
Csem niczkyről meg a drótról
(kiállításmegnyitó helyett)

″A művészet sem nem 
ez, és sem nem az, hanem 
amit én csinálok.″ Wahorn 
András híres (hírhedt) 
mondata - hol vannak már 
azok az idők, amikor mű
vészek mondataira figyelt 
az ország -, ″előszó″ gya
nánt szolgál mondandóm
hoz.
A művész (és művészet) 
magárahagyottságánakönbi
zalomkeltő pökhendisége a 
közelmúltban sokakat bőszí
tett, bár semmivel sem ki
zárólagosabb)!), mint Csont
váry kijelentése: ″Zseni le
het az, aki soron van...″ A 
dolog - a művész (művé
szet) feladata - reményte
lenségében, pulzáló védte
lenségében - koponyacsont
tól megfosztott agyvelő - 
bástyákat épít magának a 
magamutogató szemérmet
lenségből. (Védekezése tá
madás a közöny ellen.)

Wahorn mondatát azon
ban most más összefüggés
ben citáltam ide. Mi az 
amit egy művészről (Csem
niczky Zoltán) és műveiről 
(drótszobrok) mondani le
het? A művészet koordiná
tarendszerében - ami jelen 
esetben legalább három di

menziós (szobrászról lévén 
szó) -, meghatározni azo
kat a pontokat, amelyek
hez  mérten a különbözősé
ge láthatóvá, tudhatóvá vá
lik, vagyis meg kell mu
tatni, hogy ″sem nem ez, 
és sem nem az″. Persze 
már most az elején érde
mes lenne a dolgot rövid
re zárni, és azt mondani, 
hogy igen, ezek CSEM
NICZKY SZOBROK, és 
ezzel kész. (A vége való
színű úgy is ez lesz.) Ami
kor mégis támpontkeresés
ről szólok, nem elsősorban 
művésznevekkel fémjelzett 
csillagképállásokat akarok 
újraszidolozni (fényesebbre 
törölni). Sokkal inkább a 
művek által keltett érze
tek, sejtések indukálta erő
terek mozgását, egymásra
ható működési mechaniz
musát keresem.

Talán a törékenység, a 
múlékonyság az első be
nyomás a szobrok kapcsán. 
Olyan kiszolgáltatottságot 
sugallnak, amely még a 
legbékésebb lélekben is 
pusztító ösztönöket ébreszt: 
szeretné a drótvázat ösz
szelpítani - mint a vasúti 
sínekre tett kétfillérest az

elrobogó tehervonat, láttat
va az erő és a tömeg nagy
szerű diadalát, a kisszerű 
kiszolgáltatottság fölött. 
(Szimpla, de jól működő 
magyarázat lehetne ez em
ber és társadalom viszonyá
ra, a közelmúlt történelmé
re...) A néző, ha az első 
(a legelső, a meg nem is
mételhető) találkozáson túl 
van, akkor rájön, hogy ez 
a ″kiszolgáltatottság″ egy 
nagyon is jól struktúrált 
szerkezeti rendszer, amely 
erővonalaival a fémszerke
zet hálórendszerével stabil 
és időtálló konstrukció. 
(Lásd Eiffel torony) Tehát 
hogy nem lapítjuk szét a 
tenyerünkkel, azt részben a 
″beépített″ morális fék (in
tellektuálisműtrágyféltés-ér
tés) gátolja, és az a belső 
erő, amely a törékenység 
látszatát keltő szerkezetből 
sugárzik.
Az önmagát hordozó szer

kezet, hol ornamentális 
/mint hegesztett falusi vas
kapuk ″modern″ mintái), 
hol szerves rendszereket 
idézően átlényegülő, akár 
végletekig lényegített kulti
kus istenképzetek kőbe csi
szolt másai. A szervesen
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formálódó három dimenziós 
szerkezet vizuális logikája 
önmagát fejleszti formai, 
gondolati egésszé. A trivi
ális ornamentika tákoltsága 
hitelesíti az önfejlesztő szer
ves építkezés művességét. 
(Mindez nem okoz formai 
dualizmust, sokkal inkább 
gondolati teljességet.) A 
drót hírvivővé válik. (Nem 
az elektronikában betöltött 
szerepére gondolok, bár for
rasztott gömbjeinek kusza
sága felidézi régi hátlapjá
tól megfosztott néprádiók 
ellenállásdömpingjét.)Calder

a drótot játékosan használ
ta, Gabó a szerkezetért ma
gáért, Csemniczkynél cso
mópont - erővonal rend
szerré válik átvéve a gráf
rendszer logikáját (lásd. kő- 
nigsbergi hidak). A szere
kezet vázát megjelölve az 
erőterek indukálta gondolat 
feszíti a szoborra a forma 
átlátszó huzatát. Átlátható
sága kettősség, amely egy
szerre mutatja a külső és 
belső formát, és egymásra 
hatásukat. Más szempont
ból, ami kívülről pozitív, az 
belülről negatív forma, és

a szobor körüljárásával fo
lyamatosan élvezhetjük a 
formát és ellentettjét. (A 
hatás filozófiai tartalmán 
túl, zenei hangzásokat is 
idéz.)

A magunkra öltött or
namentika nem takarja el 
pöffeszkedő übü-szerűsé
günket a guruló ketrecen 
(Pótkocsirakomány) Khá
ron legalább annyira ko
mikus, szőrös ″üvegmosó″ 
fejével, amennyire félel
metes a láncháló vizet imi
táló vonszolódása. Csont
váz-szerű figurái kultikus 
utalásaival, idegpályákat 
idéző feszülő vibrálásával 
egyszerre fenkölt, időntú
li, és esendően széteső, 
hordozza fizikai elesettsé
günket, és a lelkűnkbe örö
kített küldetés lehetséges 
megvalósításának remé
nyét. Humora, frivolitása, 
olykor obszcén jelzései, já
tékosságra való hajlama 
nem a heroizmust, hanem 
a természetünkből fakadó 
élniakarásterősítibennünk. 
(A ″Szerelem″ éteri bur
ka az átélt teljesség után 
kalitkává szűkül...)

A szobrok inspirálta 
gondolatok, hangulatok to
vább improvizálhatók, a 
közelítések - bármennyire 
hisszük is az ellenkezőjét 
- nem igazán lényegiek. 
A szobrok, szobrok. Csem
niczki csinálta őket!

F ö l d i  P é t e r
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