Az alak
változás képessége megváltja a lelket „az egyetlen valóság rabságából". A mese korlátlan, probléma nél
küli világa „antitragédia", amiben a hős győzelme eleve elrendelt. A győzelem gyakran nem a főszerep
lő tettei, hanem erkölcsi tulajdonságai és lelkiereje révén szerezhető meg. Ekképpen a „motiváció inten
zitása" felülmúlhatja a cselekvést, a lelkiállapot kivetítése elegendő az eredmény eléréséhez. Tulajdon
képpen eleve kész a történet, mivel a hős már hős mivolta által diadalmas. 

Lesznai egy, a számára legszebb és legmélyebb mesemotívum (a gyümölcs kéri, hogy szedjék le, a 
kalács, hogy süssék meg, a segítő táltos, hogy fejezzék le...) kapcsán mutat rá az önbeteljesedés, a sze
relmi megsemmisülés megváltó voltára.13 

Az igazi mese befejezése mindig pozitív, a mesehősnek beteljesedés az osztályrésze, a férfi hősök 
győznek a küzdelemben, a nők családot alapítanak. Mesének, mesehősnek és sorsának a törvényei 
egyek. Ez az egység teszi lehetővé a lélekazonosság ábrázolását. 

Bármennyire sok és változatos motívum, kaland, szereplő gazdagítja a mesét, az alapélmény ugyan
az marad. Lélek és mese az ősazonosságból a megváltás előtti harmóniáig vezető „hídon" kel át. A lélek 
itt nyer egyéniséget, az egyén itt juthat el a végső harmóniába, míg a mesék itt alakulnak „varázsigéből" 
történetté, s önálló műfajjá. 

Sok esetben nehéz elválasztani bizonyos epikai műfajokat (mítosz, monda, mese, legenda, novella 
stb.)14, főleg hogy ezek elemei, motívumai gyakran keverednek. Lesznai Anna szerint is ritka a mese 
(mind a régi, mind az új) műfaji tisztasága, de bizonyos sajátosságok (ismétlés, fokozás, szimmetria stb.) 
jelentkezése mégis ezt szolgálja. Ezek az állandósult formulák segítették többek között a mese szóbeli 
előadását. 

„A műfajmese"15 nem ábrázol, nem oktat, nem magyaráz, hanem a lélekvalóság törvényeit tükrözi, 
értelmessé, tagolttá, mozgalmassá és tartalmassá „díszíti az időt'% mint a hogy teret díszít a véle oly 
gyakran találkozó ornamentika"16 - foglalja össze Lesznai a mese stilisztikai sajátosságainak egyikét. 
Ehhez járul az igék túlsúlya, mivel a mesei tartalom, a lelki és szellemi mondanivaló mind a cselekmény
ben fejeződik ki. A mesét műfajjá válása fokozatosan eltávolítja a lélekvalóságtól, miközben a lélek 
egyénibbé válik. Ez az egyénivé válás vezet a lélek elmagányosodásához, amiért a mesék is új megér
tést igényelnek. 

LESZNAI ANNA SZERELEMFILOZÓFIÁJA'7 

Lesznai meséinek megértéséhez elengedhetetlenül szükséges szerelemfilozófiájának ismerete. Ahogy a 
népmesék értelmezése nem lehet teljes a nép hitvilágának tanulmányozása nélkül, úgy a Lesznai-mesék 
sem vizsgálhatók a hátterükben állandóan jelen lévő szerelemfilozófia nélkül. 

Lesznai Annánál a Vasárnapi Kör metafizikai, etikai idealizmusa szerelembe ágyazva található meg. 
Szerelemfilozófiája tulajdonképpen a vasárnaposok nézeteit közvetíti saját asszonyi, szerelemben felol
dódó egyéniségén át. 

Lesznai a szerelmet mint elsődlegesen női princípiumot jelölte meg: „Mindig a nő felelős a szere
lemmegváltás sikeréért, mert a nő útja a szerelem."18 A szerelem képes a megváltásra, eljuttatja az ént Is
tenhez. Áldozat nincs benne, hiszen az egyén teljesedik általa. Az ember eszközzé válik az igaz szere-
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lemben, de Isten, és nem egymás kezében. Az igaz szerelem az a „helyes életvitel", az a lélektől lélekig 
vezető út, mely az empirikus valóságtól elszakadva az autentikus, metafizikai léthez visz. 

A legfőbb cél, a megváltás elérése különböző módon valósulhat meg: 1. a megváltás akarásával, mi
vel az maga megváltási eredményez, 2. az „élet feláldozásával", mert „csuda a szeretet ilyen mértékű 
egyén áttörési képessége", 3. a szerelem által, hiszen benne test és lélek dualitása megszűnik, eggyé vá
lunk önmagunkkal, zártakká leszünk, s ezáltal leginkább egyek a mindenekkel.19 

Lesznai Anna a szerelemből nem zárja ki a testet, az egyén empirikus világban szervesült részét. A 
szerelemben fakadó testi vágyat a lelkeket is eggyé ötvöző közvetítőként ismeri el. A szerelem problé
máját, s ezen belül a testiség fontosságát Lukács sem vetette el: „Gyuri [Lukács] szerint az igaz szere
lem váltja meg reálisan az embert, következő lehetséges fejlődési fokába emeli ... épp azért vezet fel
sőbb énünkhöz ma a nemi szerelem, mert valamiképp mai feladatunk a test magasabb fokba emelése, a 
test és lélek viszonyának tisztázása, javítása."20 

Ember és természet harmonikus viszonya egy régi, mágikus azonosság emlékét idéző „plátói Erósz" 
által lehetséges. 

A természet minden egyes részével érzett azonosságunk, a természetbe való beleolvadás vagy kisza
kadás nehézsége, a természet és szerelem egymástól elszakíthatatlan köteléke elvezet Meluzina21 alakjá
hoz. Lesznai Anna világnézete az általa újrateremtett Meluzina alakjába sűríthető. Szerelemvágyát, em
beri világgal, természettel, Istennel való kapcsolatát ezen keresztül érthetjük meg. 

„Van egy csuda perce mikor átéli magában a természet teljesedését és átbukását az egyénbe. A sze
relem által teljesedik, ebben izzik problémája ... A szerelemben megéli a halált »a test a természet lélek
ké halnak« benne. Megéli a testburok szakadását egy lélek behatását a másikba."22 

Meluzinának abszolút hű, kölcsönös szerelemre van szüksége a megváltáshoz. Lesznai szerint há
romféle szerelem létezik: 1. Heilbronni Katica23 egyéni belemúlása kedvesébe, ki befogadja az ő egyé
niségét. Ez a szerelemnek egy hierarchikus vagy küzdőén dialektikus formája. 2. Izolda teljesedik ked
vesében, ez Trisztán és Izolda24 igazi beteljesítő örök szerelme. 1 Két ember megtűri, sőt kedveli egy
mást, de nem „egzaltálódnak" egymásban. Ez egy több-kevesebb szerencsével szerelemnek félreismert 
emberi viszony. Az első típus esetleg csak azt váltja meg, aki feladja egyéniségét, a második megváltja, 
illetve „relatíve magasabbá váltja" mindkét szeretőt, a harmadik típus nem válthat meg senkit, csak se
gítheti a partnereket életútjukban. Lesznai mesehőseinek teljesedése, illetőleg bukása attól függ, hogy 
melyik szerelmet választják. 

A szerelem a századelőn egyfajta misztikus vallásként jelentkezett,25 ezen „új" vallás hívőit hitük se
gítette a hétköznapi lét elviselésében, s már itt a Földön emberi rendeltetésük beteljesedését, megváltá
sukat ígérte. 

A megváltásnak még egy lehetséges útja van itt a Földön: a mese. 

LESZNAI ANNA MESÉI 

„A mese az emberi agy örök funkciója. A mese megint fontossá válik, ha az ember túl akar menni ön
magán, fontossá válik számára, amit nem tud. A mese többnyire az élet és a halál legfőbb kérdéseinek 
megoldásáról szól. Én sokat meséltem nemcsak írásban, hanem szóban is."26 

S nemcsak szóban) de képben is, s nemcsak képben, hanem hímzésben is. 
A mese Lesznai létének egész keretét jelentette, hasonlóan a kerthez, ami nemcsak a „csudák" hely

színe volt, hanem maga a csoda. A kert minden élőlénye, minden zuga, minden egyes részlete bármikor 
mesévé elevenedett számára. 

Buja vadon volt a körtvélyesi park, melyet Lesznai édesanyja tovább alakított. Egzotikus, ritka nö
vényeket, sok-sok színes virágot, s lánya születésekor egy négyholdas fenyőfasort ültetett. Itt nőtt fel, ez 
volt az ő kertje, egy tökéletes, öntörvényű világ, egy mikrokozmosz, melyen képzelete mágiájával ural-
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kodott. Visszaálmodta magát abba az ősi világba, mikor az ember együtt élt, illetve egybe tudott olvad
ni a természettel. 

Lesznai Anna számára, ahogy Balázs Béla is írta27, az élet minden eseménye csoda volt, akárcsak a 
gyerekeknek. Bármennyire „súlyosodtak a dolgok", ő töretlenül csodálni tudta őket, s ezt sosem nőtte ki, 
mindig gyermek maradt. Az egész világ egy nagy képeskönyv volt számára, melynek képeit és meséit 
újraírta varázslatos képzeletével. 

Lesznai Anna nem megtalálta a meséket, hanem velük, bennük élt, álmai, gondolatai, valósága egy 
csodálatos mesevilágot formáltak. Akár írt, akár festett vagy hímzett, amit létrehozott, az mind az ember 
és természet kiegyensúlyozott harmóniáját, egymásba váltódásának lehetőségét ígérte. A mesén keresz
tül jutott el az édeni lélekazonossághoz, abba a szebb világba, melyet Lukács keresett esszéjében. 

A mese szigete, Lesznai szavaival, ott fekszik az Óperenciás-tengerben, Csudaország és Emberor
szág határán, ahonnan a mazsolából, kalácsból, szép ruhából, sőt csókból is kifogyott gyerekek hajója 
már nem tud tovább menni Csudaország felé. „Olyan volt ennek a szigetnek a természete, hogy mikor 
partjára szállottak a tündérek, menten szemmel láthatóak lettek, ragyogtak, mint a csillag nyári éjszakán. 
Az odakerült gyerekek szíve pedig halkká csendesedett a nagy csudálkozásban... most már megneszel
ték a tündérek szavát. Beszédbe elegyedtek, az állatoknak, a fáknak, az öreg bútoroknak is megoldódott 
a szavuk, s íme megértették egymást, mert most már valahányan ... »mesenyelven« szólottak! ... Van
nak olyan gyerekek, kiknek szíve nagy csudálkozásában ott feledkezik a tündéreknél. Ezek aztán min
dig visszakészülődnek Meseszigetre."28 Ezekhez a gyerekekhez hasonlít Lesznai Anna, ő is faggatja a 
bútorokat, fákat, madarakat, pillangókat, s amit hall, azt továbbmondja mindazoknak, akik arra érdeme
sek. 

Lesznai Anna 10-es és 20-as években írt meséi közül csak három jelent meg nyomtatásban,29 pedig 
kéziratos formában több mint 160 meséje, illetve meseterve létezik.30 

Könyv alakban A kispillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban31 és a Mese a búto
rokról és a kisfiúról32 olvashatók; a Mese az eperszemnyi szívről33 Lesznai Anna tervei ellenére „csak" 
az Új Világ hasábjain keresztül juthatott el a közönséghez. A könyvnek szánt meséihez saját maga készí
tett illusztrációkat, melyek „színes ablakok"-hoz hasonlóan betekintést nyújtottak a szavakkal leírt világ
ba. 

A Lesznai-meséket nem lehet hagyományos műfaji csoportokba rendezni, vannak ugyan felismerhe
tő népmesei elemek és motívumok bennük, de szabályos típus csak kevés található. 

Alapgondolatuk legtöbbször a lélek megváltása, legyen az emberé, állaté, növényé vagy élettelen do
logé. Ahogyan a szerelemfilozófiánál már láttuk, többféle út lehetséges. Ezekről szólnak a mesék, akár 
célhoz érnek rajtuk a hősök, akár nem. 

A Lesznai-mesék kategorizálásának egy lehetősége: a többségnek az ún. „megváltás"-mesékhez va
ló besorolása. Ezek témájukban egyéni invenciók, Lesznai „világnézetét" tükrözik. Külön csoport kiala
kítása szükséges a népmesékkel rokon történeteknek. A megváltásmesék közé több típus tartozik, ilye
nek a „szívmesék", a „lélekmesék", a „Meluzináról és a természetről szóló mesék", a gyerekmesék, va
lamint „mesék az ars poeticáról". Előfordul, hogy bizonyos mesék nem köthetők egy meghatározott tí
pushoz, hiszen már az elnevezésekből adódóan is vannak átfedések. 

Lesznai Anna meséiben általában a népi elbeszélő hagyományok motívumaiból, szerkezetéből, mor
fológiájából indult ki. Ezt az alapot írta tovább egyéni, kozmikus világképének segítségével. Lesznai me
séi ugyanúgy közel maradnak ahhoz a hitvilághoz, melyből kinőttek, mint a népmesék. Az ő esetében ez 
nem más, mint a lélekvalóságba és ezen belül a lélek megválthatóságába vetett hit. A természet, a szere
lem, a mese mágiája, a csudalátás képessége, mellyel a lélek egy új azonosság világába jut. Ez az ősi, 
édeni azonosságra emlékeztet, melyben a dolgok nem differenciáltak. Ebből következik a történetekben 
oly gyakori alakváltoztatás. 

A lélekmegváltás, ami Lesznainál a mese elsődleges funkciója, kihat a népmesei motívumokra. (A 
boldog mesevég esetében például míg a népmese szerencsés befejezése, a szerelem, a házasság vissza-
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vezet a hétköznapi életbe: „boldogan éltek, míg meg nem haltak...", addig a Lesznai-mesékben ugyan
ez egy magasabb szférába jutást tesz lehetővé.) 

A mese a lélek tükre, s mint ilyen „egy bizonyos látószöget világít meg kiváltképp azt ami nincs je
len egy adott korszak kollektív helyzetében."34 

Lesznai és a vasárnaposok számára a mese, a lélekazonosság megteremtésével, az egyén feloldódá
sát jelentette egy „imaginárius közösségben", a lélek magányának megszűnését a szerelmi megváltás ál
tal. 

LESZNAI ANNA MESEILLUSZTRÁCIÓI 

Lesznai Anna 10-es, 20-as években virágzó mesevilágának teljes jogú, önálló alkotóelemei a meseil
lusztrációk vagy inkább meseképek, hiszen csak a könyvnek tervezett meséknél függött össze 
közvetlenül szöveg és illusztráció. 

A könyvformában (A pillangó utazása... és a Mese a bútorokról és a kisfiúról) és az Új Világ hasáb
jain (Mese az eperszemnyi szívről) megjelent három mese illusztrációi - ugyan nem hiánytalanul - a 
Magyar Nemzeti Galéria, a hatvani Hatvány Lajos Múzeum gyűjteményében, illetve egy kép, a Péterkét 
közrefogja az erdő (a Mese a bútorokról és a kisfiúról című meséhez) magántulajdonban található. 
Egyetlen szöveg nélküli, összefüggő meseképsorozata, a Pólyásbaba napjai című sajnos sosem került 
nyomtatásra. Különálló, nem beazonosítható meseképeit, melyeket saját kezűleg általában népmese cím
mel illetett, a hatvani Hatvány Lajos Múzeum őrzi. 

MESE ÉS ORNAMENTIKA 

Vezér Erzsébet szerint35 a mesei látásmód központi szerepének tudható be, hogy Lesznai művészete min
den műfajban közeli kapcsolatba került a népművészettel. A mesei látásmód és a népművészet azonos 
ősi múltra, tradícióra és világnézetre vezethető vissza. 

Lesznai képei, hímzéstervei, meséi, meseillusztrációi, versei és regénye, e teljes életmű egyetlen 
egységbe foglalható mesevilág. 

Ennek egyes elemei az ornamentalitás síkján teremthetnek kapcsolatot. Ez az a konstrukciós szerve
zőerő, amely a népművészethez hasonlóan képes a különböző műfajokban teret, időt kitöltve harmoni
kus kompozíciót létrehozni. Lesznai erre a következőképpen világít rá: 

„Mint az ornamentikában az ősi űriszonyunk - a rendezetlen chaost érezzük űrnek - értelmes for
mákkal népesíti, »díszíti« a teret: úgy népesíti lélekkel a lélek űriszonya a mesevilágot. 

A kifejezhetetlenségnek, az ősazonosság megszólalásának és alakot öltésének ellentmondását a me
se az ornamenssel rokon törvényekkel oldja meg. Egy szinten ábrázol, átvitt értelemben egysíkú, mint a 
tánc és az ornamens, benne az élményforma nem válik egy zártabb műforma tartalmává, mivel a mese 
szuverénül uralkodik a tartalmán, nincs feszültség és küzdelem forma és tartalom között, a kettő azo
nos."36 

A mese stilizálásának sajátosságát Lukács is a harmadik dimenzió hiányában, az ornamentalitásban 
találta meg. 

A fent idézett szavak a Lesznai-meseillusztrációk képi világának alapját fogalmazzák meg. Orna
mentalitás, síkban gondolkodás jellemzi őket úgy, ahogy a meséket is. Lukács szerint „a mese azáltal vált 
meg (adja a megváltás látszatát), hogy mindent egy síkra hoz, egytermészetűvé alakít át Isten előtt a 
megváltott dolgok ilyen egyenértékűek lesznek. A megváltott dolgok művészete az ornamentum, me
se".37 Mind az ornamentum, mind a mese képes a megváltásra, illetve annak kifejezésére. Ennek megfe
lelően a mese szövege mint tartalom tökéletesen harmonizál a képi megjelenésével mint formával. Ezért 
nem illusztrációkról van szó, hiszen a képekben a prózai szöveggel egyenértékű, ugyanazon mesei gon-
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dolkodásból fakadó világ jelenik meg. 
Az ornamens absztrakció útján ké

pes az empirikus valóság elemeit saját, 
öntörvényű világába emelni, s ezáltal a 
képi ábrázolások közül leginkább elsza
kadni az egyszerű hétköznapi élettől. 
Ez magyarázza a vasárnaposok érdek
lődését, így Lesznaiét is az ornamens 
által megfogalmazott művészeti problé
mák iránt. A harmadik dimenziót nélkü
löző ornamens stilizálása, a kör nézetei 
szerint, megegyezik a meséével. Mese 
és ornamens egy síkon mozgása, meta
fizikai szempontból, a keleti művésze
tet jellemző, korlátlan lélekazonosságot 
fejezi ki. Az ornamentika tehát, Lukács 
szíerint, elveszi a dolgok tárgyi voltát, 
beemeli őket egy magasabb transzcen
dentális létbe, azaz egy differenciálat
lan valóságba. A Lesznai által megkü
lönböztetett kétféle világkompozíció -
az arabeszk, ahol minden egyenértékű 
az isteni térben, és a hierarchikus, 
architektonikus, ami az emberi lelket 
mai állapotában uralja - ugyanezt a 
gondolatot tükrözi.38 

A mágikus erővel bíró ősazonosság 
ösztönös megértését Lesznai a gyere
keknél és az egyszerű embereknél talál
ta meg. A tapasztalaton túli, „az énség 
korlátjain kívüli" világhoz a dolgok ter
mészettudományos értelmezését nélkülöző ember kerülhet közelebb. Ezért érvényesülhet az ősazonos-
ságot hordozó ornamentika - akár mágikus, akár esztétikai funkciót tölt be - a népi tárgyi kultúra, illet
ve a népművészet körében. 

Tulipánfa, 1910-14 
Hímzésterv, Hatvani Lajos Múzeum, Hatvan 

LESZNAI ANNA ÉS A NÉPMŰVÉSZET 

A századforduló azon korszakok egyike, amely újra „felfedezte" a népművészetet (egyetemes vonatko
zásban a törzsi művészet is ideértendő) a képzőművészet és más művészeti műfajok számára. A kiindu
lópontot a XIX. század második felétől kezdődő, egyre szisztematikusabb gyűjtések jelentették. Az ezek 
során talált népművészeti alkotásokat az egyetemes művészet részeként kezelték, egyes motívumaik át
emelve vagy átírva beépültek a „grand art"-ba. 

Magyarországon is megfigyelhető egy ilyen irányú törekvés. A hivatalos politika éppúgy, mint ma
guk a művészek a népművészeti hagyományok felelevenítését, ületve megőrzését szorgalmazták. Lehet
séges megoldásként a képzőművészek tervezőmunkába való bevonása, ületve a háziipar támogatása me
rült fel. Ilyen kezdeményezés volt a gödöllői művésztelep elődje, egy szövő, hímző és bőrmintázó ipar
művészeti telep. 
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Az 1904-től működő gödöllői művész
telep tagjai közül többen - Körösfői 
Kriesch Aladár, Zichy István, Juhász 
Árpád, Undi Mariska, Medgyaszay Ist
ván - rendszeresen járták az országot, 
sőt bekapcsolódtak a Malonyai Dezső
féle erdélyi gyűjtésbe is. Ezek az utak 
az egész magyar néphagyomány feltér
képezését és összegyűjtését célozták. 

Magánszorgalomból Lesznai Anna 
is részt vett a népművészet „felfedezé
sében". Egyrészt ő maga is gyűjtött 
szlovák népmeséket,39 másrészt hímzé
seivel és hímzésterveivel egy élő nép
művészeti hagyományt fordított le 
egyéni művészi nyelvére. 

Lesznai Anna kapcsolata a népmű
vészettel gyermekkorához vezet vissza, 
ekkor tanult meg a mezőkövesdi asszo
nyoktól hímezni.40 De nemcsak techni
káról és színekről tanult a hímzőasszo
nyoktól, hanem az absztrakt és ábrázo
ló minták „egymásba történő átváltásá
ról", elvont és valós világ kapcsolatá
ról. Lesznainak nem volt szüksége ma
ty óföldi tanulmányútra (1. Undi Maris

ka, Juhász Árpád, Mihály Rezső) ahhoz, hogy megismerje a matyó díszítőművészet kompozíciós törvé
nyeit, szín- és formavilágát. Később ezt a hagyományban kialakult törvényrendszert átformálva szület
tek meg tervei. Ezeket egyrészt ő maga, másrészt megbízott hímzőasszonyok készítették el. Erre utalnak 
a terveken a színek precíz meghatározását szolgáló számok és szövegek, de Lesznai is megemlékezik er
ről a háziipar és népművészet kapcsolatát bemutató cikkében: „Saját tapasztalatból tudom, hogy oly vi
déken, melyen már a nyomtatott minta majdnem kiszorította a hímzést, újabban, mióta ott terveim nyo
mán dolgozgat az asszonynép, egész érdekes saját rajzú vagy legalább saját ízlésük szerint átalakított dí-
szű, hímzett szélű kendőket viselnek a lányok."41 Kölcsönös egymásra hatás alakult ki alkotóművész és 
népművészet között. Lesznai azok közé tartozott, akik megértették a népművészet organikusságát, integ
ritását, hogy: „Rajz, szín, technika, anyag, a díszített tárgy maga is, szoros összhangot alkotnak - s bár
mely tényező megbolygatása megbillenti a benső egyensúlyt."42 

Lesznai felismerte az ornamensben rejlő konstruktivitást, absztrahálási lehetőséget, a terv, a kompo
zíció erejét, s élt vele. A hímzőasszonyok magyarázatai, az ornamens elméleti vizsgálatának eredményei, 
a népi díszítőművészet belső törvényeinek, s alkotó módszerének megismerése lehetővé tette számára, 
hogy ezeket a tapasztalatokat, olvasmányaival és saját gyakorlatával kiegészítve, a Tervezés művészete 
címmel tartott előadásaiban43 összefoglalja. 

Élete nagy részében az asszonyok és a parasztok által használt mintákat igyekezett tanulmányozni és 
megérteni.44 A népművészet szerinte önálló nyelv, melyet meg kell tanulni ahhoz, hogy érthető legyen. 
Nem egy nemzeti nyelvezet, hanem sokkal inkább egy ideális „eszperantó", melynek mélyen a múltba 
nyúló, közös gyökerei vannak. A népművészeti alkotások - természet és Isten szimbólumokban kifeje
zett titkos, misztikus erejének hordozóiként - egy hatalmas szellemi rendszer épületének „letöredezett 
kődarabjai".45 Véleménye szerint a művészeknek tanulmányozniuk kellene a népművészet egyensúly és 

Párnaterv, 1908-10 
Hatvány Lajos Múzeum, Hatvan 

146 



ritmus iránti érzékenységét, a formák tiszta, organikus kialakítását, önmérsékletét, arányérzékét és le
szűrni belőlük az örök érvényű törvényeket. Lesznai Anna saját eredményeit a fent említett előadás-so
rozatban igyekezett megosztani hallgatóival. 

A tervezőművészet alapelemeinek a meghatározott teret, az irányt és a mozgást nevezte. Az irány és 
a mozgás felvázolásában a vonalaknak elsőrendű szerepet tulajdonított. A vonal szerkezeti és esztétikai 
funkcióit a következő hat pontban foglalta össze: „1. Irányokat rajzol fel. 2. Formákat, körvonalakat ha
tároz meg. 3. Részekre osztással, valamint a részeknek egymáshoz és a síkhoz való viszonyával szerve
zi a teret. 4. Változatos kifejezőeszközei következtében képes arra, hogy vékonyságával vagy vastagsá
gával plasztikai illúziót hozzon létre. 5. Egyedülálló módon tud kifejezni hangulatot, ítéletet, biztonság 
hiányát, hidegséget és elragadtatást. 6. Végül kalligrafikus jellegével maga is szépséggé válhat, például 
a kínai rajzok vagy Matisse festményei esetében."46 A vonal szerepének ez a túlhangsúlyozása, a kom
pozíció összetartásától a legfinomabb esztétikai minőség kifejezéséig, a szecesszió vonalkultuszát idé
zi.47 

A tervezésnek alapvető eszközei még „a felület és a szín, a sötét és világos értékek, a körülhatárolt 
tér a lehetséges irányok végtelen variációjával".48 A vonalnak sajátos mágikus funkciót is tulajdonított. 
Ugyanígy maga a rajz, az emberi alkotótevékenység, akár ábrázoló, akár absztrakt, rendelkezik bizonyos 
mágikus erővel. Az egyszerű geometriai elemekből kialakított kompozíció is jelentéssel bír. Az ismert 
szimbólumok mellett azok is hatással vannak az emberre, melyeknek az értelmét már csak az arche-
tipikus képüket ismerő tudattalan foghatja fel. 

Népmese 
Mesekép, Hatvány Lajos Múzeum, Hatvan 



„Egyik vázában rokonokra akadt a kis kék pillangó" Péterke a kastély előtt 
A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Mese a bútorokról és a kisfiúról, 1918., 

Tündérországban, 1913. Hatvány Lajos Múzeum, Hatvan 
Papír, akvarell, Magyar Nemzeti Galéria 

A kompozíció lényege, hogy a formák, a színek, az irányok és a mozgások kiegyensúlyozásával 
megteremtse a káoszból a rendet és a harmóniát. 

„A tervezés időn és téren túl egyesíti az emberiséget. A tervezés (és legtisztább megnyilvánulásai, az 
ember által alkotott legősibb díszítő formák), a mitológia ősi jelképeihez, a sagákhoz, legendákhoz és 
tündérmesékhez hasonlóan, melyek az egész benépesült földgolyón elterjedtek, a mi egyetemes és kö
zös kincsünk."49 

Népművészet, tervezés, ornamentika, mese az emberiség régmúltjának mára elveszett, de mégis 
szükséges harmóniáját idézik, s ezek Lesznai megtalált világának alapkövei. 

LESZNAI MESEILLUSZTRÁCIÓINAK KÉPI VILÁGA 

Lesznai Anna a megváltás-gondolatkör megjelenítéséhez egyrészt a népi hagyományból, másrészt korá
nak és saját világnézetének szimbolizmusából merített. 

Mivel a történet elbeszélésében a meséknél a cselekmény a fontos - a szereplők jellemvonásainak, 
külsejének, érzelmeinek s az események helyszínének leírása nem hangsúlyos -, a képi ábrázolásuk nar
ratív. A leíró részek legtöbbször a hallgató, illetve az illusztrátor fantáziájára vannak bízva. A művészt 
mindenkoron kötik az adott időszakban uralkodó megjelenítési formák és a szöveg által megkövetelt sti
lisztikai sajátosságok. Az előző fejezetek alapján látható, hogy Lesznai esetében, a két műfaj ornamen-
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talitása révén, ezen a ponton nem lehet feszültség. A képi ábrázoláson keresztül Lesznainak lehetősége 
nyílt a mesékben rejtőző, a szövegből esetleg csak homályosan érzékelhető jelentéstartalmak kiemelésé
re. 

Lesznai Anna ezen korai grafikai munkássága sokkal szervesebben kapcsolódik a népművészethez, 
mint a magyar szecessziós képzőművészet más alkotóié. 

A század elején a kiállítások anyagában állandóan jelen lévő egyetemes szecessziós törekvések mel
lett általános igény volt a modern művészet magyaros jellegének kialakítására. Ennek megvalósítása a 
gyakorlatban a gyűjtőutak eredményeképpen megismert anyagok egyes elemeinek, legfőképpen motívu
moknak a beépítésével történt, illetőleg a népi életből vett jelenetek, népviseletbe öltöztetett szereplők 
ábrázolását jelentette. 

Lesznai Anna meseillusztrációinál azonban nem a népi díszítőmotívumok egyszerű átvételéről van 
szó, hanem a népművészeti alkotások önálló nyelvezetének megértéséről, a bennük érvényesülő színlá
tásnak, konstruktív formaalkotásnak, szintetizálóképességnek, belső egyensúlynak az elsajátításáról. Ily 
módon a kompozíciókat összefogó, a motívumokat rendező vonal legalább annyit köszönhet a szecesszi
ónak, mint a lapos öltéssel dolgozó matyó hímzés sablonjainak. A grafikákhoz és hímzéstervekhez ké
szült különálló, de esetenként magukon a kész lapokon is látható vázlatok is ezt bizonyítják.50 A csak 
egyszerű vonalra épülő, színeket még nem használó vázlatok nem a linearitás artisztikumát hangsúlyoz
zák, hanem az elemeket harmóniába rendező konstruktív szerkezetet. 

Lesznai a mese megváltott világának kifejezéséhez ezt a konstruktív, de ugyanakkor ornamentális 
szerkezetet használja, mely a századelőn az ábrázoló és a megjelenítő művészi kifejezésmód mellett ön
állósuló „ornamentális műtípushoz" köthető. (Ebbe a típusba sorolhatók be Kozma Lajos korai grafikái.) 

„ATubafa" Pólyásbaba napjai 
Mese u eperszemnyi szívről, 1919. Mesekép, Hatvány Lajos Múzeum, Hatvan 

Magyar Nemzeti Galéria 



Ez az omamentális kifejezésmód egyesíti magában az ábrázolás realizmusát, konkrét valósághoz kötő
dését és a megjelenítés absztraháló, elvont, a hétköznapi léttől eltávolodó szemléletét. Lesznai mesére 
vonatkozó nézeteinek ismeretében joggal állítható, hogy a mese megváltott világának képi megidézésé-
re ez az új műtípus volt a leginkább alkalmas. 

Lesznai Anna életművében a tanulmány tárgyát képező időszak, azaz a 10-es, 20-as évek jelentette 
a tetőpontot. Ekkor készült művei beilleszkednek a kor egyetemes művészeti áramába, de ugyanakkor 
mégis egyedülállóak. Asszonyi világlátása, a körtvélyesi kert varázsa, a vasárnaposok lélekvalóság-kon-
cepciója és a mezőkövesdi asszonyok hímzéseinek szín- és formavilága egy sajátos életművet hoztak lét
re. 

Berény Róbert barátja és művész társa így vélekedett róla: „Ő a szeretet játékos mesemondója, s en
nélfogva nem a nagy építő akarat festője ... Epikus, mint a dajka, s keze alatt a dolgok egymás mellé ra
kásával épül a kép." 
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ILDIKÓ SIMONOVICS 

ANNA LESZNAI, DIE MÄRCHENERZÄHLERIN DER VASÁRNAPOSOK (SONNTAGER) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Wunder- und Märchenwelt aus Körtvelyes beziehungsweise die fortschrittlich gesinnte Spiritualität der Künstler-und 
Intellektuellenkreise (in erster Reihe die Sonntager) bildeten in den Zehner Jahren des 20. Jahrhunderts das Fundament der kün
stlerischen Tätigkeit von Anna Lesznai. Die bedeutendsten Elemente aus ihrem Lebenswerk sind aus der Sicht der bildenden 
und angewandten Kunst, ihre Stickereien, Stickereinentwürfe sowie ihre Märchen und Märchenillustrationen. In dieser Zeit 
schrieb sie beinahe 160 Märchen oder Märchenentwürfe, aber nur drei von ihnen sind in gedruckter Form erschienen. "Die 
Reise des kleinen Schmetterlings in Leszna und im benachbarten Feeland", "Das Märchen von den Möbel und dem kleinen 
Jungen" gelang in Buchform, das "Märchen über das erdbeergroße Herz" durch Új Világ an die Öffentlichkeit. 

Die Märchen in den Büchern illustrierte sie selbst, durch dessen "farbige Fenster" wir in die mit Wörtern beschriebene Welt 
hineinblicken können. 

Zum künstlerischen Ausdruck des Geistes der Philosophie der Sonntager (Vasárnaposok), der ihr ganzes Leben bestimmte, 
verwendete sie die "reine Seelenwirklichkeit" im Spiegel des Märchens und das damit in der Ebene gehaltene verwandte 
Ornament. 

Die Stilisierungsgesetze des Märchens und der Ornamentik sind ähnlich. Als Ausgangspunkt verwenden beide die 
Elementen der Wirklichkeit, formen sie aber laut der eigenen Gesetze weiter und bilden daraus eine selbständige, eigene Welt. 

Die Verbindung zwischen dem Märchen und der bildenden Kunst kann laut Lesznai eindeutig nur auf der Ebene der 
Ornament entstehen. 

Die so abgefaßte bildliche Welt ist zu dem sich am Anfang des Jahrhunderts entfaltenden und selbständig werdenden orna
mentalen Kunsttyp zu binden. 

Diese Ausdrucksweise ist am meisten dazu fähig, um den Märcheninhalt der in der entsprechenden homogenen Form über 
die tägliche Wirklichkeit hinüberragt, zu schildern. 

Die eindeutige und ungebrochene Historie des Märchens, auf bildlichen Niveau wurde, in einer zusammenhängenden, stil
isierten Formen geschildert. Märchen und Ornament bilden eine untrennbare Einheit in der Märchenwelt von Lesznai. 

Diese Studienarbeit untersucht die Gedankenwelt der Künstlerin, die in der Weltanschauung des Vasárnapi Kreises und in 
der Farben- und Formenwelt der Volkskunst ihres Heimatortes wurzelt; sie zeigt eine mögliche und wirkliche Form des 
Zusammenhangs zwischen den Ideen des Märcheninhalts und der bildlichen Formulierung. 
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KOVATS LAJOS 

A MAGYAR REPÜLŐGÉPSZERELVÉNYGYÁR RT. 
TÖRTÉNETE 1941-1950 

ELŐZMÉNYEK 

A MAGYAR REPÜLŐIPAR HELYZETE 1920 UTÁN 

Az 1921. július 26-án életbe lépett trianoni békeszerződés súlyosan érintette az I. világháború előtt ki
fejlődött, majd a háborús években megerősödött, főleg Budapest és környékére települt magyarországi 
repülőipari üzemek tevékenységét. A szerződés 139. cikke elrendelte, hogy Magyarország kormánya sa
ját költségén köteles összeírni és a Léghajózási Szövetségközi Ellenőrző Bizottság által meghatározott 
helyekre leszállítani az ország területén meglévő, valamint gyártás alatt álló összes repülőanyagot.1 A bi
zottság utasítására ezt követően megkezdődött az üzemekben és a repülőtereken tárolt repülőgépek meg
semmisítése. A repülőanyagok felkutatása és megsemmisítése vontatottan haladt, ezért a bizottság javas
latára a repülőgépek gyártási és külföldről történő beszerzési tilalmát 1922 végéig meghosszabbították. 

Ilyen körülmények miatt a repülőgépgyártó cégek egy része más cégekbe beolvadva gyártási profil
jukat átalakították, más részük felszámolt és megszűnt. Ilyen módon az albertfalvai Első Magyar Lég
csavargyár Részvénytársaságot 1920 májusában felszámolták, a Fehérvári úton lévő Ganz-FIAT Magyar 
Repülőgépgyár Rt. 1924-ben megszűnt, a pesti gyárteleppel rendelkező „IKARUS" Automobil- és 
Repülőgépalkatrészgyár Rt. 1924. májusában cégszövegét „IKARUS" Hűtő- és Fémárugyár Rt.-re vál
toztatta. 1920 júliusában az aszódi Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt. cégszövegét Magyar 
Lloyd Művek Rt.-re változtatta, és papírgyártásra állt át, majd 1926-ban megszűnt. A mátyásföldi repü
lőtér melletti Magyar Általános Gépgyár Rt., mely jelentős számú repülőgépsárkányt és repülőgépmo
tort gyártott 1916 és 1918 októbere között, 1921-től gépkocsimotorok, automobilok, majd tehergépko
csik és taxik építésére tért át. Végül pedig az I. világháború alatt Albertfalvára települt legnagyobb ma
gyar repülőüzem, a Magyar Repülőgépgyár Rt. 1920. március 21-én beolvadt a Neuschloss Lichtig Fa
ipari Rt.-be és neve Neuschloss Lichtig Repülőgépgyár- és Faipari Rt. cégszövegre módosult. A repülő
iparban dolgozó magyar szakmérnökök és szakmunkások szétszóródtak, részben más szakterületen vál
laltak munkát, részben külföldre távoztak. 

1922 végén került sor Magyarországon a repülés és repülőgép-építés tilalmának részleges feloldásá
ra. Az intézkedés a trianoni békeszerződés rendelkezéseinek betartásával összhangban, a Léghajózási 
Szövetségközi Ellenőrző Bizottság szigorú ellenőrzése mellett történt. Ez az enyhítés teremtette meg a 
lehetőséget arra, hogy a Neuschloss-Lichtig Repülőgépgyár és Faipari Rt. albertfalvai üzemében 1923 
első hónapjaiban megépítésre kerüljön a Szebeny György által konstruált, de Oravecz Béla főmérnök ál
tal áttervezett háború utáni első magyar kísérleti iskola-repülőgép. A módosított tervek alapján megkez
dődött Albertfalván a Szebeny és Oravecz névvel jelzett iskola-repülőgépek építése, melyekből 
1923-1924-ben csupán 8-9 db épült.2 A repülőgépekkel kiképzés közben több súlyos baleset történt, 
amely végül is az Albertfalván újra kibontakozni készülő repülőgép építés megszüntetését vonta maga 
után.3 
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