
Zsibói Béla

Indulatos rajzlapok
(Szujó Zoltán néhány grafikája )

Lautréamont a szépséget úgy próbálta meghatározni (és ebben semmi novum), hogy 
az olyan, “m int a varrógép és az esernyő  véletlen találkozása a boncasztalon”,

-  És ha az esztétika megfogalmazásai kö
zött arra az igencsak korai, még az Akadé
mosz  ligeteiben magyarázottra gondolok, és a 
későbbiekre is, amelyek -  kissé leegyszerűsít
ve -  akképpen szólnak, hogy szép az, mi ér
dek nélkül való (illetve tetszik) -  nos, ha a 
klasszikus, de a későbbi esztétikák hasonló 
tárgykörű megfogalmazásaira gondolok, ak
kor a múlt század végén mondottak szokatlan 
társításként hathatnak ugyan, ám “széptani
lag” sem az ókori görög de a következő esz
mények értelmében is megtámadhatatlanok -  
elvileg.

Egyébként pedig nem hiszem, hogy csu
pán a (szokatlan) meghökkentésre vágyó fran
cia szellemesség vagy még kevésbé, mi oly
kor egy ezzel, a francia irónia megnyilatkozá
sa lenne a korábbi Lautréamont idézet. Inkább 
gyanakodhatunk a költőnek valami más szép
ség, esetleg harmónia iránti vágyára -  s mint 
utólag kiderült -  egy másfajta művészet óhaj
tásaként. Amely óhaj -  tegyük hozzá -  nem is 
volt hiábavaló. Századunk fordulóján a “más
ság” iránti esztétikai igény sokszorozottan je
lentkezik majd az avantgard különböző irány
zataiban.

Bizonyságul pedig a már kissé elfeledett 
költőt az első világháborút követően, úgy az 
1920-as évek táján újra felfedezik és éppen a

szürrealisták teszik meg közvetlen elődjük
nek. Aztán a Gróffal hasonlóképpen történik a 
továbbiakban is: a következő világháborút kö
vető “transzavantgard” irányzatokkal egy
szerre, immár másodszor kél ismét új életre. - 
Elgondolkodtató az, hogy századunk háborúi 
nyomán ránktörő szellemi, művészeti omlá
sok -  újraépülések, tudati kataklizmák köze
pette őskereső indítékkal, az újra- és újrakez
dések küszöbén önigazoló szándékkal mind
untalan visszanyúlnak többek között érte is, 
hogy aztán olyan, a kortárs laikus közönség 
számára kezdetben, de talán később is követ
hetetlen és ezért befogadhatatlan, tehát kár
hoztatni való új látásmódok (dadától a szűr
realizmusig, majd a pop arton át a koncept-, 
informel artig, stb.) születhessenek meg. - Így 
történt ez ugyanis századunk negyvenes-ötve
nes éveiben is, sőt a korszak második harma
dában sem másképpen, amikor újabb “tár
gyak” (netán esztétikák) kerültek boncasztal
ra, boncasztal mellé-mögé, és gyanítom asztal 
alá is majd a korszak utolsó harmadának vé
geztével.

A 70-es évek egyes Szujó-grafikáit tekint
ve olyan korszakban születnek ezek. amikor a 
pop art legutóbbi világháborúnk után új kép

A grafikák a Nógrád Megyei Múzeumok tulajdonában vannak.

575



zőművészeti és nemcsak képzőművészeti 
(irodalom, életvitel végső soron “filozófiai”) 
folyama az Egyesült Államokat követően 
nyugaton is (főképpen a volt NSZK-ban) már 
tetőzött, hozzánk pedig a keleti partokra e hul
lámár a politikai gátak és természetesen a köz
ben eltelt idő (a megkésettség) szűrőin át tisz
tultabban érkezik. Ekkor már alkotásokkal is 
mérhető stílustörténeti kategória. És nemcsak 
a képzőművészetben következtek új hullámok 
azidőtájt. -  Gondolatban végigtapogatom há
tam mögött a polcok könyveit. A kötetek ge
rincén Dürrenmatt, Miller, Beckett, Albee és 
Joyce neve. Mellettük sorakoznak Ernst Fis
cher, Roger Garudy, de Sarte és Camus, és 
sorolhatnám még Ginsberg, Salinger vagy 
Keruac köteteit. És régen túl vagyunk már 
azon, hogy Kafkán vitatkozzunk, megtették 
ezt a Prága melletti Liblicén jó évtizede. -  És 
mégis a szellemi fellendültség szomorú idő
szaka volt ez könyvkiadásban, képzőművé
szetben és a lelkekben sem másképpen.

Szomorú, mert a jövőbeni folytatáshoz fű
zött reményeket nem váltotta be: a 70-es 
évekre (politikai de gazdasági okok miatt is) 
megfeneklett. A művészetben (képzőművé
szet, irodalom, stb.) ezidőtől hangsúlyozot
tabbá válik az alkotói kettős tudat (mondanám 
paranoja) jelenléte, mely oly sok művész-sors 
és oeuvre félresiklatójává vált. E kettős tudat 
eredője egyrészt abban keresendő, hogy a pa
ternalisztikus művészet-manipuláció techni
kái ekkorra kikristályosodtak és megkemé
nyedtek. A “hivatali” elfogadtatás vagy eluta
sítás a művészetet és természetesen a művészt 
is a támogatás és a tiltás dilemmájával szem
besíti. A tűrtek körének megjelenése pedig 
propagandisztikus volta, illetve a politika ki
rakatába utaltsága miatt nem a legvonzóbb 
állapot, netán egyesek számára kompromittá
ló státusz. A tudati kettősség másik gyökere a 
korszak “több szabadságot -  több felelős
séget” hirdető kultúrpolitikai alapállása lett, 
mely szemforgató módon most már a közvet

len irányítás eszközeit az alkotók és az alkotó 
műhelyek kezébe “adta”, valójában a cenzúra 
helyett az öncenzúra torzító hatású kemé
nyebb és cinikusabb módszerét kényszerítette 
a művészekre. -  Ez pedig legfeljebb a hata
lom háta mögött, a közönséggel történő cin
kos összekacsintás, ha nem is művé
szetidegen, de nem is mindig autentikus mű
vészi produktumok (színházban az “áthallá- 
sos” előadások) megszületését eredményezte. 
Módszereiben pedig a “más szemével látás”, 
a “más fülével hallás” stb. torzító gyakorlatá
hoz vezetett, amikoris az ecsetvonás, a toll 
rajza még megszületése pillanatában egy más
fajta látásmódhoz igazodik -  így vagy úgy - , 
amint a leírt szó egy idegen szerv, a “hivatalos 
fül” rezonanciája szerint artikulálódik -  így 
vagy úgy - , mert ilyen-olyan korszak ez a 
távlatok és meggyőződések igaz és hamis ha
tárai között, a megtorpanásokban és nekilen
dülésekben egyaránt.

A grafikát -  a “barlang-karcoktól” a ke
resztény és egyéb miniatúrákat, és inicialékat 
is ideszámítom -, tehát a kezdetektől napjain
kig, egy meglehetősen technicista hasonlattal, 
a szeizmogram finom tűjeleihez hasonlóak
nak vélem, egy mindenkoron érzékeny ren
gés-kutató és -  feltáró lelkes szerkezet rezze
néseinek lenyomataképpen. Olyan lenyoma
toknak, amelyekről leolvashatóak a közösségi 
(társadalmi) és a magánéletben bekövetkezett 
megrázkódtatások foka és mértéke egyaránt 
ha igaz  (őszinte) művészetről van szó.

Én így gondolkodom Szujó Zoltán Pajzán 
fecsegések, Játékos figurák, Egy overáll törté
nete, Egy este barátaimmal, az  Önarcképváz
latok, valamint a Levéltári jegyzetlapok né
hány grafikájáról, melyek 1974 és 1979 kö
zött születtek tus-, tus-ceruza és tollrajz, alug
ráfia, litográfia valamint ofszett technikával. 
Vannak közötük, jobb szó híján, “magánindít
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tatásból” és társadalmi elvárásra-megrende
lésre (Levéltári jegyzetlapok) készültek.

A nyitottabb kompozíciójú. magánéletből 
fogant grafikákról azonban rögtön előljáróban 
tisztáznunk kell, a felületes szemlélődő eliga
zításként is, hogy önálló művekről van szó -  
még az Önarckép vázlatok -  esetében is. -  
Nem konceptusok ezek (ami nem összeté
vesztendő ez  esetben a konceptuális művészet 
-  a koncept art -  körébe vonható megfogal
mazással), hanem a szó eredeti értelme sze
rint: nem konceptus, tehát nem első megfogal
mazásokkal van dolgunk. Teljes bizonyosság
gal, önálló alkotásokra következtethetni a la
pok egyedi nevesítéséből (számozásukból kü
lönösképpen) a pontos keltezésről és a mű
vész sohasem hiányzó kézjegyéből. Nem 
skiccek vagy tanulmányok, nem egy eljöven
dő kompozíció vázlatai ezek. Önálló művek
ként kell tekintenünk rájuk. -  De indokolt-e 
az aggályoskodó körüljárás e néhány lapnyi 
grafika esetében? -  A jellegzetes kontúrok 
meghatározása az  egymáshoz látszatra lazán 
kötődő alakok, a “jelenetek”, a “narrációt” 
szolgáló szerkesztés végül pedig a formakom
pozíció értelemhordozó felfejtése érdekében 
elkerülhetetlennek érzem e “kritikai” szőr
szálhasogatást. -  De szükséges ez  egy sajátos 
művészi látásmód tisztázásának okán a kom
pozíció, illetve a formák találkozásának (var
rógép, esernyő, boncasztal és egyebek) okán, 
amelyek -  meggyőződésem -  ha művészetről 
van szó, sohasem véletlenszerűek. -  Egyéb
ként is mai művészetünkben a véletlen tuda
tos szükségszerűséggé lett immár.

kat, amelyek közepette nagyjából ma is élünk. 
-  Mindenekelőtt pedig azzal, hogy feladja a 
korábbi áramlatok térépítkezési technikáit, 
kompozíciós elveit, pontosabban a plasztikai
kig zárt formát egy spontán önfeltárás érdeké
ben. Nem más ez, mint az un. “hierarchikus 
kompozíció” elvetése, azaz “a kép-centrum” 
megszüntetése folytán kialakult új képi archi
tektúra, mely többé már nem alá-fölé rendelt
ségi viszonyt teremt az egyes ábrázolt elemek 
között, hanem elsősorban mellérenelési vi
szony révén egy új szintézist valósít meg. 
Gondoljunk a már művészettörténeti foga
lommá vált Andy Warhol Elisabeth Taylor 
vagy Marilyn Monroe (1962) serigrafiájinak 
zöld, kék, lila stb. sorozatára, amelyen a mű
vésznők arcát a selyemszita-technika segítsé
gével színfoltokra bontja fel a művész a szem, 
a száj, stb. (az arc) alkotó elemeire. E varián
sok (nem alá-fölé rendeltség révén) az  ismé
telhetőség, a minden irányba folytathatóság 
érzetét sugallják, illetve a kép keretén túl, fo
lyamatos sor képezhető belőlük. Maga az al
kotás pedig expanzív képfelületté válik, mely 
erőszakosan magára erőlteti a szemlélődést: 
ebben rejlik expresszivitása.

A Pajzán fecsegések (III.) egymás mellé 
rendelt “csintalan” páros jelenetei, nőalakjai, 
az ivó férfi figurája, az Önarckép vázlatok 
hasonlóan építkező kompozíciójának erotikus 
ágyjelenete, az  otrombaságában szomorú me
nyasszony-vőlegény párosa, a baloldali férfi 
nyers darabos alakja, vele szemben az idős 
asszony lehelletfinom ceruzarajzának szinte 
nosztalgikus megfogalmazása, vagy a többi 
grafika azonosan építkező térrendszerével 
mindannyiszor a teljes képmező működésbe 
hozható. A különböző "jelenetek" (egy törté
nés belső állomásaiként) egyszerre-jelenvaló
ságkukal hatnak. A részletek egymásra utal
nak, olykor feleselnek egymással, nincs kö
zöttük “kitüntetett” részlet -  hanem vala
mennyi rész energiát kap, viszont ezek a kép 
egészében, önmagukon túlmutató dinamiká

De milyen csodák is történnek ezeken a 
rajzlapokon? A csodák már megtörténtek még 
mielőtt e lapok megszülettek volna. A pop art 
vagy amint a későbbiek során még emlegetjük 
majd az. “új realizmus” már megteremtette és 
még teremti azokat a hétköznapi varázslato
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val oldódnak egy magasabb egységbe. Az áb
rázolat tulajdonképpen a síkok egymásmellet
tiségének sorozatából alakul. A tér hatását az 
ábrázoltak jelenetezésein belül a berendezés, 
azaz a térre utalás elemei -  egy tárgy (ágy, 
italos üveg, szoknya, pipereasztalka, sétabot 
stb.) olykor egy jellegzetes mozdulat -  adják, 
és ezekben leljük meg a grafikusi narráció 
hangsúlyait. E belső térbeli szcenírozás pedig 
a mondandó értelemezésének szintjén valósul 
meg, önálló képfelületté válik.

Az előbbi grafikák mellett a Játékos figu
rák, vagy az Egy este barátaimmal (James 
Joyce III.) jelenetei egy élet rajzolatát -  bizo
nyára a közelállóknak pontosan megfejthető 
részleteket -  beszélnek el. Természetesen a 
kívülálló de a késői szemlélő is mesét szőhet 
(netán anekdotikusan is) köréjük vagy legalá
bis egy bizonyos, művészre (környezetére) 
jellemző életvitelt (lét-stílust) következtethet 
ki ezekből. (Ebben az értelemben még termé
szetesebb, hogy e grafikák nem konceptus, 
fogalmazvány értékűek, amint erről már ko
rábban szóltunk.)

A művészet általános normája, dilemmája 
is egyben az, hogy a világról a világnak szól
jon, arról, amelyben élnünk adatott. Ennek 
értelmében Szujó alakjai (az Önarcképvázla
tokat is ide sorolom) lélektani kinagyítások, 
amelyek a közlendő kodifikációjaként, amo
lyan fogódzó szerepét is játszhatják az egyé
nien konkretizálható történésekre, pillanatnyi 
hangulatokra. -  S ezek a történések vagy az 
azokat övező művészi hangulatok érdesen ke
serűek, szinte idillt taposó durvasággal csak a 
jelenben valóak. Mosolytalan, olykor fenye
gető e lapokon a jelenvalóság, a zaklatottság 
(és nemcsak a kompozócionális megoldások 
miatt), mintha száműzte volna innen a harmó
niát és mégis, a finom vonalakkal rajzoló ce
ruza, tű, olykor a toll összhangot, arányossá

got kedvelő vezetése, finoman cizellált majd
nem klasszikus kanyarulatai egyfajta harmó
nia utáni vágyra engednek következtetni. 
Egyik-másik “játékos figura” arcvonása, vagy 
a már említett önarckép-vázlatok idős nőalak
jai, az overáll történetének fuvolázó férfiai, 
sőt a kegyetlen realitásű levéltári jegyzetlapok 
portréi is mind erre utalnak. Lírai bensőség 
nem, vagy igen ritkán jellemző figuráira, 
mégis a művész gyengédségét, majdnem óvó 
aggodalmát sugallják e magányos alakok.

A dolog és ember szerepcseréje jelen szá
zadi tapasztalatink szerint azt jelenti, hogy a 
dolog túlharsogja az embert (a humánumot 
is?). -  Igaz a dolgok ördögi hatalmát már Bal
zac is jelezte számunkra, de az atomizálódás
-  semmi sem egész (Ady nyomán szabadon)
-  tulajdonképpen csak korszakunkban szült 
végzetesen megtapasztalható hirtelen zűrza
vart. -  Állóképek egymás mellé rendelt soro
zata, lerobbant gépkocsikarosszéria, szemétre 
való WC-kagyló, agyongyötört fogpasztás tu
bus óriásivá nagyított, félelmetes másolata, 
ócska vödör (esernyő, varrógép, boncasztal!) 
majd egyéb használat nyomorította tárgyi ka
cat apokaliptikus egymásmellettisége (Olden
burg, Rauschenberg, J. Chamberlain, stb.): ez 
a pop art véleménye a gépiesen fogyasztó és 
csak fogyasztói (viszonylagos) jólét (társada
lom) álságairól. -  Hova lett a kubista Léger 
őszinte, gépi szerkezetek iránti virágos lelke
sültsége? -  Természetesen rögtön emlékeze
tünkbe ötlik most, talán éppen e képzőművé
szeti viszonyultság korai előzményeképp szü
letett Van Gogh-csendélet -  azoknak a hasz
nálatba otrombává nyűtt bakancsoknak a szo
morú egymásrautaltságáról -  a fetisizált tár
gyak emberi sors-(lét-) mintázó szimbóluma
ként.

Szujó Egy overall története (a fuvolázó) 
című grafikájának viszonylag derűs, inkább
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balladai nyugalmú alakjait a tárgyak (maga a 
ruhadarab fenyegető kuszasága, a két surranó 
lehangoló jelenléte) alaktalan nyugtalanság
gal övezik. A szűkreszabott sötét háttér előtt 
pedig a magánlét nyugalmas pillanatai “zajla
nak”. Az egymásra figyelő férfiak (monda
nám: a mester, a beavatott és a beavatandó) 
hármas csoportozata miatt e grafikát a fenye
getettség lemondó kifejezésének -  illetve a 
magánlét, a művészetbe menekülés lehetősé
geként valami szomorú bizakodás megfo
galmazásának vélek.

Igen érdekes egy másik tárgyközpontú, a 
pop art fetisizáló gesztusára emlékeztető Szu
jó-lap, a Játékos figurák című, amely szá
momra úgy tűnik elidegenedésre figyelmezte
tő (egyfajta technika ellenes-) magatartást 
hordozó.

A kompozíció kiemelt részlete egy majd
nem aprólékos grafikai műgonddal kidolgo

zott hajtóművet ábrázol, a közlekedési eszköz 
legagresszívabb részét s még véletlenül sem 
az eszköz valamilyen más vonatkozására fi
gyel vagy éppen magára a “gép” gazdájára. 
Mi több a “gazda” ebben a viszonyulási rend
szerben mellékessé is válik, jelzéssé zsugoro
dik -  egy pedálon nyugvó láb akár a masina 
alkatrészeként is felfogható. A karakteriszti
kusan megrajzolt figurák, jelenetek közé éke
lődő motorkerékpár-részlet pedig felrobbantja 
a kép narratív értelmét, egyben mozgalmassá 
is teszi azt. A kerék forgásának dinamikus fel
bontásával pedig -  a futurista Giacomo Balla 
(Egy pórázon vezetett kutya dinamizmusa) a 
mozgást mozzanatnyi részleteiben megragadó 
rajzolatához, vagy a még futuristább Boccioni 
lendületes “biciklista” ábrázolásaihoz hason
latosan -  Szujó gépezete épp, e kerék által, 
működő erővé válik: gazdátlan erővé. -  Min
denesetre az bizonyos, hogy Szujó ezzel nem
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a korai, különösen a huszas évek avantgardjá
nak technika imádatához, inkább az ellenke
zőjéhez közelít.

Pillantsunk azonban a rajz egy másik rész
letére, a hegedűt tartó, kalapos-szemüveges 
férfi figurájára: a hangszer jelenléte is érték
sugalló lehet, ám az ember aprólékos de 
könnyed grafikai gonddal kimunkált alakja 
mindenképpen hangsúlytteremtő, egyben el
lenpontozó gesztus a korábbi technikai fogan
tatású részletekkel szemben.

Az eddig mondottak összegzéseképpen - 
de egy újabb kérdés előzményeként - lássuk 
mi az, ami Szujót és a pop artot rokonítja?

E művészettörténeti vonulat vonzódása a 
képregényszerű megoldásokhoz nyilvánvaló. 
Az egymás mellé rendelt képsíkokból kiala
kuló narrációról már szóltunk. Tulajdonkép
pen ezek úgy is felfoghatóak -  jobb párhuzam 
híján - , mint egy leporelló könyv lapjai. A

grafika mondandója pedig a “szcenírozott” 
részletek intellektuális-emotív “lapozgatásá
val” válik felfejthetővé. Szándékosan nem a 
képregény egymást követő képkockáit hívtam 
segítségül, mert ezek rendszerint kronologi
kusan (a számozás sorrendjében) követik egy
mást, s ez egy műalkotás esetében nem evi
dencia. -  Az viszont nyilvánvaló, ahogy oly
kor a pop art a képregény hőseinek hurokba írt 
gondolatait vagy a párbeszéd elemeit ("egy az 
egyben") kompozíciós megoldásként saját 
eszköztárában átemeli. Elegendő, ha csupán 
Roy Lichtenstein serigrafiáira gondolunk, 
amint például a Reménytelen női portréja alá 
ugyanúgy, ahogy a képregény rajzolója ő is 
egy hurokkal a hős szájához rögzíti többlet
mondandóját.

Szujó Egy este barátaimmal (James Joyce 
II.) című grafikájának kompozicionális tarto
zékai (ha nem is hurokba zártan) a szereplők 
mellé -  alá rótt ironikus felhangú bökversek:

“Szem, haj, bája, mételyek
Fejem csak úgy szédeleg.”
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Majd alább, nyilván a kalapos hölgyhöz tarto
zó:

“Szerelem
Régi
Édes
Dallama
Csendül..."

Mindkét szöveg kétségtelen, hogy formai 
megoldásként a pop art gyakorlatával rokonít
ható, de művészi habitusként is - a gúnyolódó 
távolságtartás révén - szintén a pop arthoz 
közelíthető. (A látvány kiegészítéseként e tá
volságtartás az értelmezés eszköze is egyben.) 
- És úgy tűnik ez a fajta grafikai “beszédfor
ma” igen közeli Szujó művészi intencióihoz. 
A formailag kötetlenebb rajzos-feliratos dis
kurzus (hisz egy barátokkal töltött estéről van 
szó) olyan lehetőségeket rejtő, amelyek a gra
fikus szarkazmusának tökéletesen megfelel
nek.

S most e javarészt összegező de talán új 
összefüggéseket is kereső sorok után -  ahol 
annyiszor elhangzott a pop art neve -  elérkez
tünk a korábban jelzett kérdéshez, mely ön
magát kínálja: -  Akkor Szujó Zoltán mégis 
miért nem csupán és csak pop art-művész?

Az önmagát nyújtó kérdésre a választ ma
ga Szujó, de az irányzat további fejlődése, a 
hetvenes évek és méginkább a következő év
tized stílusváltó egyéni gyakorlatai adják 
meg, amikoris maga a pop art már lezárult 
művészettörténeti stílussá lép elő.

A magyarázat, a megfejtés gyökere pedig 
emocionális, az, hogy a pop art alkotói, alko
tási eljárása-gyakorlata primér gesztusok, ér
zelmek, indulatok kifejezésére alkalmatlan. 
Szujó pedig érzékenységében dühre lobbanó, 
nemes felháborodásában káromkodásra hajla
mos művész. Grafikái nyugtalanul szenvedé
lyes, indulatos lapok. (Talán ezért is, hogy a 
mosoly csak tűnékeny árny: humor, derű pe
dig sehol sincsen ezeken a grafikákon.)

Ha további kérdésekre keresünk választ, 
tanácsosnak látszanék, hogy éppen ezt a gra
fikát -  Egy este barátaimmal (James Joyce 
III.) -  vizsgáljuk az elkövetkezendőkben. -  
Mert miben is ragadható meg e (Szujó-)jelen
ség?

Maradjunk tehát annál az esténél, amelyet 
barátaival tölt. A cím arra utal, hogy kizáróla
gosan személyes, a magánlét szférájáról van 
közlendője. És ami nagyon lényeges: a véle
ményt (véleményét) távolságtartóan és teljes 
alkotói szupremáciával, kívülállóként fogal
mazza meg (alakok, szövegek “ítélet”-hordo- 
zó összeszerkesztésével). -  A grafikának van 
azonban egy zárójeles mellékcíme is: -  (Ja
mes Joyce II.) -  utalva arra a Joyce “idézetre”, 
amely egyensúlyban tartja a kompozíció jobb
oldali felső kétharmadát, a baloldali (figurá
lis) részével. Az alakokhoz kapcsolódó bök- 
versek esetlensége szemben áll itt a “Nejtelen, 
kéjtelen, hontalan, kénytelen...” kezdetű Joy
ce-szöveg játékos-morbid hangulatával, 
amelynek leggyakrabban előforduló (vezér) 
szavai -  halál, temetetlen, fuldokló -  tragikus 
felhangot kölcsönös e grafikának. A bökvers 
és az irodalmi szöveg ellentétének feszültség- 
keltő drámai nyugtalanságát azonban még fo
kozza a szörny megjelenése (a lap jobb alsó 
harmadában), “akinek” nem is karmos emberi 
tagja vagy egy másik, a nemiségét jelző az, mi 
félelemkeltő, hanem inkább tekintete, 
amellyel befogja a tömbszerűen szabdalt szik
lás tájat: -  Ő, a szörny, karmaival tartja (vá
lasztja) annak a sivár helynek a talapzatát, 
amely fölött barátaimmal eltölthetek egy es
tét? - Hallani vélem Szujó kérdését - bár lehet 
inkább felkiáltójeleket gondolt Szujó e szörny 
köré vagy a mondat végére. A szörny jelenva
lóságának megfejtését, úgy vélem, szintén a 
Joyce-szöveg rejti. (Mellesleg, többek között 
éppen James Joyce az ki magát Lautréau- 
mont-t és az irodalomban talán elsőként általa 
alkalmazott mozaik-technikát, a különböző 
szöveg-kombinációk, a collage, az un. önmű
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ködő írás módszerét stb. újra felfedezi a XX. 
század számára!)

Úgy gondolom, hogy az elmondottak 
meggyőznek arról: ez már nem (legalábbis 
nem elsősorban) maga a pop art. -  A jelenség
re a pontosabb választ -  Szujó művészetében 
is -  úgy leljük meg, ha a kérdéses irányzat 
további fejlődésére figyelünk.

Az “új realizmus” -  nevezzük így mi is 
egyszerűbben sokágúsága miatt -  a pop art
ból fejlődött azzá, mi részben ma is, művé
szettörténeti jelenvalóság. Kifejezési formáit 
is a pop arttól kölcsönözte, illetve magába 
építve, szándékai szerint hasonította magá
hoz.

Az új szándékok pedig a magánlét, a sze
mélyes lét köré csoportosulnak: a szubjektum, 
az egyéni teremtés mozzanata igen nagy mér
tékű igénnyé válik. Leggyakrabban ennek 
kapcsán egy új “bensőségről” beszélnek -  és 
jogosan - ,  hisz az én felé fordulás merőben új 
művészeti (belső) viszonyokat teremt a pop 
arthoz viszonyítva. És ekkor a pop art tárgy
válogatása, gúnyoros távolságtartása (stb.) 
már átalakul egyfajta dekadenciáig mélyülő 
személyes frivolsággá, olykor egy felsőbbségi 
tudat megkeseredett epésségévé. Mi több, a 
művész már elégedetlen a pusztán “csak” áb
rázolás gyakorlatával: feliratozza, sajátkezű 
szöveges magyarázatokkal övezi azokat. Az 
alkotás pedig ezáltal (elsősorban?) a művész 
önön létének dokumentációjává válik. (Külön 
tanulmányt érdemelne az, hogy a hasonló mű
vészi eljárás ma már milyen mértékben kap
csolható a képregény gyakorlatához és 
mennyiben a klasszikus avantgard által régen 
felfedezett és alkalmazott neurotikus beteg
rajzok feliratozásánák hagyományához.)

A szöveges dokumentáció, az ábrázoltak 
önelvű leltározása a látvány manipulációja
ként egyben magyarázataképpen is (Szujó és

a Joyce szöveg) egy “magántörténelem” -  
szándékos vagy szándékolatlan -  kialakulásá
nak momentumává lesz. Másképpen fogal
mazva: olyan szubjektív historizmus alakul 
ki, amely a magánmítosz megteremtésének 
eszközévé válik. (Bár életrajzi részadatokat 
nem ismerek, mégis úgy érzem, hogy nem
csak művészi gyakorlatában, de az egyszerű 
és közönséges hétköznapokban sem állt távol 
Szujó egyéniségétől -a tudatos vagy tudatalat
ti - mítoszteremtés szándéka, igénye.)

Új szintézis -  új realitás -  alakul ki tehát 
az “erőszakos” grafikusi beavatkozás nyo
mán.

De fordítva is működnek Szujó realitás-te
remtő grafikusi erényei, amikor “kíméletlen” 
szövegekre komponálja meg saját “látvá
nyát” . - A Levéltári jegyzetlapok-ra gondolok.

Alkotáslélektanilag látszólag szinte az el
lenkezője történik ezeken a lapokon annak 
mit korábban vizsgáltunk a (James Joyce II.) 
Szujó-grafika esetében: a szöveg és a látvány 
nem egyszerre és egymást indukálva szület
nek. A végeredményt tekintve viszont miben 
sem különbözik tőlük szöveg és “kép” össze
szerkesztéséből keletkezett alkotások ezek is.

A keletkezés körülményeihez tartozik az, 
hogy a városi polgármesteri hivatalhoz vagy a 
bányaigazgatósághoz benyújtott egykori és 
leginkább kérelmező folyamodványok tartal
mai ihlették. A levéltári dokumentumok mellé 
készült kőnyomatok mégsem puszta illusztrá
ciói azoknak. -  Nem illusztrációk, mert felté
telezhetően nem egy külső szempont, hanem 
személyes válogatás eredményeként született 
e sorozat. -  Alaki megoldása, a lapok osztott 
síkjai -  a grafikusi kompozíció mellett a levél
tári anyag másolata -  úgy tűnik, minden bi
zonnyal az “új realizmus”  gyakorlatából kö
vetkező.

Az egyiken az elmosódott gépírás arról
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hírei, hogy 120 pengő előleget “hatszori levo
násra” kérelmeznek, mely összeget szeptem
berben három gyermek beiratkozására és a 
könyvek beszerzésére kell fordítania az alulí
rottnak. (Levéltári jegyzetlapok III.)

Egy másik “melléklet” engedély arra, 
hogy egy “...teljesen vagyontalan és aszt
más...” kérelmező számára “... Salgótarján m. 
város és a salgótarjáni járás bánya vidékének 
területén...” felesége és feltehetően fia kö
nyöradományokat gyűjthessen -  magyarul 
koldulhasson - a következő “...évi junius hó 
12-iki határidőig...” (Levéltári jegyzetlapok 
VI.).

A szöveg -  ez alkalommal a hivatalos ok
irat -  az alkotó szubjektum, önmagát és az 
alkotást magyarázó dokumentációjává válik. 
A tárgyak és az alakok a szövegek által önma
gukat fejtik ki egy más, új összefüggés érde
kében (lehet ez az animizmus XX. századi 
változata?) -  Végülis arról van szó, hogy a 
levéltári anyag bizonyos tartalmai visszhang
ra találtak, egymásra leltek Szujó szubjektív 
művészi intencióival. Jellemző viszont az, 
hogy milyen tartalmakra mozdul meg a grafi
kusi “indulat” . -  Rögtön hozzá is tehetjük, 
hogy ez a világ sem igen különbözik a koráb
ban megismert Szujó-alakok világától. Pe
remre szorultakról, elesettekről szólnak e la
pok: a hasonló formai megoldások mellett vi
szont “vaskosabban” zaklatottak a kompozó
ció figurái. Megmaradt ugyan itt is a vonalve
zetés törékenysége csak -  egy-egy szájszög
letben. szemgödörben -  mélyebbre váltanak 
az árnyak. Magukba roskadt, legfeljebb a táv
latokra töprengőn tekintő tétova figurák a ké
tely végleges eluralkodását sugallják.

Amikor már bizonytalanná válik a művész 
iróniája, a hetyke távolságtartás, a fintor meg 
a szarkazmus is: egyetlen dolog marad a lát
vány, ami csak az írott, “hivatalos” szöveggel 
egyszerre érvényes valóság -  a szemlélt világ 
indulati megközelítése.

A sorozat 1975-ből való: -  1976-ban jele

nik meg a Kossuth Kiadónál Aradi Nóra a 
maga nemében igen színvonalas ám annál in
tencionálisabb, hivatalosan reprezentatív al
buma a Munkásábrázolás a magyar képzőmű
vészetben címmel. -  E jegyzetlapok viszont 
semmiképpen sem a hivatalos, kortárs művé
szet elvárásainak megfeleltetett optimizmus
sal átitatottak: csak fájdalmasan szomorúak.

(Ördögi kör: ez a “csüggedtség” is a hiva
tal optimuzmusát erősítette: lám a múltban -  
1930-as évek -  mik meg nem történtek vala!) 
-  És ez már túlmutat azon, mi csupán a mű
vész személyes, mondanám “magángrafika” 
szintjén születik, hisz tagadhatatlan e kőnyo
matok nem megrendelésre készültek ugyan, 
de bizonyos hivatalos elvárásoknak megfele
lően fogantak. Látszik ez technikájukon is. 
Mindenekelőtt feltűnőek az igen nagy realisz
tikus gonddal, már-már kínos pontossággal 
kimunkált részletek. A részletező grafikusi el
járás feltétlenül az intézményes keretek között 
erősen munkáló, hivatal-diktálta gyakorlatra 
emlékeztet. -  A félreértések elkerülése végett 
mindjárt arról kell szólnunk, hogy sem az áb
rázolás realisztikus módozata ellen, sem a 
műgond ellen nem lehet kifogásunk, csak 
annyiban, amennyiben ez kizárólagos köve
telménnyé válik (a tiltás-támogatás rend
szerén keresztül is) egy szocialista-realista 
vagy mint később nevezték a szocialista-hu
manista képzőművészet nevében. Ilyen ér
telmzésben pedig gyakran csak illusztrációvá 
lefokozott alkotások születhettek, és igen va
lószínű, hogy ezeket a kőnyomatokat is szem
léltető ábráknak tekintették -  és bizonyára 
igen elégedetten (a művész számára annál 
megalázóbban) -  a kurzus épp soron lévő te
kintélyei.

A hivatalos elvárás szerint illetve “a ma
gánéletből” fogant grafikák stiláris, technikai 
de/és természetesen hangulati különbözőségét 
szimptomatikus értékűnek érzem a korszak 
társadalami és magánéleti (intim) szférája kö
zött feszülő ellentétességre (gondoljunk csak
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ezekre és a korábban idézett Szujó-grafikák
ra). A paternalisztikus elvárás és a “magán” 
(alternatív művészi) törekvések tudathasadá
sos állapotát egyébként az időszak művésze
inek valóságos pszichikai megrázkódtatásai, 
kisiklásai (olykor a megmásíthatatlan cseleke
det tragikumáig) mind-mind alátámasztani 
látszanak. És ettől, úgy érzem Szujó maga 
sem függetlenítette, függetleníthette életét, 
művészetét sem. Természetes, hogy a belső 
arányok felbomlanak, ha a saját köznapi lét és 
a másik, a művészi (alkotói) nem párhuzamos 
és harmonikus, hanem egymásnak feszülő. A 
művészi érzékenység pedig ha nem válik az 
alkotói tevékenység szervező erejévé, úgy tra
gikumának szervezője és végrehajtójaként is 
munkálhat. -  Alkalmas volt vajon e korszak 
arra, hogy gyümölcsözővé tegye az ilyenfajta 
érzékenységet? Bizonyára és szerencsére is, 
igen. Szerencsére, hisz keletkeztek, lezárultak 
és folytatódnak is olyan életművek, amelyek 
az időszakot a magyar képzőművészet jelen
tős korszakává avatták és szerencsére azért is, 
mert a folyamat nem szakadt meg. Most nem 
a művészet ügyeletes ügyeskedőire, az élel
mes tulélőkre gondolok, hanem az érvényese
ket idézném, akik -  megbocsásson parafrázi
som miatt holtában a költő -  túlléptek azon a 
csapszéken és igen is tovább. -  Ám tagadha
tatlan, nem általános érvényű tendencia volt 
ez, különösen ha a szujókat tekintjük: nem 
volt mindenképpen jó ideje e korszak a szel
lem, az alkotás és egyebek kedvező együtt
munkálkodására.

Szujó Zoltán esetében is talán könnyebb 
dolgunk van, ha személyes, alkati szempon
tok szerint közelítünk hozzá (általában a je
lenséghez is). Szujó érzékenysége ugyanis vi
tathatatlan -  egyéni és társadalmi bajok iránt 
és velük szembeni sérülékenysége sem (így 
utólag kiváltképp nem) igényel különösebb 
bizonyítást.

A pop artban, az új realizmusban is, de 
minden magára adó művészeti irányzatban

volt és van egy romantikus magatartás -  a 
másságból, a meg-nem-értettség szépségéből 
fakadó lelki-művészi habitus -  a mindenkori 
jelen elutasítására. Ez valamennyi irányzat
ban -  legalábbis a kezdetekkor -  őszinte és 
tiszta intenció és vágyakozás, amelyhez lélek
tanilag indokoltan kapcsolódik az önpusztítás 
(önfeláldozás?) iránti hajlandóság -  márcsak 
az önigazolás, a hitelesség, élet és művészet 
egységének bizonyítása érdekében is. A pop 
art egyik jellemzője pedig éppen az öndest
ruktív életforma vállalása. -  És Szujó magát- 
emésztő életmódja az idő múltával, akár a 
mítoszteremtés, szerepvállalás alkalmain egy
re tudatosabban vállalt -  bizonyára önsúlyától 
is ebbe az irányba alakuló -  formává válik. -  
Kelet-Európában, amint azt a megrekedt te
hetségek, félbemaradt életek, életművek bizo
nyítják, az önmaga ellen működő indulat “leg
ártatlanabb” eszköze, egyben a legpusztítóbb 
is az alkohol volt. Egyfajta nonkonformizmus 
“alkoholba menekülő” változatát eredmé
nyezve.

A művészeti irányzat, tudjuk Amerika 
nagyvárosaiban született. Tematikai választá
sa, a nagyváros civilizációjának elfogadása - 
elutasítása és létformája a happening, a per
formance Nyugat-Európában is a hasonló 
nagyságrendű emberi aglomeációkhoz köti. A 
keleti provinciákon a térség civilizatorikus 
visszavetettsége, de ismert politikai okok mi
att is kedvezőtlen helyzetbe került. Egy kisvá
rosban pedig szinte légüres térben vajúdhat, 
itt már nincs éltető erő mi táplálhatná ezt a 
nagy formákat kedvelő irányzatot. És éppen 
itt. ha nem is kimondottan ellenséges, de min
denképpen rendkívül hátrányos viszonyok 
közé kényszerült művészet és művész is 
szárnyszegetté válik. A földrajzi értelemben 
marginálissá lett művészet képviselője pedig 
perifériára szorul -  és a vidékiségnek nem
csak térbeli meghatározói vannak, hanem sze
mélyiségre ható következményei is.

“A térnek minden képzőművészeti kifeje
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zése tudatunkban a világnak egy bizonyos fel
fogásmódjához és a világban elfoglalt he
lyünk egy bizonyos érzéséhez kapcsolódik” - 
mondja René Berger. -  Ha a tér képzőművé
szeti kifejezését és a világban elfoglalt he
lyünket a művészre és alakjaira vonatkoztat
juk, akkor Szujó grafikáinak “terei”, a hely
színek és alakjainak világa igen pontosan kö
rülhatárolható. És természetesen az a viszony 
is jól meghatározható, amely Szujót e világ
hoz kapcsolja. Mint tudjuk nem volt felhőtlen

kapcsolat ez. A mű ezért pátosz nélküli, az 
emberi esendőségek, az ember elesettségének 
szomorú heroizmusa miatt mégis emelkedett 
méltóságú. Szebbik, vagy ha úgy tetszik 
énünk jobbik felének érdekében szólnak ezek 
az indulatos lapok mindennapi rút dolgaink
ról. -  És úgy gondolom Lautréamont köznapi 
esernyője és köznapi varrógépe is valami 
hasonló értelmű szándékkal találkoznak egy 
közönséges boncasztalon -  mégha ez mindég 
nem is történik teljesen véletlenül.
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