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Muzsnay Ákos a vizuális próféta

"M illdell kult únihan az ember lsicnt keresi."
(Ferdinand Ebner)

(a látváIlY helyén) Muzsn ay Ákos teh át ist en kere
ső művész . Képei enne k a keresésn ek az á llan
d ó d okumentumai. Festmén yei, g rafikái, szob
rai és kisp lasz tika i lst en ko nkrét jelenl étének
világ beli fá jdalmas hián yáról hozn ak hírt. Am
az az erő, ami ve l ez t a fájdalma s hián yt képes
megjelen íten i, nyilván va lam iféle öntu d atlan
hitből fak adhat (mi ndegy, hogy akeresésbe vagy
lsten jelenlétébe ve tett hitből) . Ez az isteni hívás
kén yszer á ts ű t a képeken , erről sz ólnak, beszél
nek művei - minimalizált esz köz hasz ná latta l
ugyan - , bármit ábrázo ljanak is. A tém a teljesen
mell ékes, az igazi művész mindig egyetlen nagy
témáját bontogatja . Mindenkori kereszt én y vilá 
gu nk örö k problémáját , hogy a hián y á lta l ho
gyan jelenítődik, hogyan je l en íthető m eg az a
Valam i, am inek o tt kellen e lennie a lát ván y he
lyett. A lá tvány helyéb en . Ahol maga a titok áb
r ázol ódik a Valami vag y Valaki helyett. Mert
másként nem leh et. Mert másként nincs nagy
művészet. Csu pá n a rejtély ábrázolása , csak a
kétely megjelenítése álta l.

(9 kiiszöböll túl) Drámai erő sugárzik Mu zsn ay
Akos műveiből bármennyi re finom, lírai és ár
nyalt legyen is az előadás . Ez a dráma két ősi

d ologn ak (az egyszerűség ked véér t: a Vannak
és a N incs ne k) az egymásba feszü léséből kelet 
kezik. Ennek az ö rök harcnak az egyik legér
zékletesebb mozgó képi ábrázolása /szem lélte 
tése Tark ovszk ij Sztalkerének szoba jelen ete.

Belép ün k-e, be merünk-e lépni a kívánság
szob ába . A film arró l a k é sz ül öd é s r ől sz ól, am it
mindennapj ainkban életne k hívunk. A szoba k ü
szöbé n va ló toporg ásr ól. Mert aki a Zóna kívá n
ságszobá jába bel ép, már nem blöffölhet. A szo
b áb ól nincs több é kilép és. Ak i belép ett , abban a
szoba (élménye) örökké benne marad . Mert nem
a szoba vá ltozta tja meg az embe rt, han em az az
erő, elszá n tság, amivel képes átlép ni a k ü sz ő b ö t

(önma gá t). Ebben az ér telemben Mu zsn ay Akos
kép ei a küszöb ön túlról tudósítanak . Ezé rt nem
érd eklik más, k isebb ka liberű tém ák, ezért is lát
és láttat mindent olya n egységesen m űvein .
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Cs ak az igazán nagy kérdések et feszege ti, já rja
körül újra és új ra, és minden újabb mű egy-egy
v álaszkis érle t. va gy még az se, inkább csak jel
ad ás . Ang ya li jelad ás . Abban az érte lembe n,
ahogy Aitreya Brahman a is érti, aza z: "Minden
földi művészet a d év ák [an gyalok] művének

után zásával va lósu l meg."

(a létezés /éllyege) Mit is tanulhatunk. tanu lha
tunk-e egyálta lán valam it Mu zsn ay Ákost ól, il
Ietve k é peit ől ? Sok újat se m m ikép pe n . Cs u pá n
azt és anny it, am it kv a litásos m űvektől m ind ig.
Hogy az éle t és a nniv észet nem egymásna k el
lentmondó, id egen d olog. Hisz az éle t m aga
lesz több, tartalmasabb a művészet á lta l. ilyen
kor már úgy hívjuk ez t a (ta rtalom mal) telít ett
életet, hogy lét. A létezés csak a művészet á lta l
leh et séges és érte lmes va lam i, míg élni lehet
nélkül e is . Am mondha tják On ök, hogy ezek a
képek igencsa k messze vannak m ind ennapja
in k él tető va lóságátó l. De ez csa k a lát sza t. Min
d en művész kollektív emléke ke t id éz, és azt
m egpr óbáljaúgy megmutatn i, a hogy még soha 
se m láttu k. Es mivel csak a va lóságból tud m e
rít en i, an nak elemei t rakja máskép p össze, hogy
jobban látható legyen a létezés lén yege. Hamvas
Bélán ak, a bok od i raktáros-filozófusn ak va n egy
idevágó történ ete a Knmevá/ban: "Valaki Athén
ben a visító malacot olya n pom pá san ut án ozta,
hogy híres em be r lett. A másik a hírt megiri
gy elte, és köpen ye a lá igazi malacot rejte tt.
Most jön a vicc. Az igazi mala c se nkinek se te t
sze tt, megint csak a művészt ta psolt ák meg . Mi
ért? kérd i ön. Ta lán mert a malac nagyon is igaz i
volt? Vagy a művész igazibb, mint a va lóság?"
(Shakespeare- i magasságokban , illet ve m élys é
ge kbe n já run k.. .)

(arcta/ali poétika) Mu zsn ay Ákos kép eit nézegetve
az egyik legszembetűnóbb dolog, hogy figurái
rend szerint arc talanok. A gondolkod ó embe r haj
lamos lenne már-m ár va lami á tfogóbb elm életet
gy ártaní e felism erés mögé. Péld ául , hogy Mu zs
nay Akos vissza aka r térni a ren eszánsz el őt ti

a lak áb r ázo l ásho z. hisz a reneszán sz lend ületéve l
kerülnek az arche tip ikus szen tképe k helyébe
egyed i a rcok, egyhá zi vagy világi megrend elők

a rcm ása i. Fe lfogha tnánk aká r az öna rckép hihe
tetl en népsze rűségével va ló sze mbefeszü lésne k
is, va gy akár va lam i m etafiz iku s többlett art a
lom megjelenítési szándékának, azálta l, hogy
többnyire m úrn i a szerű gyolcsokba burkolt a lak
jaina k nincsen a rca . Am ő maga sze ré ny en csak



anny it mond (egy interjúban): "Ez va lószínűleg

oda vezethető vissza, hogy nem szer étn ék túl
ságosa n ko nk r ét lenni .. . az már túlon túl egyed i
lenne." (Am ettő l még egyálta lán nem biztos,
hogy előzetes feltevéseink helytelen ek .. .)

Vagy go ndolju nk Muzsnay Akos k épcím-v á
lasztásaira, ugyan ilyen fé l revezetőek. Látszólag
persze áru lkodóak, a magyar és egyetemes kul
túra mindannyiu nk szá má ra fontos szellemi
emberei által megidézett go ndolatszi lánkok.
De. Valójába n nem szükséges megn éznü nk a
képek címeit. Ezek az alko tó szá mára fontosa k,
inspi r ációs-s timul ációs segédeszközök, a m ű

vek létrejött éh ez ele nge d he tetlen sze llemi táplá
lékforrások. Kép ei, mint már szó volt róla, min
d ig nagyjából ugyan azt a világot, go ndolatkö rt
id ézik, Ezért, bármihez nyúljon is Mu zsn ay
Akos, mind ig koh erens marad saját, belső uni 
ve rzumá hoz. Legyen az gra fikában, fes tmé
nyen , szoborba n vagy érembe n megjelenítve .. .

(saját keresz t) Mu zsn ay Áko s önmag a körü l fel
ép íte tt világa (és ez nagyon is fontos a mű

szem pon tjábó l. bárki bá nni t mon d jon ) mi ndi g
is rím elt fiatalkori , ame rikai esszéíró ked ven
cem roma ntikus világával, Henry David Tho
reau- éval . Kivonul a tár sad alomból, úgy másfél
évszázadda l korábban , és a Wald en -tó part ján a
sajá t maga építe tte házban sajá t maga ellá tásá ra
ren d ezk ed ik be. A fiziká lis létet min im alizálja,
m iközben a sze llemieke t maximálisra csavarja.
Sajá t, igazi sza badságá t igyekszik teh át megte
remten i. Közben ilyene ket go ndol: "A hit szol
gálói a kételyek . Ha nem tu dnék ké telkedni,
hin ni sem tudnék."

Amúgy ez t az idézetet éppen Mu zsnay Ákos
nagy kedv ence, Tarkovszkij naplójában olva
som. Ahogy az t is, mik ént őszin te döbb enete ki
szakad belől e, hogy őt is ugyan az a probl éma
érde kelte az Andrej Rubljovban, mint szeretett
íróit és gondolkod óit, a hit kérdése . Es ugy~nez

probléma a központi tém ája Muzsn ay Akos
mu nkáinak is. em én találom ki, Balázs Sán
dor, a művész egyi k állandó megn yitó sze mé
lye is ugyan ezt fogalmazza meg: "Muzsnay
Akos életművének csa kne m egésze: a Golgo ta
közelében áll ." Akik isme rjü k, szeretjük a rn ű

vészt és műveit , tudjuk , hogy bü szk én vá llalja
és viszi a sajá t keresztjét. (Föl a baji hegyre, pél
d ául.) Küzd elem tehát az alkotás, akárme lyik
olda lról nézzü k is . .. Az ego felad ására tett kí
sé rle t valami nem esebb cél (Isten meg tal álása
nak ) rem én yében . Ezt Taisen Deshimaru 
hogy egy mai ze}' mestert is megidézzek, csu
pán Muzsnay Akos nagy ked vence, Kőrösi

Cso ma sze llem i rokonsága kedvéért -, szóval
Taisen Deshi rnar u az ősi , keleti hagyom án yok
nyom án úgy kommentálja: a fes tőművésznek el
kell enge d nie az egóját, hogy remekművet al
kothasson . Ugya nezt mon d ta, egyáltalán nem
meglepő m ódon, hatszáz évvel ezelőtt Eur óp á
ban Eckha rt Mester is egy prédikációjában:
" .. .ha a lélek meg aka rja ism erni Isten t, akkor
meg ,k~1I feled kez nie magáról, el kell veszítenie
magat . ,

Az t nem tudom, mindezt Mu zsnay Akos át
go ndolta-e így va laha is, aká r a baji hegy tetején
sz ösz ölve éppe n aktuá lis munkáiv al, de a ké
pei, alko tásai ez t biztosan tud ják.

JÁSZ AIT/LA
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