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WEHNER TI BOR

Vesz teg lés re kár hoz tat va
Zsem lye Il di kó vo natszob ra i ról

A 20. szá zad utol só har ma dá ban, az ez red vé gen nem csak a va ló ságtar to mány vált 
ku szá vá és ne he zen át te kint he tõ vé, ha nem ma ga a mû vé szet is. Több év ti ze des el zárt-
ság után las san meg nyíl tak a ha tá rok, s fo ko za to san el há rul tak az aka dá lyok a tá jé ko-
zó dás, az in for má ció áram lás elõl, és meg kez dõd he tett a mû vé sze ti kom mu ni ká ció: egy 
ál lan dó for ron gás ban lé võ, ra di ká lis újí tá sok és vil lám gyors vál to zá sok ál tal él te tett 
vi lág tá rult fel a ma gyar mû vé szek elõtt. Az ez red vé gen a vál to zá sok ta lán leg iz gal ma-
sabb te re pé vé a szob rá szat nak már csak fenn tar tá sok kal ne vez he tõ mû vé sze ti ága zat, a 
szob rá sza ti tárgy for má lás ter ré nu ma vált, és ez a nem zet kö zi kez de mé nye zé sek mel lett 
a ma gyar mû vé szet ben is meg fi gyel he tõ volt: az 1995-ös Hely zet kép és a 2001-es Szob-
rá sza ton in nen és túl cím mel meg ren de zett bu da pes ti, a Mû csar nok ban kö zön ség elé 
tárt át fo gó ki ál lí tá sok fan tasz ti kus vál to za tos sá ga, mûegyütteseinek alap ve tõ en prog-
res  szív, újí tás ra fo gé kony szel le mi sé ge, mû fa ji és for mai nó vu mai ta nú sí tot ták ezt. 
Mind két tár la ton sze re pelt Zsem lye Ildikó-alkotta mû is: egy el vont bronz-fû-föld- és 
egy vas-föld-kompozíció.

Zsem lye Il di kó au to nóm, egye di és egyé ni al ko tói szán dé kok kal ve zé relt mû vé sze-
té ben ér de kes mó don egyi de jû leg van nak je len a tra di ci o ná lis, a klas  szi kus szob rá sza ti 
mû ala kí tás ra uta ló je gyek és jel lem zõk, és az in no va tív, meg újí tó, for ma bon tó ini ci a tí-
vák. Ez a ket tõ ség, il let ve ez a szin té zis te rem té si tö rek vés meg fi gyel he tõ, re giszt rál ha tó 
a mû vek anyag vá lasz tá sá ban és -alkalmazásában, esz köz hasz ná la tá ban és a mun kák 
tér be he lye zé sé ben, il let ve kör nye zet be il lesz té sé ben is. A mû vész a ha gyo má nyos 
fém meg mun ká lá si el já rá sok ré vén, a vi asz ve szej té ses ön tés sel ki vi te le zett bronz-, és a 
vá gás sal, haj lí tás sal, he gesz tés sel ala kí tott vas-kom po zí ci ó it föld del, ho mok kal, víz zel, 
il let ve nö vé nyi or ga niz mu sok kal – fû vel, mo há val – tár sít va vagy konf ron tál va sa já tos 
együt te se it hoz za lét re a ter mé sze tes és a mes ter sé ges, az or ga ni kus és a holt kép zõd mé-
nyek nek és ma té ri ák nak. A mun kák ki vé tel nél kül bel sõ tér be és fõ ként ki ál lí tó ter mi 
kör nye zet be ter ve zett, po zí ci o nált kom po zí ci ók, de a ha gyo má nyos esz kö zök kel, ám a 
meg szo kot tól el té rõ mó don „posz ta mens re” he lye zett al ko tá sok mel lett az adott tér tel jes 
bel sõ bir tok ba vé te lé re, be ren de zé sé re vál lal ko zó, il let ve a já ró szint re vagy a füg gõ le ges 
fal ra kom po nált mû vek is rend ha gyó, kü lö nös szi tu á ci ó kat, tér-át ha tá so kat, tér vi szo nyo-
kat te rem te nek.

Zsem lye Il di kó szob rász mû vész al ko tá sai nem csak az anyag hasz ná lat és tér be 
 il lesz tés, ha nem a te ma ti ka, a tárgy vá lasz tás ré vén is a klas  szi kus esz mé nyek igé ze té ben 
meg szü le tett szo bor mû tí pu sá val va ló sza kí tás rep re zen tán sai. Bár a mû vész az 1988 és 
1995 kö zött vég zett fõ is ko lai ta nul má nyai alatt min tá zott né hány port rét, majd meg for-
mált több kis- és kö zép mé re tû, em ber alak ra hi vat ko zó váz szob rot, meg bí zást tel je sít ve 
két ha gyo má nyos bronz port ré dom bor mû vet és egy tra di ci o ná lis büsz töt is ké szí tett, 
ezek a mû vek hát tér be szo rul nak a rend ha gyó te ma ti ka je gyé ben kom po nált, szo kat lan 
té ma vá lasz tá sú al ko tá sok ból fel fû zõ dõ mûegyüttesek mö gött. A fõ is ko lai ta nul má nya i-
nak le zá rá sa óta e mû vész al ko tói te vé keny sé gé nek fõ ára má ba nem a szob rá szat több 
év ez re des mé di u ma, az em ber alak ke rült, ha nem szob rá szi ér dek lõ dé sét egyes al ko tó sza-
ka szok ban a nö vé nyi or ga niz mu sok, a fák, majd a me den cék, a tar tá lyok, a tál cák és a 
zárt és meg nyi tott tér sí kok, ta lá nyos tér rend sze rek vi lá ga, s a mun kás ság ki bon ta ko zá sá-
nak mind erõ tel jes eb bé vá ló sza ka szá ban pe dig a vas úti ko csik kal és au tók kal be né pe-
sí tett mû sza ki mû tár gyak, sín pá lyák, töl té sek, alul- és fe lül já rók, ré zsûk kö ze ge, majd 
a hi dak, a híd szer ke ze tek fur csán tor zu ló konst ruk ci ó ja fog lal koz tat ta és fog lal koz tat ja. 
Zsem lye Il di kó táj kép- (vagy pon to sab ban: te rep-) szob rá sza ta, il let ve tárgyszob rá sza ta 
olyan, a va ló ság ele me it és tár gya it, jel leg ze tes rész le te it, ös  sze füg gé se i tõl meg fosz tott 
kivágatait meg idé zõ, vagy azok hoz szo ro san kö tõ dõ mo tí vu mo kat ra gad meg és mu tat 
fel, ame lyek a szob rá szat ko ráb bi tör té ne te so rán egy ál ta lán nem, vagy csu pán mel lék mo-
tí vu mok ként sze re pel tek. Ezek a mû vek azon ban a je len ko ri ma gyar mû vé szet ben már 
nem tel je sen társ ta la nok: a faszob rok kap csán elõz mé nyek ként Sa mu Gé za kom po zí ci ó i-
ra, a me den ce- és tar tályszob ro kat szem lél ve a minimal art-mû vek bõl szer ve zõ dõ el vont 
áram lat ra, a tájplasz ti kák, a vá ro si kö zegki vá ga tok pár hu za ma i ként Kungl György ke rá-
mi á i ra em lé kez tet he tünk.

Az el sõ vas úti ko csit sze re pel te tõ Zsem lye Il di kó-al ko tás a fõ is ko lai mes te re, 
Jovánovics György ál tal szer ve zett 1999-es Camera Obscura-kiállításra ké szült: a 
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mû vész egy vas útiko csi- mo dellt vá sá rolt, s ezt he lyez te el ab ba a do boz ba, amely nek 
nyí lá sán át a ko csi el mo só dott, szí nes ké pe ve tült ki egy pa usz pa pír ra. A ve tí tett ké pet 
va ló sá gos, di rekt önt vé nyek ként bronz ban ki vi te le zett vas úti sze mély szál lí tó ko csik 
kö vet ték, ame lyek az tán 2005 kö rül ki e gé szül tek egy-egy – a tér ség egy ko ri, jel leg ze-
tes gép jár mû vé vel, az NDK csúcs tech no ló gi át meg tes te sí tõ – Tra bant gép ko csi val. A 
vas úti ko csik és a gép jár mû vek bo nyo lult tér rend sze re ket al ko tó, tö ré sek kel, szint el to lá-
sok kal meg nyi tott, me re dek, fer de sí kok kal ös  sze kö tött, nyu godt, zöld mo há val fe dett 
me zõk kel és kis víz me den cék kel tar kí tott, ese ten ként mû sza ki mû tár gyak kal, hi dak kal, 
ala gu tak kal gaz da gí tott tá ji kör nye zet ben – va la hol az in du lás és a meg ér ke zés kö zöt ti 
el ha gya tott te re pen – áll do gál nak ma gas ra emelt fém áll vány za ta i kon. Kü lön ta nul mány-
ban fog lal koz hat nánk a Zsem lye Il di kó-mû vek ún. posz ta mens-meg ol dá sa i val. A szob-
rot hor do zó, kör nye ze té bõl ki eme lõ, kör nye ze té tõl el vá lasz tó és az zal vég sõ so ron ös  sze 
is kö tõ elem ugyan is e mû vész al ko tá sa i ban nem plasz ti kai sze rep nél kü li, sem le ges 
ös  sze te võ, ha nem a mû fon tos ré szé-
vé ava tott, nemegy szer a szob rá sza ti 
mû vel egyen ran gú, az zal szer ves 
egy sé get al ko tó szo bor elem. A 2000 
elõtt ké szí tett faszob ro kon, majd 
a vas úti ko csi kat meg je le ní tõ al ko-
tá so kon is ma gas, kar csú lá ba kon 
– a vi asz ve szej té ses bronz ön tés so rán 
al kal ma zott le ve gõz te tõ csa tor nák 
fel hasz ná lá sá val he gesz tett áll vá nyo-
kon – áll tak a kom po zí ci ók, a mû vet 
mint egy meg fe le lõ ma gas ság ba emel-
ve és ez ál tal egy szer smind kar csú, 
már-már le be gõ, lé gi es je len ség gé 
avat va. A 2000 utá ni mû ve ken, 2005 
kö rül a mû vész a lá ba kat le vág ta, 
s ek ko ri ban je len tek meg a posz ta-
mens-ha sá bok ba sül  lyesz tett azon 
kom po zí ci ók, ame lyek a tér be li és 
a dom bor mû sze rû meg je le nés fur csa 
ha tár hely ze te it te rem tik meg a ha sáb-
sze rû be szo rí tott ság ban. Ha son ló kép-
pen rend ha gyó, ne he zen meg ha tá roz ha tó a füg gõ le ges fal sík ra he lye zett kom po zí ci ók 
mû fa ji, il let ve mû for ma-ka te go ri zá lá sa is: a dom bor mû sza ba don lép ki a tér be, il let ve a 
té ri ele mek kor lá tok tól men te sen hú zód nak vis  sza a dom bor mûsík ba ta lá nyos pers pek ti-
vi kus rend sze re ik nek, fe szült sé get in du ká ló tor zí tá sa ik nak en ge del mes ked ve.

Moz du lat la nul, ese ten ként az egy más sal de rék szög ben ta lál ko zó, se hon nan se ho vá 
sem ve ze tõ sín pár okon – a köz le ke dés, az uta zás el ha gyott rek vi zi tu ma i ként, ta lán már 
mu ze á lis zár vá nyok ként (el ha nya golt moz dony te me tõk és gon do zott vas út tör té ne ti par-
kok le en dõ tár gya i ként) – áll do gál nak a vas úti ko csik, s mint ha csak azért len né nek 
je len, hogy egy ko ri uta zá sok em lék ké pe it hív ják elõ a szem lé lõ bõl, hogy az úton le vés 
haj da ni él mé nye it éleszt ges sék. Az el in du lá sok és a meg ér ke zé sek re mé nyét azon ban 
szét zi lál ja a vesz teg lés va ló sá ga, bár az em ber, az utas nem sze rep lõ je e ter mé sze ti-tár-
gyi mû-makettvilágnak, amely rõl Zsem lye Il di kó 2003-ban ren de zett pé csi ki ál lí tá sá nak 
nagy sza bá sú ka ta ló gus  be ve ze tõ ta nul má nyá ban azt ír ta Anghy And rás, hogy „ki csiny sé-
gé be von ja a tá vol sá got, amely ön ma ga és az ön ma gá ra va ló rá lá tás közt fe szül.”, s hogy 
„a pa rá nyi ság nak, mint a mû al ko tás lé te zés mód já nak jel leg ze tes sé ge te hát, hogy va la mi-
fé le bel sõ for ma, ki vá gat, a lé te zés kon cent rá ci ó ja”. A Zsem lye-mû vek té ri rend sze re i-
nek, kert mû vé sze ti ös  sze füg gé se i nek, ki csi nyí tõ el já rá sá nak rész le tes elem zé se mel lett 
e ta nul mány ban ol vas hat juk azt a konk lú zi ót is, amely a vo natjel kép mû vé sze ti meg je-
le né sé ben, meg ra ga dá sá ban rej lik: „Így – bár né me lyik al ko tás nál a bil le nõ vo nat ko csi 
tá masz té kai vagy a mo há val mo del lált fü ves tér ség a mû vé szet utó la gos me ne dé két, 
zárt sá gát nyújt ja egy ko ri ka taszt ró fák el le né ben – a tár gyak a rá juk vo nat ko zó tar tal mi 
as  szo ci á ci ók tá gas sá gát meg nyit va, a for mai vi szony la tok mû al ko tás be li struk tú rá it és a 
mû vé sze ti te o re ti kus tér kör gyû rû jét át tör ve ki lép nek a tör té nel mi, szo ci á lis tér be.”

Ös  sze tett, bo nyo lult rétegzettségû, mély emo ci o ná lis és gon do la ti tar tal mak kal él te-
tett, kü lö nös mû vé sze ti szfé ra Zsem lye Il di kó au to nóm (vonat)szobrászata: e mû vész 
mind ag gasz tóbb kor je len sé gek kel szük ség sze rû en át ha tott szo bortár gyai egy re dú sabb 
és ele ve nebb je len tés kö rö ket bon ta koz tat nak ki, ahogy ra kó dik rá juk az idõ.
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Ke le ti irány ba tar tó,
vagy ke let rõl ér ke zõ

szel lemvo na tok
Szunyogh Lász ló kis plasz ti kái

Sze ren csénk van: Szunyogh Lász ló ta ta bá nyai, mû vé szet pe da gó gu-
si mun kás sá gát csak nem más fél év ti ze de Gyõr ben ki fej tõ szob rász mû-
vész Vo nat ab lak táj jal cí mû ket tõs kom po zí ci ó ja ke let ke zés tör té ne té-
nek le írá sa és al ko tói ér tel me zé se ren del ke zé sünk re áll: a mû vész kö zel-
múlt ban meg vé dett – és a Pé csi Tu do mány egye tem Mû vé sze ti Ka rán 
sum ma cum laude-minõsítéssel el fo ga dott – DLA-dolgozatának Mel lék-
dal cí mû fe je ze té ben ér te ke zik e kü lö nös, bronz ba ön tött al ko tá sok ról. 
A je len ko ri mû vé szet fó ru ma in al ko tá sa i val az 1980-as évek óta sze rep-
lõ mû vész – aki bár ké szí tett né hány köz téren ál ló, mo nu men tá lis mû vet 
is – el sõ sor ban a kis plasz ti kák, a ki ál lí tá si szob rok és hang sú lyo san az 
érem mû vé szet ága za tá ban ké szí tett mû ve i vel vált el is mert al ko tó vá: szá-
mos szak mai si kert kö ve tõ en eb ben az év ben új mun ká i val õ ér de mel te 
ki a XVII. Sop ro ni Or szá gos Érembiennále leg je len tõ sebb el is me ré sét, 
a Ferenczy Bé ni-nagy dí jat.

Nos, a 2005-ben al ko tott Vo nat ab lak táj jal cí mû kom po zí ció két va ri-
á ci ó já nak meg szü le té sé rõl Szunyogh Lász ló töb bek kö zött a kö vet ke zõ-
ket ír ta: „Lak he lyem, Ta ta bá nya és mun ka he lyem, Gyõr kö zött nap mint 
nap vo nat tal uta zom. Va la mi vel több, mint tízéves in gá zás után már ter-
mé sze tes nek ve szem, hogy az ott hont adó haj lék és a meg él he tést alap-
ve tõ en biz to sí tó mun ka hely nem ugyan ab ban a vá ros ban van. Ez az élet-
for ma azon ban együtt jár az ál lan dó úton le vés ér zé sé vel, az iden ti tás 
mo bi li zá ló dá sá val, a töb bes kö tõ dés ki ala ku lá sá val, ami egy fe lõl gaz da-
gít ja él mény vi lá go mat, más fe lõl óha tat la nul né mi át me ne ti sé get, bi zony-
ta lan ságér ze tet szül… Vo na ton utaz ni (fõ ként, ha ezt már évek óta tesz-
 szük) ki csit olyan, mint ha az em ber egy ván dor cir kusz la kó ja len ne, és a 
vo nat len ne a la kó ko csi, ami ben éle té nek ese mé nyei zaj la nak. Az em ber 
a vo na ton eszik, iszik, ol vas, to a lett re megy. Az uta zó a vo na ton él, ez a 
la ká sa ar ra az idõ re, amíg oda van köt ve. Mo bil te le fon ja ink nak kö szön-
he tõ en mun ka he lyi, üz le ti, csa lá di ügye in ket is má sok fü le hal la tá ra 
in téz zük. Így a vo nat az ott hon, a mun ka hely és az ut ca kü lö nös ke ve ré-
ke, a leg ke ve sebb, amit mond ha tunk: fur csa tér, ami ben ilyen kor moz-
gunk. Vo nat ab lak táj jal cí mû szob ra im mal a vo na ton va ló uta zás él mé-
nyét kí ván tam for má ba ön te ni, ami nek el sõd le ges él mé nye szá mom ra 
még sem a szo ci á lis kör nye zet, ha nem a moz gás ban fel tá rul ko zó táj él mé-
nye. Míg egyik ál lo más tól ha la dok a má sik fe lé, ép pen az ott hon ta lan ság 
senkiföldjén va gyok, az ott ho nom az a tájda rab, amely elõtt ép pen el ha la-
dok. Kí vül rõl, a táj fe lõl néz ve a fül ke az ab szurd je len ség, hi szen se ho-
va sem tar to zik, pil la nat ról pil la nat ra más po zí ci ót fog lal va el a ha la dás 
so rán. … A mû vé szi né zõ pon tot a vo nat bel se jé be he lyez tem, a vo nat 
nem je le nik meg egé szé ben. E kom po zí ci ók jel zés sze rû, em ber nél kü li 
en te ri õ rök, amik hez ké pest sza la gok ba ren dez ve je le nik meg a moz gás-
ban lé võ táj. Köz pon ti ele mük a vo nat nak az ab la kok kal át nyi tott pa ra-
ván fa la, ame lyen át a táj ra ki lá tunk. A vo nat bel sõ re az ab la kok kö zöt ti 
ülé sek kel uta lok, na gyon le egy sze rû sí tett for má ban. Egy hos  szá ban ket-
té vá gott vo nat szín pad sze rû te ré ben va gyunk.”

Te hát a Vo nat ab lak táj jal I-es és II-es va ri á ci ó ja is két-két, egy más-
tól kü lön vá lasz tott rész bõl áll, bár a mû vész a kez de ti al ko tói fá zis ban 
ki ala kí tott el kép ze lés sze rint ere de ti leg for ma i lag is ös  sze von ta vol na, 
szo ros egy ség be ol vasz totta vol na a kom po zí ció két ele mét, a vo na tot 
és a tá jat. Azon ban – mint ugyan csak a mû vész le írá sá ból tud ha tó – a 
mû vek ké szí té se köz ben lá to ga tást tett mû ter mé ben Ak nai Ta más mû vé-
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szet tör té nész, és meg gyõz te a két elem kü lön vá lasz tá sá nak szük sé ges sé-
gé rõl: így, mi ként a va ló ság ban, a kom po zí ci ó ban is kü lönvált a vo nat 
és a vo nat ból szem lélt sti li zált táj. Ez a for mai kü lön vá lasz tás te rem tet-
te meg a kom po zí ci ók be mu ta tá si mó do za tá nak va ri á bi lis le he tõ sé ge it: 
ki ál lí tá son a vo natelem posz ta mens re ál lít va, míg a táj füg geszt ve je len-
het meg. És jól le het a mû mint egy erõ tel jes, tér be ki lé põ dom bor mû ként 
is ér tel mez he tõ a kiállítóterem fa la elé ál lí tott el ren de zés ben, fel me rült 
a sza bad tér be he lye zés, il let ve a tér be ál lí tás és füg gesz tés le he tõ sé ge 
is, amely po zí ció ré vén a bent és a kint hely ze te, a szem lé lõ-be fo ga dó 
ál tal meg ha tá ro zott vi szo nya tet szõ le ges sé, sza ba don vá laszt ha tó vá vál-
hat: így vonatutasként te kint het nénk ki az ab la kon ke resz tül az el fu tó táj-
ra, és a táj ból, a bok rok és a fák kö zül pil lant hat nánk az el su ha nó (vagy 
moz du lat la nul vesz teg lõ) vo nat ra. (A mû kör be já rá sa so rán ter mé sze te-
sen ügyel nünk kel le ne ar ra, hogy ne idõz zünk el a ro bo gó vo nat tal szem-
ben, a mû vir tu á lis te ré ben, a sí nek kö zött áll do gál va.)

A vo nat uta zás ér ze tét és él mé nyét, az uta zásfo gal mi sá got a bel-
sõ sze rep lõ és a kül sõ szem lé lõ szá má ra is bra vú ro san össz pon to sí tó 
Szunyogh-mû for ma i lag két el len té tes jel le gû vi lá got üt köz tet egy más-
sal: a zárt sí kok kal, geo met ri kus jel le gû alak za tok kal jel lem zett, ri deg 
vo natkö ze get, és a pu ha, 
fes tõi fu ta mok ként meg-
ra ga dott, a haj la tok kal, a 
hul lám zá sok kal, az el mo-
só dó kör vo na lak kal köz re-
fo gott bok rok és fák alak-
za ta i val in terp re tált tájkör-
nye ze tet. A kom po zí ci ó ból 
ára dó fe szült ség min den 
bi zon  nyal ab ból a va ló vi lá-
got for dí tott szem szög bõl 
szem lé lõ és tük röz te tõ elõ-
adás mód ból fa kad, hogy a 
se be sen vagy dö cög ve moz-
gó (né ha bi zony áll do gá-
ló) vo nat sta ti kus té nye zõ-
ként, míg a va ló já ban moz-
du lat lan táj moz gás ér ze tet 
hor do zó elem ként je le nik 
meg: így élesz tõd het fel a 
mû szem lé lõ jé ben az uta-
zás köz ben át él he tõ tér-
idõ-viszonyok bo nyo lult, a köz na pi ság szfé rá ján túl ne he zen ér tel mez-
he tõ él mé nye – gon dol junk a vo nat ban a me net irán  nyal szem ben, vagy 
az zal azo nos irány ban moz gó sze mély fi zi kai hely ze té nek meg le he tõ sen 
ne héz meg ha tá roz ha tó sá gá ra –, il let ve em lékszfé rá ja.

A Vo nat ab lak táj jal cí mû bronz kom po zí ció két va ri á ci ó ja az el múlt 
négy esz ten dõ ben több ször is sze re pelt a mû vész ki ál lí tá sa in. E be mu ta-
tó kat kí sé rõn szü le tett meg két pon tos kor tár si mûér tel me zés. A fes tõ-
mû vész Kaposi End re in terp re tá ci ó ja sze rint „Szunyogh Lász ló szob ra-
i ban a vas úti fül ké tõl a ho ri zon tig egy ség gé vá lik a kint és a bent, mint 
az uta zá sok ból le szû rõ dött él mény tö meg sû rít mé nye. A vál to zás és el mú-
lás él mé nyé nek ez az in ten zív ki fe je zé si szán dé ka már-már a fu tu riz mus 
kí sér le te it jut tat ná eszünk be, ha nem len ne je len a mû vek ben a sze mé-
lyes val lo más lí rai lágy sá ga, az op ti kai él mény bel sõ vé, em lék ké sze lí-
dü lé sé nek hi te le sí tõ ere je.” A gra fi kus, Ölveczky Gá bor e kü lö nös mun-
kák ról szól va a ke le ti fi lo zó fi ák ra hi vat ko zik: „… itt van nak ezek a vo na-
tok, mint a bé ke és nyu ga lom szi ge tei az ab la kok elõtt el úszó, hul lám zó 
pan non táj jal. Va la mi sors sal va ló meg bé ké lés, ke le ti fi lo zó fi á kat idé zõ 
böl cses ség árad belõlük…”
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SIPOS GYU LA

Quis sum?
– G. De Chirico, az in dó há zak fu ra fes tõ je –

(quis sum?)

Ki va gyok? – így kér dez get te ma gát, a ró la el-el té rõ en 
vé le ke dõk kel, egy hos  szú élet so rán (1888–1978) Giorgio 
De Chirico, a múlt szá zad el sõ fe lé nek egyik leg je len tõ sebb 
fes tõ je. Ki õ, De Chirico, ha ilyen-olyan je len téssu gal lás sal 
jó ma ga és má sok a név eti mo ló gi á ig vagy a le gen dá ig, ne tán 
szé pít ve csi no sí tó ig nyúl nak vis  sza, ki csit so mo lyog va em lít-
ve, hogy a csa lád név ben eset leg ott rej lõ gö rög szó (keryx) 
je len té se: ‚hírnök’, ‚kikiáltó’, avagy az eleuziszi misz té ri u-
mok egyik ad mi niszt rá torcsa lád já nak Kerukesz volt a ne ve; 
a le het sé ges tör té nel mi õsök kö zött em le get nek egy Kajetán 
de Kirikót, a 17. szá zad ban ra gu sai „ka pi tányt”; má sok 
ör mény, levantei, isz tam bu li és szmirnai „föl me nõ ket”; Itá-
li á ban vi szont a har min cas évek vé ge fe lé ró la, a csak szá-
mí tás ból bár s még a Pi ran del ló nál is lagy ma ta gabb fa sisz-
ta párt tag ról az irigy ke dõk, el ma rasz tal ni, azt sut tog ták, 
hogy va ló já ban ebreo, ta lán két fe le sé ge okán, ta lán mert 
vi lá g é le té ben „fi lo sze mi ta” hír név ben állt, avagy, így fu ra 
a tör té ne lem, hogy párt fo golt ja volt Mus so li ni eszes mú zsá-
já nak, Margherita Sarfattinak, ki a fa ji tör vé nyek be ve ze té sé-
ig az olasz kép zõ mû vé sze ti élet af fé le hi va ta los „fõ nök as  szo-
nyá nak” szá mí tott. Ki volt ak kor a már az õsök kel is oly „ösz-
 sze tett”? Gö rög, mert Voloszban szü le tett és ta nul má nya it 
Athén ben kezd te meg? Fran cia, mert mû vé szet tör té ne ti rang-
ját Pá rizs ban vív ta ki, és igé ze tes kis „szür re a lis ta” pró zai 
re mek lé sét, 1929-ben, a Hebdomeros-t fran ci á ul ve tet te pa pír-
ra? Né me tes (és „Mitteleurópás”, ahogy az ola szok él nek szí-
ve sen a ki fe je zés sel), hi szen né mely böl cse le ti és mû vé sze ti 
von zal má val, dé li ként észak hoz is von zód va s a Délt min dig 
észa ki szem mel is néz ve, egy sze mély ben tes te sít het te vol-
na meg „Itá lia” és „Germania” ha gyo má nyo san ket tõs al le-
gó ri á ját? Je les la ti nis ta? S a föl- meg vis  sza vett ál lam pol-
gár ság gal meg az élet út na gyobb sza ka szá val per sze olasz? 
Egy volt avagy né mi leg ket tõ zött, mint egy ko rai ket tõs port-
rén, egy nyá ja sabb ár nyék tól kí sér ten, ha há rom év vel if jabb 
öc  csé vel, And re á val, Alberto Savinio föl vett né ven ze ne szer-
zõ vel, ki vá ló szép író val, majd a jó sze rint ha son ló, kö zös 
té má kat ked ve lõ fes tõ vel va la mi nõ „Dioszkurosz-párként” 
tûn he tett föl, õ, a sze szé lye sebb és kel le met le nebb Castor, a 
vad lo vak be tö rõ je a har mo ni ku sabb Pollux mel lett? Mi volt 
õ em ber ként, ki nek fan csa li, gõ gö sen ide gen ke dõ, nyil ván 
sú lyo san ne u ro ti kus vo ná sai az ön arc ké pek so ro za tán dúlt, 
té pett lé lek rõl (al kat ról) árul kod nak: ir gal mat lan Oedipusz-
komplexusról, az apa ko rai el vesz té sé rõl, a fel nõtt ko rig zsar-
no kos ko dó, két fi át or szág ról or szág ra te rel ge tõ anyá ról, az 
érosz ret te gé sé rõl és (kafkai) „hi gi é ni kus” gya kor lá sá ról, s 
hoz zá olyan epe ro ha mok kal, emész té si za va rok kal, tar tó sí-
tott „szomatizálással”, mely ha gyo má nyo san a ho mo melan-
cholicus is mér ve és ke ser ve – de hát mi re szol gál na a vul gá-
ris „pszichoanalizálgatás”, ha ép pen ma ga Chirico ve tet te el 
in ge rül ten a ké ret le nül to la ko dó, „ta pin tat lan és go nosz” disz-
cip lí nát, an nak „alan tas pletykálódását”…

S ak kor hol volt õ, ha el in du lá sok és meg ér ke zé sek kö zött 
a gya kor lat ban meg mi ti ku san és a mû al ko tás okon ál lan dó-
an a ké szü lõ dés, a vá ra ko zás ál la po tá ban, ki moz dul va tüs-

tént: úton? Meg je le ní tett vi lá gá nak ál lan dó szín he lyei és att-
ri bú tu mai a pá lya ud var ok, a vo na tok, a füs töt ere ge tõ lo ko-
mo tí vok, bú tor szál lí tó ko csik, a hát te rek ben egy-egy ha jó vi-
tor la; mi ti kus hi vat ko zá sai és hõ sei az Ar go na u ták, Odüs  sze-
usz, a me ne kü lõ tró ja i ak, a meg té rõ té koz ló fiú; Pi cas so, ami-
kor a pá ri zsi Füg get le nek Sza lon ján elõ ször lá tott tõ le ké pet, 
föl te he tõ leg a Montparnasse pá lya ud vart idé zõ Az el in du lás 
me lan kó li á ját, így cso dál ko zott rá „az in dó há zak fu ra fes tõ-
jé re”. Jó ma ga tud ta-e, ki is õ va ló já ban? Ré szint el szán tan, 
kül de té se sen élt ben ne a tu dat, hogy erõ sen, sa já to san lé te-
zik; ré szint dol go zott ugyan olyan mé lyen a bi zony ta lan ság, 
haj tot ta a ke re sés: rá ta lál ni ön ma gá ra, nosz tal gi á val és szo-
ron gás sal vis  sza ta lál ni va la mi ho má lyo san ere de ti hez és õsi-
hez, fo gó dzó hoz, meg tar tó hoz, pá to szo sabb ja úgy fo gal maz-
na ne tán: a „gyö ke rek hez”. Ke res te ma gát, kö vet ke ze te sen 
ke rül te az el té rí tõ utat, ezért is rü hell te a cso portszel le met, 
a mozgalmárságot, po li ti kai meg kö té se ket; ezért nem volt õ 
„avant gárd”, csak  csu pán: „mo dern”; nem vá laszt va a kor 
kí ná la tá ból (gya nak vó nak: di vat já ból), fauvizmusból, ku biz-
mus ból, fu tu riz mus ból, orfizmusból, da dá ból, exp res  szi o niz-
mus ból stb.; nem volt ott, ahol és ami kor „vár ták”; oko zott 
csa ló dást, lett for rá sa szá mos fél re ér tés nek. Mi re a szür re a lis-
ták, mint nagy elõ fu tárt föl fe dez ték ma guk nak (és ho no sí tot-
ták vol na vér be li „fran ci á nak”), õ már más hol járt s op tált Itá-
lia mel lett; a for du lat tal „klas  szi ci zá ló dott” is, idõ vel meg fá-
radt, majd jött, ha jött a „ha nyat lás” fe szen gõ ön elé gült ség be, 
ra vasz ko dó op por tu niz mus ba cso ma gol va. S így lett a ké zi-
köny vek hi va ta lo sí tott pá lya ké pe né mi leg ha mi sí tó: a szür re-
a lis ták ádáz cen zú rá já val, majd az ame ri kai mû vé szet tör té net 
el té rõ en suly kolt utó piadik ta tú rá já val a ki lenc ven évet meg-
élt Chirico élet mû vé bõl csak egy év ti zed nyi ta lált ér de mes 
mél ta tás ra, a szá zad tí zes évei, a ma ra dék majd nem hat van 
pe dig: dob va a sze mét re.

(a hét vá ros)

Mint Ho mé ro szért, egyéb le gen dák ban, to po szok kal má so-
kért, Chirico legjelesb szak ér tõi, M. Fagiolo, P. Balducci, 
Wieland Schmied vagy Jean Clair föl dol go zá sa i ban, pre zen-
tá lá sá ban „hét vá ros” ver sen gett a fes tõ ért is.

A hel lá szi Volosz az el sõ, hol Giorgio De Chirico 1888. 
jú li us 10-én meg pil lan tot ta a nap vi lá got, s kö vet te azu tán 
Athén 1900 és 1906 kö zött. Volosz, hol Evaristo, az apa vas-
út épí tõ mér nök ként te vé keny ke dett az új Athén–Szaloniki 
vo na lon; a sí nek a csa lá di ház mö gött ve zet tek, a la kás 
mû sza ki raj zok kal, tér ké pek kel, föld mé rõ esz kö zök kel volt 
te le. A gö rög kis vá ros ról, ak kor in kább csak po ros fa lu fé-
le ség rõl, majd a „né me tes”, mert a hel lén füg get len ség gel 
ba jo ros, „ottói” neo klas  szi ciz mus sal tûz delt szá zad for du-
lós Athén rõl írás ban ré szint a Hebdomeros né mely rész le te, 
ré szint, bõ veb ben, szí ne sen az öcs, Savinio szá mol be, je le-
sül a Nivasio Dolcemare gye rek ko ra (1941) cí mû re gé nyé-
ben, mely iró ni á ja, po é zi se, tö mény kor han gu la ta okán so kak-
nak olyan ked venc ol vas má nya le het a tá gab ban vett té má-
ban, mint Jórgosz Szeferisztõl a Hat éj sza ka az Ak ro po li szon 
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„hold fé nyes ko csi ká zá sa”, vagy akár Hen ry Mil ler egyet len 
fi nom tol lú ja, A marousszi ko los  szus. Gö rög föl dön va gyunk, 
por, por, po tyo gó va ko lat, „már vány” és „ba bér” meg kó ka-
do zó ole an der, ro má nos-né me tes Bal ká non is, hol a „tar ka 
rác” meg a tö rö kös mel lett van pi ciny ke ma gyar-ci gány szín 
is; „eins, zwei, Polizei… sieben, acht, gute Nacht”, mond-
ja a ver si két a kis fiú, „Du, lieber Augustin”, cin cog ja ze ne-
szer szá mán Deolinda Zimbalista „he ge dû mû vész nõ”, a 
„Vö rös Kéz hez cím zett kesz tyûs üz let a Sta di on ut cá ban tit-
kos ta lál ka hely is, a kor nagy olasz tra gi ká ja, Eleonora Duse 
a Demotikosz Szín ház ban lép föl; Heinrich Schliemann már 
ha lott, de szen zá ci ós tró jai (1870) és mü ké néi (1874) ré gé sze ti 
fel tá rá sai még be széd té ma, John Evans pe dig az el sõ mo dern 
olim pi ai já té kok évé ben kez di meg a knosszoszi pa lo ta 
kiásását… De Volosz, a Pélion-félsziget, Thesszália amúgy 
mi ti kus hely szín is: Khiron ken ta ur itt ne vel te Akhillészt s 
ta ní tot ta a fü vek tit ká ra Aszklépioszt; in nen, Iolkoszból in dul-
tak az Ar go na u ták, Jászonnal az élen, az Arany gyap jú meg-
szer zé sé re és Médeia „elrablására”…

A „né me tes gö rög ség bõl” ve zet az út a „gö rö gös ba jor-
ság ba”: 1906 és 1909 kö zött Mün chen be, hol a re ce hár tyán 
meg ma ra dó lát vány ként ott a Hofgarten ár kád so ra, a Klenze-
féle neo klas  szi kus épí té szet, a gö rö gös név vel kér ke dõ köz-
épü le tek, mú ze u mok, ré gé sze ti gyûj te mé nyek. And rea vé gett 
hoz za Gem ma, a friss öz vegy, el fu se rált éne kes nõ és tig ris-
anya két fi át, ta nul jon a ki sebb, a ze nészígé ret, Max Regernél 
(1913-ban egy Böcklin-suite kom po nis tá já nál), s itt a fa lon, 
az öcs mel lé tol má csul sze gõ dõ Giorgio ép pen egy meg ra ga-
dó Böcklin-mûvet lát hat. A né hány éve ha lott s a mai szem-
mel néz ve Zwack Unicum-reklámos, ha ho tá zó, vi zet pacs ko-
ló, po ca kos Tri ton ja i val, a pat ko ló ko vács hoz be ál lí tó Ken-
ta ur ral (Bu da pest, Szép mû vé sze ti Mú ze um) hol kí no san 
rö he jes, hol pe dig Ha lál szi get-vál to za ta i val, né mely fieso-
lei Primaverájával mé lyen po é ti kus poszt ro man ti kus vagy 
kvá zi-szim bo lis ta, ak kor ép pen új ra ér té ke lõ re ne szán szát éli; 
nem cso da, ha nagy ha tást gya ko rol az olasz fi a tal em ber re, 
épp úgy, mint a sok kal von zóbb és ta lá nyo sabb Max Klinger, 
il let ve a „Deutsche Römer” Feuerbach és von Marées, de 

akár az elég bor za dá lyos von Stuck is; el sõ ké pei erõ sen 
kö ve tik is a pél dát, füg gönyszen té lyes gö rög mi to ló gi ai misz-
té ri um mal, Ken ta u rok go moly gó, vé res har cá val. Mün chen-
ben a mé lyebb ha tást még is né hány né met (il let ve oszt rák) 
fi lo zó fus gya ko rol ja Chiricóra, ki nem „iro dal mi”, ha nem 
böl cse le ti ihletettségû fes tõ lesz: sze rep re, élet ér zés iga zo lá-
sá ra. Scho pen ha u er a ra di ká lis pes  szi miz must és a mély sé ge-
sen me lan ko li kus al ka tot tu da to sít ja ben ne, pa ti nát is ad va 
an nak, mi más nál len ne csak szen vel gés, fáj vi rág ság, so pán-
ko dás, ön saj ná lat; hon nan a kép te len ség a lé te zés tel jes sé gé-
ben, har mó ni á ban ki tel je sed ni, ha nem a meg emel ten ér ten-
dõ Stimmungban, a lé lek és az at mosz fé ra vá rat lan s csu pán 
pil la nat nyi egy be esé sé ben, a va ló ság és az igaz ság il lú ziósej-
té sé ben. A posz tu musz ki adá sok ban ép pen ak kor na gyon 
di va tos Otto Weiningernek, a fér fi és a nõi „pó lus” dra ma ti-
zá lá sán túl egy szót, egy fo gal mat kö szön het, mind ket te jük 
sa já tos ér tel me zé sé ben: a me ta fi zi ká ét, ami ná luk „bi zo nyos 
lel ki je len sé ge ket” je lent, me lyek nek na gyobb a va ló ságér té-
ke, mint a kö zön sé ges fi zi kai je len sé gek nek, s ak kor „vé lük 
le het el jut ni az uni ver zum to tá lis meg is me ré sé hez”; s ugyan-
így, a Geschlecht und Character szer zõ jé tõl szár maz hat a 
geo met ri kus for mák szim bo li kus je len té sé nek han goz ta tá sa 
is. Az ön gyil kos bé csi fi a tal em ber ha gya té ká ból nyil ván csak 
mazsolázgatott Chirico; így ol vas hat ta, frag men tu mok ként, 
el ka pott fu ta mok kal, tet sze leg ve afo riz mák ban Nietzschét, 
ki nek böl cse le tét per sze ho gyan tud hat ta vol na „totalizál-
ni”. A szép író val, a je len ség gel, az em ber rel vi szont mód fe-
lett azo no sult. Ko rai, 1911-es ön arc kép éhez egy Nietzschét 
áb rá zo ló köz is mert li tog rá fia be ál lí tá sát köl csö nöz te, te nyér-
be tá masz tott bu sa, sú lyos fej jel, a „me lan kó lia” ha gyo má-
nyos al le gó ri á já hoz hí ven, s a la tin nyel vû föl irat ban is ott 
a filozóf egyik ked venc fo gal ma: „mi mást sze ret het nék 
job ban, mint az enig mát”. Nietz schei a szkep ti ciz mus, a 
„kultúrpesszimizmus” ke se rû sé ge és harcoskodása; s per sze 
ott a pél da, buz du lás ra, ke vés bé von zó ra is: az ego duz zasz tá-
sá ra, ego iz mus ra, nárcisztikus tet szel gés re, a ci niz mus eti ká-
já ra, a vá te szi el me, böl cse lõ mû vész kül de tés tu da tá ra. Ha lá-
la elõtt né hány hó nap pal, 1888-ban (ép pen Chirico szü le té si 
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évé ben: „jel ként” né ki) az Ecce Homót, egyik utol só írá sát 
így kez di a szer zõ: „mon da nom kell, ki va gyok”; fel hí vás, 
fel adat az olasz nak is.

Me lan kó lia, a nietz schei „Abend-Schwermut”, a „szép, 
tisz ta fé nyû õszi dél utá nok sa já tos, bo ron gó han gu la ta: a 
szel le mi mes ter lét él mé nyét, a „szo kat lan ból” sar ja dó kur ta 
és sajgató bol dog ságepi fá ni á ját éli majd meg Chirico a kö vet-
ke zõ „ala pí tó” hely szí nen, 1910-ben Fi ren zé ben. Szó val így 
idé zi föl az ese ményt, mi ih le tõ je hí res ké pé nek, az Egy õszi 
dél után enig má já nak: „A Piazza Santa Croce kö ze pén ül tem 
egy pa don, s per sze nem elõ ször vet tem szem ügy re a te ret. 
Fáj dal mas és hos  sza dal mas bél bán tal ma im ból ép pen csak 
föl épül tem, s még be te ge sen ér zé keny ál la pot ban le ledz tem. 
Mint ha az egész ter mé szet, az épü le tek és a kút me den cék 
már vá nyá ig, szin tén lá ba do zott vol na. A tér kö ze pén a hosz-
 szú kö pö nye gé be bur ko ló dzó Dan te szob ra állt, köny vét mel-
lé re szo rí tot ta, ba bér ral ko szo rú zott, el mé lyült fe jét a föld nek 
sze gez te. Fe hér már vány ból volt a szo bor, az idõ kis sé szür-
kés re szí nez te, de lát vány ként így is tet sze tõ sen. Az õszi lan-
gyos és szer elem te len nap fény meg vi lá gí tot ta a szob rot és a 
temp lom hom lok za tát. S ak kor az a fur csa ér zé sem tá madt, 
hogy a dol go kat most lá tom elõ ször. Föl buk kant ben nem fest-
mé nyem kom po zí ci ó ja, s va la hány szor rá te kin tek mû vem re, 
ezt a pil la na tot élem új ra, no ha ez a pil la nat né kem is enig-
ma, mert meg ma gya ráz ha tat lan. Az így szü le tett mû vet ezért 
is ne ve zem enig má nak”.

A fi ren zei ori gó él ményt rö vid del ké sõbb To ri nó ban 
im már tu da to san hív ja elõ; eb ben a szin tén ár kádso ros, sakk-
táb lás, geo met ri kus castrumvárosban, hol a Risorgimento 
szel le mé ben fel nõtt ap ja vé gez te volt mér nö ki ta nul má nya-
it, s hol vi lá gos tu da tá nak utol só hó nap ja it töl töt te a spi ri tu-
á lis, a vá lasz tott apa: Friedrich Nietz sche; s így jár ja vé gig 
a szín he lye ket, meg áll va a Piazza Carlo Albertón, hol bé relt 
kis szo bá ja ab la ká ból az Ecce Ho mo lá zas fo gal ma zó ja néz-
te a szem köz ti Palazzo Carignano rusz ti kus, tég lás hom-
lok za tát, s azt kép zel ve, õ is itt szü le tett, mint az ural ko-
dó, Vittorio Emanuele, men ve to vább a bi zarr, egy kor zsi-
na gó gá nak szánt jó más fél száz mé ter ma gas tor nyos Mole 
Antonellianáig, hi szen a már za va ro dott fi lo zó fus né hány-
szor az épí tész, A. Antonelli ne vé vel szig nál ta leveleit…

Pá rizs ba a nem ze ti ün nep nap ján, 1911. jú li us 14-én ér ke-
zik Chirico; ide kö ti õt 1915-ig leg ere de tibb és leg erõ sebb 
al ko tói sza ka sza, ide tér vis  sza már „új(abb) em ber ként” 
1925 és 1930 kö zött, majd 1933-ban megint in nen in dul több 
mint esz ten dõs New-York-i tar tóz ko dás ra. Az el sõ kor szak a 
mo dern, ma gá nyo san újí tó s egyet len he lyi (majd nem zet kö-
zi) avant gárd moz ga lom hoz nem csat la ko zó mû vész „be tö ré-
se”, mit bi zo nyá ra nem cse kély mér ték ben ko rai „föl fe de zõ-
jé nek”, a min den lé bõl él ve zet tel me rí tõ s lel ke se dé sét meg 
ba rá ta it, Deraint, Pi cas sót, Max Jacobot meg osz ta ni tüs tént 
kész Apol li naire -nek kö szön het, ki ben, eb ben-ab ban, ha son-
ló hely ze tek be ke rü lõ al kat ra is mer het: a Dél rõl Észak ra, 
on nan is mét Dél re sod ró dó gö rög–olasz a tör vény te len sarj-
ban, fé lig-olasz ban, fé lig-len gyel ben, fran ci á nak hi va ta lo-
san majd csak a há bo rús ön kén tes ben, a fi lo zo fá ló el me a 
ki csit fel szí nes mû velt ség hal mo zó ban, de a „he lyi ek tõl” min-
den kép pen kü lön bö zõ szel le mi ha bi tus sal, s eny hén ide gen-
ként a Szaj na part ján úgy ügyes ked het tek a „benn szü löt tek” 
(a múlt szá za di ma gyar ar gó sza vá val: a „szür kék”) kö zött, 
mint Brancusi, Miró, Da li s a ma ga mód ján Pi cas so is.

A kö vet ke zõ „mi ti kus” hely azu tán Ferrara, ho vá a 
mi nap még „de zer tõr” olasz egyen ru hát ölt ve ka to na ként 
ke rül, s hol ma rad a vi lág há bo rú vé gé ig, ha mar elég sok 

sza bad idõ vel ren del ke zõ kór há zi ír nok ként: a kép ze let-
ben és a gya kor lat ban „ola szo sod ni”, ba rát koz ni De Pisis-
szel, Morandival, he lyi posztszimbolista, ezo te ri kus köl tõk-
kel és egy élel me sebb társ, Carlo Carrá ki sa já tí tó hír ve ré sé-
vel egy új irány zat, a mû vé szet tör té net be is így jegy zett pit-
tura metafisica leg fõbb ins pi rá ló já nak len ni. Ferrara, mint 
ko ráb ban To ri no, szin tén ár ká dos città quadrata, csak ki hal-
tabb és ti tok za to sabb, olyan mint a bel ga szim bo lis ták „Holt 
Brugge”-je s egyi ke a D’Annunzio ál tal éleszt get ni-bal-
zsa moz ni ked velt „csend vá ro sa i nak”. A je len: a zsi nó ron 
hú zott hos  szú ut cák, a Palazzo Ducale fe nye ge tõ ár nya, a 
zsi dó-ne gyed, mint ha fa héj il la tú, Bruno Schulzos fu ra bol-
tocs kái, az is me ret len pék sü te mé nyek és szí ne zett cukorru-
dacskák a füg gö nyös ki ra kat ok ban, a ma gas fal lal óvott par-
kos vil lák, mint a Finzi-Continiéké Giorgio Bassani ké sõb-
bi re gé nyé ben (vagy a nyo mán ké szült De Sica-filmben), s 
mind ez né mi köl csö nöz he tõ „kaballisztikus” au rá val is öve-
zet ten. A múlt, a Palazzo dei Diamanti mú ze u má ban és a 
Palazzo di Schifanoia ezo te ri kus fres kó in az egyik leg rej té-
lye sebb fes tõ is ko la, az Of fi ci na Ferrarese (R. Longhi) kis-
nagy-nagy mes te re i vel, a 15. szá zad vé gé rõl Cosmè Turával, 
Francesco del Cossával, Ercole de’Robertivel, tõ le pél dá ul 
a Be ha jó zó Ar go na u ták kal (s ma gyar já nak csak az em lí tés, 
hogy a haj da ni Belfiore „delizia”-jából, Lionello nyá ri „stu-
diolójából” a Mú zsa-so ro za tot szig ná lók kö zött bi zo nyos 
Michele Pannonióval), a 16.-ból a va rázs ló nõk és orfikus-
apollói rhapszodoszok Dosso Dossijával, ki leg jobb meg-
fe le lõ je le het ne a vá ros iro dal mi nagy sá gá nak, az Orlando 
Furioso iro ni ku san áb rán do zó szer zõ jé nek, Ariostónak, aki 
Borges szel le mes rá ér zé sé vel „Ferrara ut cá in bo lyog va mint-
ha a Hol dat jár ta vol na be”…

Meg té rõ Fi ú ként „olasz”, „vis  sza ola szo so dott” itt lett De 
Chirico? Még in kább utóbb, Fi ren zé ben és fõ ként Ró má ban, 
hol 1918 és 1925 kö zött élt, majd 43-tól jó sze ri vel vég ér vé-
nye sen, utol já ra a Piazza di Spagna jó mó dú pol gár ra val ló 
kör nye ze té ben. Itt, egy vi lá gi, or szá gos di csõ sé get biz to sí tó, 
no ha ál ta la se sok ra tar tott s rá adá sul egy re rom lóbb rend-
szer ben, Mus so li ni ventenniójában? Itt még is, anya nyel vi 
kö zeg ben, itt, hol ott ho nos a táj, a me di ter rán klí ma, a vá ros-
kép, a dísz let, a vil lák, a ré gi vignák, szõ lõs ker tek, a ku tak, 
a re ne szánsz és ba rokk hom lok za tok, a szí nek, a sza gok, az 
ízek, az „úri em be res” szo ká sok, a va salt öl töny, a ka más li, a 
ka lucs ni, az is me rõs bor bély és a ba rát sá gos bor dély, s akad-
nak kis szám ban ba rá tok, na gyobb szám ban, de nem ke vés-
bé nél kü löz he tet le nül a ki csi nyes ke dõk, a meg hitt „el len sé-
gek”. Avagy a mú ze u mok tet ték, hogy föl fe dez het te a ré gi 
olasz fes té sze tet, a for mák ér zék le tes har mó ni á ját, a mi to ló-
gi ai te ma ti kát, a szak ma ezer nyi for té lyát, kezd ve ezt a Vil la 
Borghesében, hol el sõ ként min den idõk leg me lan ko li ku sabb-
ját, Lorenzo Lot tót má sol ta (a ko mor fe ke té be öl tö zött sza kál-
las nemesurat, ki ke zét egy jáz min- és ró zsa szi rom mal meg-
hin tett ele fánt csont fa rag vá nyon, memento moris kis ko po-
nyán nyug tat ja, míg a vedutakivágásban a név adó, a sár kány-
ölõ San Giorgio je le ne te lát ha tó), ju tott to vább az Égi és a 
Föl di Sze re lem Tizianójáig, utóbb egy má sik sza tur nu szi és 
ér zé ki sû rû vé rû ig, Courbet-ig, ki rõl kü lön ben egy fü zet nyi 
kis mo nog rá fi át is köz zé tett.

(et quid amabo nisi quod aenigma est)

Ki De Chirico? Kér dez het ni úgy is: fes tõ ként: me lyik? 
Az el sõ, a má so dik, a hos  szan, bol dog ta la nul (avagy: tom-
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pult bol dog ság ban) el nyú ló har ma dik? De hát az el sõ, pá ri-
zsi sza ka szát sen ki nem vi tat ja, még az „abszt rak ci ó val” és 
„haladársággal” kor bá cso ló új vi lá gi mû ítész sem, el sõ ér dem-
le ges mo nog rá fu sa el vég re ame ri kai volt, James Thrall Soby, 
s ha már jött, elõbb di csér ni, csak azu tán te met ni. Egyez-
mény te hát, hogy ez az el sõ, ja va részt pá ri zsi sza kasz a leg-
fon to sabb s ma ra dan dóbb: Klingertõl, még in kább Böcklintõl 
el moz dul va na gyon ha mar fél re is mer he tet len egyé ni jel leg-
gel, szin te ab szo lút új don ság ként je lent ke zett Chirico; olyan 
ké pi vi lág gal, hol a nagy já ból egy ne mû, egy más ra uta ló vál-
to za tok mind olyan enigmatikusak, mint ha szem lél ve õket, 
mi is elõ ször lát nánk s érez nénk rá va la mi re, ne he zen, alig 
meg ne vez he tõ re. Szin te ki vé tel nél kül „vá ro si” áb rá zo lá-
sok ezek a vász nak, ter mé szet nek úgy szól ván nyo ma sincs, 
ké sõbb is csak af fé le ope rai dísz let, „staf fázs” lesz a tá ji hi vat-
ko zás; Apol li naire je gyez te meg szel le me sen: „Chirico a fák 
el len sé ge és a szob rok ba rát ja”. Piazza d’Italia; így le het ne a 
hal maz ra is ki ter jeszt he tõ fõ cím: olasz vagy ola szos, ki halt, 
nép te len te rek kel. S ez a tér mint ha eny hén emel ke dõ szín-
pad vol na; ol dalt ke re te zik ár ká dok, vak ab la kos fa lak, há tul 
va la mi eny hén fe nye ge tõt sej tet ve tég la fal ta kar ja a tel jes 
ki lá tást (úgy, mint Klinger kül vá ro si si vár sá gá ban is oly ta lá-
nyos ber li ni Sé tá ló ján), a si rok kós, Veronese-zöld ég alatt 
mint ha aka dály, üt kö zõ fe lé tart va, vo nat ha lad, száll a moz-
dony füst, ha jó ár boc, gyár ké mény tet szik ki, gyak ran ir dat lan 
ziggurattorony (a to ri nói Mole Antonelliana pár ja?) emel ke-
dik, szél csend ben, sem, kis zász lócs kák lo bog hat nak raj ta, de 
fu ra mód a moz dony füst tel el len té tes irány ban. A ki et len tér-
ség kö ze pén oly kor kút, me den ce, gyak ran egy Al vó Ari ad-
né-szo bor (a va ti ká ni vagy a fi ren zei hel le nisz ti kus mû nyo-
mán, eset leg egy em lé ke ze tes ver sailles -i sé tán, a park ban 
meg pil lan tott ba rokk bronzkó pia át tû né sé vel, s ki tud ja, hát-
ha tisz tel gés megint Nietz sche elõtt, ki 1889-ben így üzent 
Cosima Wag ner nek: „Ari ad né, sze ret lek té ged, a te Di o nü-
szo szod”); vé le, kü lön, egy tal pa za ton hát tal ál ló fér fi szo bor: 
Ari ad né hoz Di o nü szosz, a nõ i hez a fér fi prin cí pi um, avagy 
apa-szim bó lum ként Savoia-házi ural ko dó ként, Cavourként, 
a fi lo zó fus, a po li ti kus, a jós, a vá tesz, a po é ta mél tó sá gá val. 
Élõ fi gu ra úgy szól ván nincs is, rit kán, egy vagy két áll do gá ló 
pa rány alak (föstve úgy, mint ké sõbb majd Da lí nál, han gya em-
ber ként), egy ka ri ká ját haj tó kis le ány, õk el nyú ló ár nyé kot vet-
nek („több enig ma rej lik egy nap fény ben já ró em ber ár nyé ká-
ban, mint va la men  nyi múlt, je len s el jö ven dõ val lás ban” – így 
egy he lyütt a kom men tá ló Mes ter), de a hos  szú sá vok mint-
ha más nap sza kot je lez né nek, mint az épü le tek, in dó há zak 
hom lok za tán az órák… Ké sõbb min den ös  sze füg gés, ér tel-
mez he tõ ség nél kül, szi mul tán egy ked vû ség gel, mint va la mi 
disjecta membra-csendélet-betétek, „es er nyõ” és „var ró gép” 
ta lál ko zá sa, nem de, a „bonc asz ta lon”, oda te võ dik a ké pi tér-
be, elõ tér be egy ba nán fü zér, egy ana nász, egy tüs kés ké zi-
grá nát-ar ti csó ka, gipsz önt vény, Belvederi Apol ló-fõ, vö rös-
lõ gu mi kesz tyû; ki tri vi á lis be he lyet te sí té se ket ke res, ma gá-
ra ves sen, hogy be sé tált a csap dá ba: Chirico éro sza min den, 
csak nem kun co gó, paj zán ko dó erotizmus. Tár su lás, pá ro so-
dás: ugyan már!; a kez dõ kor szak mû ve in az „em ber” csak 
pa rány ként, petrifikált ál la pot ban lé te zik, min den csak kõ 
meg már vány meg gipsz, élõbb a szo bor, mint a moz du lat-
lan sé ta fi ká ló; tör té nés pe dig a meg szeg he tet len csend ben 
nin csen, a múlt csak ro mos me mó ria, ci tá tum, a je len az ûr, s 
a jö ven dõ bi zo nyá ra so ha nem jõ el, Godot sin csen, akit vár-
ni. A je lek ma gá nyo sak, el szi ge tel tek, se kü lön, se együtt nin-
csen je len té sük, Nietz sche és Er dély Mik lós kö zött Chirico 
si ke re sen meg va ló sí tot ta a je len téski ol tást. S mi még ma rad, 

meg old ha tat lan az is; egyez tet ni pél dá ul az egy más nak 
el lent mon dó, egy mást meg boly ga tó pers pek tí va-el to ló dá so-
kat, avagy a hi ány zó at mosz fé ri kus pers pek tí vá val „hu ma ni-
zál ni” a bán tó an éles mély sé get; fe sze get ni, re mény te le nül, 
az enig mát, vá ra koz ni a vi har elõt ti csend ben, a Platzangst 
és az agorafóbia ké jé vel szo ron ga ni, oneirikus vi lág ba kuk-
kan ta ni, de nem álomké pe ket, ha nem kvá zi-va ló sá got azo-
no sí ta ni, nem sza ba dul ni a fre u di Unheimlichkeit nyug ta la-
ní tó él mé nyé tõl, fan tasz ti ku sabb nak is mer ve föl a hét köz na-
pit, mint majd a szür re a lis ták ki fes tõ könyv ét; ha nem té ve-
dünk, a bé csi má gus is egy for ró nyá ri dél utá non egy is me-
ret len olasz kis vá ros ki halt ut cá ján döb bent rá zak la tó za va rá-
ban, úgy mint Karátson Gá bor, ki vo nat ról le lép vén a po ros, 
ál ma tag Ravennában hir te le né ben Szé kes fe hér vá ron érez te 
ma gát, kö szö net ér te, hogy má sok tól át vál lal ta a le he tet len 
déjà vu-nek ké nyel met len ta pasz ta lá sát.

A Pá rizs ban elõ hí vott chiricói vi lág a há bo rú alatt az u tán 
Ferrarában bõ vült, gya ra po dott, né me lyek szi go rá val: eny-
hén csi nál tab ban, be gya ko rol tan. A ter méshal maz nak ne ve 
is tá madt, a pittura metafisica, mit leg ügye seb ben az „áru-
ló” (és „le kop pin tó”?) társ, Carrà rek lá mo zott. A Piazza 
d’Italia szín padtér sé ge most he lyibb szí ne ze tû, az emel ke-
dõ ácsolmányféleséget ha jó fe dél ze tes desz kapers pek tí vá já-
val, sok szor az Es te-pa lo ta azo no sít ha tó tömb je zár ja; „kint” 
va gyunk, de kis sé „bent” is: ami zsú fo ló dik ezek ben a „me ta-
fi zi kus en te ri õ rök ben”, szo bá ban, mû te rem ben is le het ne: a 
„geo met ri á val” (à la Dürer…) bí be lõ dõ ho mo melancholi-
cus esz kö zei, mé rõ szer szá mok, kör zõk, vo nal zók, hõ mé rõk 
és met ro nó mok, is ko lai pa latáb lák, gyu fás do boz ok, fort/da, 
cérnaspulnik, réz ha lak és ön tõ for mák, pék sü te mé nyek, pis-
kó ták, gipsz tor zók, ana tó mi ai met sze tek és ha jó zá si tér ké-
pek, fes tõ áll vány ok, kép ke re tek s per sze fes tett kép a kép-
ben, gyár ral, vá ros ne gyed lát ké pé vel – olyan mind ez, mint ha 
csak egy jó val ké sõbb jött má sik geométerszellem, az „új re-
gé nyes” Robbe-Grillet írott szó val hal mo zó kel lék tá rá ba lép-
nénk be. A ferrarai évek nek na gyobb új don sá ga Chirico fes-
té sze té ben, de kis sé „véd jegy ként” az egész pittura metaf-
isicában, a Nyug ta la ní tó Mú zsák so ro za tán, a Tru ba du rok-
ban, a Hek tor és Andromakhékben az arc nél kü li, cson kí tott 
ka rú, for ra dás-dró to zott, ví vó si sa kos masz kot vi se lõ pró ba-
bá buk meg je le né se. Hon nan, mi ért s ép pen ek kor? A min den 
olasz gye rek il luszt rált ol vas má nya nyo mán, Pi nocc hi ó val? 
A kleisti és a Gor don Craig-féle „szupermarionett” kép zelt 
szín pa dá ról? A puppi-bábszínház Ariostótól köl csön zött, sze-
re csent vi dá man ka sza bo ló je le ne te i bõl? A fran cia Atget ki ra-
katfo tó i ról, me lyek a pá ri zsi mû ter mek ben kéz rõl kéz re jár-
tak, s ih let ték meg utóbb, Bre ton nál, Aragonnál, má sok nál, 
akár egész Pieyre de Mandiargues-ig, a szür re a lis ta hang vé te-
lû vá ro si pit to resz ket? Ne tán a há bo rús szen ve dé sek, a hát or-
szá gi ut cá kon egy re na gyobb szám ban fel tû nõ ha di rok kan tak, 
am pu tál tak, be pó lyált fe jû ek em lé kez tet tek a bor za dá lyos lát-
ván  nyal az el em ber te le ne dés re? A mo tí vum gon dos mo nog-
rá fu sai szí ve sen azo no sít ják az õs for rást Apol li naire 1914-es 
hos  szúver sé ben, a Saint Merry mu zsi ku sá ban, hol egy szem, 
orr és fül nél kü li fu vo lás, hamelini „pat kány fo gó” avagy di o-
nü szo szi vo nu lás föl ve ze tõ je (vö. Herodotosz, II/48) áll a 
szak rá li san pa ráz na me net élén; má sok, ola szok per sze nyúj-
ta nák az el sõbb ség pál má ját Saviniónak, egy azon év bõl va ló 
A fél-ha lál éne kei cí mû mû vé nek. An  nyi tény, egy mást kö vet-
ve vagy egyi de jû leg jó ne gyed szá zad ra na gyon el sza po rod-
nak az áb rá zolt (il let ve né ha plasz ti ka i lag is ki vi te le zett) pró-
ba bá buk az egész eu ró pai mû vé szet ben: Carràval, Sironival, 
Morandival az ola szok nál, Ernsttel, Grosszal, Hausmannal, 
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Kokoschkával, Schlichterrel, Schlemmerrel a né me tek nél, 
az utóbb föl zár kó zó bel ga szür re a lis ták nál Magritte-tal vagy 
Delvaux-val, s ves szük ész re, mint ha Bortnyik Új Ádám ja is 
föl ten né kezét…

(a bot csi nál ta szür re a lis ta)

Olasz fo gad ta tá sa Chiricónak el sõ re még sem volt di a dal-
mas. 1919 feb ru ár já ban a „pró ba bá bu kat” is be mu ta tó cso por-
tos ki ál lí tás ról az olasz mû vé szet tör té net nek kü lön ben „szent-
je”, Roberto Longhi Az or to péd Is ten cím mel vit ri o los pamf-
le tet kö zölt, egy ka lap alá vé ve a fu tu ris tá kat és a „me ta fi zi ku-
so kat” s az „em ber”, a „hu ma niz mus” meg ta ga dó it lát va ben-
nük, egye ne sen „a pá ri zsi ale xand rin iz mus és sznob ság clo-
aca maximáját” (sic!) em le get te. Jött vi szont lel ke se dés más-
hon nan, ak kor ép pen Pá rizs ból, hol jó év ti zed ké sés sel, elõ-
fu tár ként és mes ter ként, a szür re a lis ták fe de zik föl Chiricót; 
s Bre ton nyo mán más is elõ állt a le gen dá val, ho gyan tör tént 
meg a cso da, ez vagy az ho gyan ug rott le a moz gó au tó busz-
ról, mert egy el len áll ha tat la nul igé zõ ké pet pil lan tott meg 
egy ga lé ria ki ra ka tá ban. Bre ton lel kes be szá mo lót kö zöl 
1922-ben az elõ-szür re a lis ta fo lyó ira tá ban, a Littérature-
ben Chirico ró mai ki ál lí tá sá nak kí sé rõ fü ze te alap ján; 1924-
ben az in du ló moz gal mi lap, a Révolution surréaliste cím lap-
ján ott Chirico fény ké pe, s ott kép má sa Max Ernst hí res cso-
port ké pén, A ba rá tok ta lál ko zó ján (Köln, 1922) tó gás-re dõs 
szo bor ként megföstve a fény kép sze rû több ség tár sa sá gá ban. 
A fél re ér tés a sze mé lyes meg is mer ke dés sel kez dõ dött 1924-
ben, Pá rizs ban, a Svéd Ba lett új be mu ta tó ja ide jén. A két 
rá tar ti, gõ gös al kat üt kö zött, a szolarizáltan se rény ke dõ Ju pi-
ter és a savanyújóskás gya nak vó, a ho nos mozgalmár, a ki ta-
ga dást ked venc sport ként ûzõ jö ven dõ iro dal mi „pá pa” és a 
cso por to su lás tól meg a po li ti kum tól na gyon ide gen ke dõ, zár-
kó zott „kül ho ni”; két vér mér sék let és tár sa sá gi vi sel ke dés, 
úgy, mint ha ta lán té ve sen, Kas sá kot kép zel nõk cin kos kod-
va pa ro láz ni Bernáth Au rél lal. Tör té ne ti leg per sze ta nul sá-
go sabb az idõ sza kos el té rés, ár nyék meg óra mu ta tó; mert 
Chirico ép pen az idõ tájt mon dott bú csút há rom lusztrummal 
ko ráb bi jel le gé nek, s szán dé ko zott tér ni meg le he tõ sen más 
út ra; az nem ér de kel te már (avagy ép pen ak kor nem), amit a 
zász ló bon tó „ra jon gók”, mö gé he lyez ked ni is vá gyók el vár-
tak vol na tõ le. A bru tá li sabb sza kí tás a Chirico új mû ve it, 
új irá nyát be mu ta tó pá ri zsi ki ál lí tás sal kö vet ke zett be 1928-
ban; Bre ton a meg vál to zott mes tert „re ne gát nak” ne vez te, 
Aragon, nagy he ves ked ve, mint majd sztá li nis ta éve i ben pél-
dá ul, húsz év bör tön bün te tést és az ecse tet tar tó kéz le vá gá-
sát kö ve tel te, mi bõl lesz a cse re bo gár, szov jet pe rek fõ vád-
ló ja, fun da men ta lis ta al-mollah; a meg csú fo lás Eu ró pán át 
kí sér te vé gig Chirico ván dor ki ál lí tá sát, el len tár la tot szer vez-
ve a bir to kuk ban lé võ s „ikon ként” böcsült ko rai mû vek bõl, 
„itt nyug szik a kirikókler”, ci-git sír fel ira to sá val. A ci va ko-
dás ide ig még tar tott; Bre ton, ki ugyan nem volt sem národ-
nó, sem al ko ho lis ta, de a moz gal mi cél ér de ké ben ked vel te a 
tett le ges sé get, egy szer fi zi ka i lag is rá tá madt az ut cán az olasz-
ra; majd em lék ira ta i ban tör lesz tett a tal ján, Eluard-t „misz-
ti kus kre tén nek”, Bre tont pe dig „bél szo ru lá sos és im po-
tens arrivistának” ne vez ve. Igaz, fõ ként per sze pe rem vi dé-
ké rõl a szür re a liz mus nak, Marcel Duchamp, Vitrac, jó sze-
ri vel Ernst sem ta gad ta meg a ré gi ro kon szen vet; Chirico 
több ké pét Bre ton va ló já ban fél tett kincs ként õriz te ha lá lá-
ig; a ta nít vá nyo kat ok ta tó nietz schei Zarathustrára rá ját szó, 
fran ci á ul írt Hebdomerost, ezt a go moly gó lá to másso ro za-

tot, em lék nek és kép zel gés nek, le írás nak és ars po e ti cá nak 
szin te Ju hász Ferenc-es indázóját és zu bog ta tó ját min dig is 
a szür re a lis ta pró za re mek lé se ként em le get te, s a test vér párt 
még 1940-ben föl vet te, mél ta tó kom men tár ral Az akasz tó fa-
hu mor antológiájába…

(pictor classicus sum)

A vi lág há bo rú más nap ján De Chirico új ra „föl fe dez te” a 
re ne szánsz és ba rokk nem ze ti klas  szi ku so kat meg vi lág mé-
re tû fá rosztár sa i kat, s szor go san má sol ta, „ír ta át” Mi che lan-
ge lo, Raffaello (a Gravida), Correggio, Guido Reni, Tiepolo 
vagy ép pen Ru bens és Fragonard mû ve it, hó dol va, ta nul ni 
szán dé koz va tõ lük, el les ni, át ven ni a tem pe rás vagy pasztó-
zusabb tech ni kát. Olasz fes tõ va gyok (vég re), klas  szi kus fes-
tõ let tem, han goz tat ta büsz kél ked ve és ma ka csul; a „té koz-
ló fiú” úgy tért vis  sza, mint Pá rizs ból haj dan Rippl és Il  lyés, 
Bécs bõl Kas sák. A „vis  sza té rés” kü lön ben, szé le sebb ér vény-
 nyel, az esz ten dõk, jó év ti zed jel sza va is volt Eu ró pa-szer te: 
„vis  sza tér ni” a ha gyo má nyos ér té kek hez, az exp res  szi o nis ta 
dúlt ság és avant gárd ka land után a „rend hez”; ezt han goz tat-
ta Paul Valéry és Cocteau a Szaj na part ján, meg nyu go dó lel-
ki is me ret tel kép vi sel te az NRF vi lá gos, ará nyos, vá lasz té kos 
szép iro dal mi irá nya, is ko la nél kül is még so ká ig va ló sá gos 
„gall már ka”; Itá li á ban a Ron da írói és Bontempelli „má gi-
kus re a liz mu sa”, ze né ben a neo klas  szi kus for du lat, in ter mez-
zo, rend re ci tál va Stravinsky Oedipus Rexe; a né met pik tú rá-
ban az „új tár gyi la gos ság”, mely nek cso por to su lás nél kül is 
gyûj tõ ne ve a Ne ue Sachlichkeit; kur tább sza kasz ra, vis  sza-
vis  sza té rõn ezt is ki pró bál ta Pi cas so, õt az Is ten is a te nye rén 
hord ta, utó lag sem lob ban tot ták sze mé re.

Az olasz mû vé szi élet ben a mó do su lás már 1918-ban 
el kez dõ dött a Valori Plastici ga lé ri ás ró mai fo lyó ira tá val; 
erõ sebb kéz zel, szán dék kal, bi zo nyá ra po li ti kai hát só gon-
do lat tal is, ami kor 1923-ban Mus so li ni mû kri ti kus ba rát nõ-
je, Margherita Sarfatti, bi en ná lék és triennálék föl vo nu lá sá-
ig szer vez te, a „nem ze ti ér ték” vé del mé re, a Novecento cso-
por to su lá sát, meg té rõk kel, ön fe jû ek kel, egy ko ri apo li ti kus-
ból lett ide ig-órá ig lel ke se dõk kel, le he tõ leg azért ér de mes-
sel, mert mi nõ ségér zé ke volt az as  szony nak, köz tük olyan 
iga zi nagy ság gal is, mint a ha mar ko mo ru ló, ki áb rán du ló, 
ne he zen ke zel he tõ Sironival. A pe re men, oly kor ben tebb 
Chirico is ott volt, ér dek és kü lön ál lás kö zött in ga doz va, 
kön  nyen sér tõ dõ en, hi ún, mert ha ezen túl már nem szá mít-
ha tott hi ány ta la nul egye di újí tó nak, s érin tõ le ge sen kö vet te a 
kor íz lés igé nye it és té ma kí ná la ta it, monád sze re pé re to vább-
ra is adott. Ké nyel met le nebb, za va róbb, hogy az egy más tól 
is kü lön bö zõ „klas  szi ku sok” mel lé emel ked ni vá gyó fes tõ 
egy re in kább ek lek ti ku san és sza ka szos vis  sza té ré sek kel, szé-
rialö ke tek ben vál to gat ta mo do rát, a hú szas-har min cas évek-
ben. Föstött (ingres-i, akár picassós) szo bor sze rû és fosz-
fo resz ká ló óri ás nõak to kat; fapaciként lo bo gó sö rényt rá zó 
an tik lo va kat a Dioszkuroszok ten ger par ti fö ve nyén; volt azu-
tán ne ki „na tu ra lis ta” so ro za ta meg „ro man ti kus”; „ba rokk” 
is, ha Isabellát, a má so dik hit vest ál lí tot ta Di á na mo dell jé nek 
vagy ariostói Angelicának; és volt ne ki szá mos táj ba he lye-
zett gyü mölcscsend éle te is, mint Courbet-nak az éle te vé ge 
fe lé. De azért ere de tibb kí sér let még min dig adó dik, ol dot tab-
ban, „hu ma ni zál tab ban” meg õriz ni va la mit a „pittura meta-
fisica” jel le gé bõl, enig ma he lyén leg alább ré buszt, meg fej-
ten dõ rej télyt, ki agyal tan is szo kat la nabb tár sí tást, s ilyen-
kor még min dig ér an  nyit Chirico, mint majd „cé gér fes tõ” 
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bel ga kö ve tõ je, Magritte: a táj be köl tö zik az en te ri õ rök be, 
a bú to rok ki a sza bad ba, a völgy be. Más kor, mint az arcim-
boldós „ös  sze ra kó so kon”, öl ben tar tot tan, ha ra ki ri sen föl met-
szett zsi ge rek kö zött an tik temp lom ro mok, tört osz lo pok, 
szo bortor zók ad ják az „emb lé mát”, a mes ter ség cí me rét a 
pró ba bá bus „ar che o ló gu sok nak”. Egy lé lek bú vá ros ame ri-
kai dol go zat mint ha va la mi nõ Fre ud elõt ti „tisz tel gést” em le-
ge tett vol na, cé loz va a bé csi má gus ré gé szetked ve lé sé re és 
az „egy re mé lyebb re ásó” mód sze ré re, sõt Wilhelm Jensen 
kis „pompei” el be szé lé sé re, a Gradivára, mely a pszi cho ana-
li ti kus ol va sa tá val híresült el. Ké zen fek võbb még is a hel lá-
szi gyer mek kor em lé ke, meg per sze a lát ha tó je len, az Urbs 
Mag na mussolinis me ga lo má ni á ja, a Foro Italico, a Largo 
Argentina, az Augusteo-mauzóleum, a Via del l’Impero 
vá ros kép be is be le ron tó har sány „romanizálása”; de mond-
va azért az ér de me seb bet is az egy ide jû bõl: a val lás tör té né-
szek és az etruszkológusok szé le sebb kö zön sé gig el-el ju tó 
tu do má nyos szor gos ko dá sát, újabb je len tõs ré gé sze ti föl tá rá-
so kat, pél dá ul Ercolanóban és Pompeiben, Amadeo Maiuri 
irá nyí tá sá val, ki nek, töb bek kö zött, a Vil la dei Mis te ri pá rat-
lan ta lá nyos fres kó it kö szön het jük mi is az óta. Egy azon ér zé-
keny ség, italománia, csöpp per verz „latinitás” tá madt még a 
Szaj na part ján is: a mû ke res ke dõ Léonce Rosenberg 1928-
ban ma gán pa lo tá ja de ko rá lá sá ra Picabia, Max Ernst, Savinio 
és má sok mel lett en nen „fut ta tott ját”, Chiricót is föl kér te, s 
lett en nek ered mé nye egy na gyon kü lö nös Gla di á tor-so ro-
zat, mely peplumos vagy homoerotikusan majd nem-pu cér 
avagy egé szen az bru tá lis, mar co na centurióival ta lán még-
sem glo ri fi kál ja a fur kós-ri ci nu sos Farinaccik, a tor na pri bék 
Straracék muszk liduz zasz tá sát, az obszcénan fe szí tõ fa sisz-
ta po já cá kat, de szûk tér ség be, ala csony men  nye ze tû szo bák-
ba, genitáliákat mar ko lász ta tó gõz für dõk be zár va õket, mély-
sé ges meg ve tés sel, ke gyet len szar kaz mus sal an nak mu tat ja 
be, amik vol tak; az apo li ti kus nak tu dott Chirico ilyen kö zel 
ta lán so ha nem ke rült a szá zad leg na gyobb olasz pró za író-
já hoz, a „priápikus” Ve zér re epét há nyó Gaddához. Akad-e 
még ér dem le ges, men te ni, re vi de ál ni? Né künk, töb bek nek, a 
Jean Cocteau két mû vé hez (A la i kus misz té ri um, 1928; Mi to-
ló gi ák, 1934) szál lí tott il luszt rá ci ók s azok nak fes tett vál-
to za tai, fõ ként a Max Klinger Brahms-fan tá zi á já ra em ber-
öl tõ vel ké sõbb vá la szo ló Rej té lyes für dõk, par ket tamin tás, 
kacs ka rin gós ki úszó i val és me den cé i vel, an ti kos für dõ zõk-
kel, ál lig gom bolt pol gá ri szem lé lõ dõk kel, föl lo bo gó zott kis 
cö lö pös kabintornyocskákkal, hat  tyúk kal, s hoz zá va la mi nõ 
arany csi ná ló her me ti kát, meg if jí tó for rást, me rí tõ, be ava tá si 
szer tar tást idé zõ en; nem cso da, ha a szür re a lis ták meg egyéb 
élen já rók ál tal szin tén gyak ran meg csú folt Cocteau-val egy-
más ra érez tek, hi szen a fran cia köl tõ-író, min den mû faj ban 
s nem ben „po é ta” egy-egy el szórt meg jegy zé se Chiricóról 
né ha töb bet mond, mint je les szak mun kák ív nyi kö rül mé-
nyes ke dé se (pl. „az álom mód sze ré vel fest, nem pe dig az 
ál mot má sol ja”, „a bûn szín he lye és a vo nat me net rend je”, a 
„tájképtelenítõ”, „val lá sos fes tõ hit nél kül, de mû vé sze a la i-
kus misz té ri um nak” stb.).

(sum sed quis sum)

A negy ve nes évek re azu tán Chirico el vesz tet te ön ma-
gát, avagy ma ka csul le cö ve kel ve erõs kö dött, hogy most 
vég re az, aki, „va gyok, aki va gyok”, ahogy la ti nul ír ta 
oda egy kép zelt fi lo zó fus kép má sa alá, sum sed quis sum. 
De hát mit ta lál ha tott meg, mi ben iga zi ön ma gát? Újat 

alig ha, ha csak nem sa ját ma ga is mét lé sé vel, fosz to ga tá-
sá val, má so lá sá val, epi gon sá gá val, sõt sza bá lyos „ha mi-
sí tá sá val”. Replay, új ra ját szás, ont va hol na gyon kö ze pe-
sen, hol még gyar lób ban, in kább nya ka san, mint egy sze rû 
anya gi ér dek bõl, a neometafizikusnak el ne ve zett Tiberis-
duzzasztót. „Ami volt, az lesz, ott, ahol”; van disz cip lí-
na, mely nek de ter mi nis ta el ve; ben sõ bé ké re hasz no sabb, 
mint „mes te rek szen ve dé sé re és nagy sá gá ra”. Mit ta lált, 
mit vesz tett? Egy fran cia esz té ta si ke rült for du la tá val: a 
haj da ni enigmatikus ár nyék kal azt, amit Chamissónak 
Peter Schlemihlje. Odüs  sze usz haj dan a ten gert jár ta, 
Chiricónak egy ké sei, 1975-ös ké pén Ulysses egy kis-
pol gá ri szo bá ban, a pad ló zat kö ze pén lé võ kék tó csá ban 
csó na ká zik – men ti a szo mo rí tót leg alább az ön iró nia. Itt 
az utol só meg ál ló, vég ál lo más, ki száll ni, szus  szant még 
egyet a moz dony, eresz ti a fá radt gõzt; az „in dó há zak fes-
tõ je” szo bá ban ha jó ká zik, Ar go na u ta nem in dul töb bé föl-
lel ni az Arany gyap jút; ami nek vé ge lett, ma ga si et tet te. 
A má sik gyökeres-gyökértelen-világpolgár-hontalan-egye-
temes igény, Marx Ernst kí mé let le nül fo gal maz, de nem 
ba rát ság ta la nul, hi szen a ha son lí tás ban a szür re a lis ták nak 
is nagy „szent je it”, Lautréamont-t meg Rim baud -t em le ge-
ti: Giorgio De Chirico las sú, de szí vós ön rom bo lás sal dol-
go zott meg szel le mi, lel ki és mû vé szi ön gyil kos sá gá ért; 
õ, ki az élet utat vé gig kí sé rõ ön áb rá zo lá so kon volt me di tá ló, 
ko mor fi a tal em ber, poussini póz ban szigorkodó klas  szi kus 
mes ter, az „örök hír név re” igényt tar tó, szé les moz du la tú, 
nagy ih le tett, az en nen petrifikált büszt jé vel sze me zõ döly-
fös szfinx, a spa nyol nemesúr- és a kosz tü mös tor re á dor-
bo hóc ko dá sok után, az utol só tü kör bõl fes tet ten: pu cé ran 
ülõ, lö työ gõ izom za tú, pety hüdt bõ rû s in kább nemnél kü li, 
ki must rált ko rontú li, po kol tor ná cán avagy te tem né zõ ben.

A „má so dik” Chirico (nagy já ból 1920 és 1935 között-
rõl) mél tóbb ér té ke lé sé re hu szon hat év vel ez elõtt a pá ri-
zsi Beaubourg-központ és a mün che ni Haus der Kunst 
kö zös szer ve zés ben vál lal ko zott. A pá lya gyar lóbb utol-
só sza ka szá nak leg alább is be mu ta tá sá ra, még a fes tõ 
éle té ben, 1973-ban a mé ret re is nagy pá ri zsi ga lé ria, 
az Artcurial tett kí sér le tet, ak ko ri ban az el fo gad ta tás-
ra édes ke vés si ker rel. Most, 2009-ben a Musée de l’Art 
Moderne de la Ville de Pa ris vál lal ko zik Az álom gyá ra 
cí mû na gyon ki adós, mint egy száz het ven mû vet kí ná ló 
so ra koz ta tás sal, s ez út tal szin te töb bet pro po nál va a vi ta-
tott sza kasz ból, mint a je les koraibb(ak)ból. Vál toz tak 
va jon az idõk, tá madt ele gen dõ érv a vo na ko dó íz lés meg-
gyõ zé sé re? A két szél sõ dá tum, al ka lom kö zött Achille 
Bonito Oliva, a „transavantgárd” rá me nõs és le le mé-
nyes szó szó ló ja a ci tá lás, a „fe lül írás” ki ter jedt gya kor-
la tát kö szön töt te az emígy „elõ fu tár nál” (lám, megint); 
nagy já ból egyi de jû leg egy má sik han ga dó mû kri ti kus, 
Renato Barilli a „poszt mo dern” fo gal má val ope rált. A 
„bad painting” szál lí tó i nak és pi a ci ter jesz tõ i nek is jól 
jött a hi vat ko zás, mentül ros  szabb, an nál jobb; az „ere de-
ti ség” (ide a lis ta?) esz mé nyét a rep li kagya kor lat tal, plá gi-
umho zsan ná zás sal, szeriális öm lesz tés sel meg kér dõ je le-
zõk nek is jut a pél dá zó dás hoz. Ma itt tar tunk: a pá ri zsi 
ese mény két „köz ben já ró ja”, föl ma gasz to sult sza va to ló-
ja a di va to san és kor rek tül ha la dó kö rök ben két ügyes, 
öt le tes gi ger li: Picabia és Andy Warhol. Le het hüm mög-
ni, de olyan idõk jár nak, le het ne rosszabb is, ha a pa ra-
ván mö gött ott le sel ke dik Keith Haring, Sophie Calle, 
Jan Fabre vagy Jeff Koons, sze gény Chirico, ha lát ná, 
de kö zé jük cser dí te ne.


