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a kevés mozgást is jól kiszámíthatóan teszik meg: a piac számol velük.6 Tudjuk, hogy a gondolat mozgás: 
„A gondolat annyi, mint odamenni valakihez” (Wittgenstein). Itt nincs mozgás – mindenkihez házhoz 
jön mindenki szennye előre megrendelve, a beállításoknak megfelelően. A közösségi háló társadalma az 
egyik lehető legkonzervatívabb világ. Megvan a saját apartheid-logikája, amivel rákényszerít, hogy ha 
nem használod, ne tudj mozogni offline sem. „Az új identitások a mi államaink az államban: a Facebook-
profil alapján vesz fel a munkáltató (produkció), azzal lehet regisztrálni az online társkereső alkalmazásra 
(reprodukció), az ott kedvelt megosztások a véleményeink, és a sokak által, tömegesen posztolt tartalmak 
a közvélemény, amihez alkalmazkodunk, ha azt akarjuk, hogy barátaink »ismerősök« maradjanak (kon-
formizmus).”7 Marginálissá kell hogy váljon életedben a falu világa, ha nem akarsz nyámmogó agyú tanyasi 
tökfilkó lenni. Ha nem tudod otthagyni a falut, halva-született szellemet fogsz a világra hozni nap 
mint nap, és elkerül az élet.

A város és a falu: időszámítások. A város idejét a bérmunka szervezi, a falu ideje az élet utáni ese-
ménytelen szabad idő szférája. A két világ átjárja egymást, beledolgozik egyik a másikba: a dolgozó ember 
is facebookozik és a facebookozó ember is a gazdaságot pörgeti: reklámokkal találkozik, megosztja, vírus-
szerűen terjeszti a hirdetési felületekként funkcionáló honlapokat. Az egyetlen felszabadító küzdelem 
az időért folyó harc. Minden baloldali aktivizmus, lobbi, program, ami nem ezt tekinti elsődlegesnek, 
hiteltelen. Nem az elosztás a legfontosabb kérdés, hanem az emberi élet, ami az idő rabszolgája lett. Nem 
„we are the 99%”, hanem „we are the 100%”, ugyanis mindenki az idő rabszolgája (Marx). Nem a pénz igaz-
ságos elosztása a cél, hanem a javaké – a pénz mint olyan felszámolásával a horizonton. Nem a teljes 
foglalkoztatás a cél, hanem a kötelező munkaidő csökkentése a bérezés szinten tartásával, majd a munka 
mint olyan felszámolása. Jó ötletek, ígéretes elképzelések bárhonnan jöhetnek, ezért kell ezt a proble-
matikát kiszakítani az ideológiai gettóból, hogy ne csak anarchisták, anarcho-kommunisták tematizálják, 
hanem lehetőleg mindenki, mindenhol, mindig. Hiszen mindenki antikapitalista, csak van, aki még nem 
tudja. Mindenki hús és test akar lenni.

Ez az írás öltözet. A szellemed magára ölti, felpróbálja, tesz benne pár lépést, esetleg elbizonytalanodik, 
leveti, bevágja a sarokba. Aztán rájön, hogy rosszul vette fel, megpróbálja újra, elmegy benne valahova, 
tetszeni fog valakiknek vagy nem, mindegy, neked jólesik minden reakció, szereted a ruhád, egyre töb-
bet van rajtad. Rongyosra hordod, elszakad. A testedre kell szabnod utána a sajátodat, de ehhez előbb 
testté kell válnod.

6 A személyre szabott hirdetési/értékesítési stratégia a 20. századi szubjektum genezise, lásd The Century of the 

Self (Full Documentary), https://www.youtube.com/watch?v=eJ3RzGoQC4s.
7 BALOGH Dávid, A forradalmi nem-szubjektum története. Az identitás visszautasítása mint stratégia a későkapi-

talizmus kritikáiban, Magyar Filozófiai Szemle 2016/4., 128.
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„Ogni pittore dipinge sè”1

2018-ban útjára indult a közel két és fél ezer műalkotást felölelő Antal–Lusztig-gyűjtemény katalogizálá-
sa. A könyvsorozat első – a kollekció szignifikáns részét bemutató – kötete túlmutat az alcímben jelzett 
hat művész műalkotásainak kronologikus rendszerezésén. Az életrajzi összefonódásokon túl, a számos 
ponton egymást metsző alkotói törekvések jelentős csomópontjait is kiemelten tárgyalja: a szellemi és 
képi inspirációs forrást jelentő szentendrei miliőt, a bartóki párhuzamokat mutató – egyszerre magyar 
és európai szemléletű művészet megvalósítása érdekében folytatott – motívumgyűjtésre koncentráló 
„szentendrei programot”, az 1945 utáni progresszív művészeti irányzatokat képviselő Európai Iskola 
kulcsponti szerepét, valamint a II. világháború időszakához köthető európai civilizációs válság lehetséges 
művészi kifejezésmódjainak változatait. A kötet kapcsán – Nagy T. Katalin kurátori munkájának köszön-
hetően – Fátyolsáv fények, csurranó színek címmel (2018. augusztus 28-áig megtekinthető) kiállítás 
nyílt a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban, ahol majdhogynem háromszáz mű 
látható a 20. századi magyar képzőművészet kiemelkedő alkotóitól. 

A kiállítás egyik fő témája, tárgya és motívuma a portré. A képek aurájában az alkotók szubjektuma, 
személye, lelke jön napvilágra. A porték e hat művész jelenlétének bizonyosságát igazolták, és igazolják 
most is, s túlmutatnak alanyaik puszta ábrázolásán: a mindenkori szubjektivitás és jelenlét létrehozá-
sának hordozóiként tűnnek fel. 

Barcsay Jenő festményei nemcsak alkotójának, hanem korának művészeti, történeti és kulturális port-
réját is jelenvalóvá teszik. A festészet absztrakt-konstruktív ágának képviselőjére jellemző – a cézanne-i 
örökségből is táplálkozó – alkotói téma a tér és a forma, a táj és az ember viszonyának kutatásán túl 
magára a festményre és a festészetre irányul. Művei rendre a művészet és a valóság közötti hasonlóságok 
különbözőségeit aktualizálják. A tárlaton bemutatott Vajda Lajos-alkotások kiválóan szemléltetik a 20. 
század egyik egyetemes jelentőségű művészének változatos és sokrétű életművét. Konstruktivista és 
szürrealista elemek felhasználásával, a transzparencia elve szerint készült munkái, valamint az utolsó 
alkotói periódusának ismeretlen világba kalauzoló enigmatikus művei a képek képeiből, egy már „elmúló 

1 Toszkán mondás, mely az olasz irodalomban először 1477 és 1479 közötti időszakban jelent meg. Magyarul: Minden 

festő magát festi.
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árnyék álmairól” tanúskodnak. Áthaladhatunk velük az árnyakon és az álmokon – az árnyon, amelyben 
a halál gyűlik össze, az álmon, amelyet az élet sűrít magába –, hogy visszatérhessünk ahhoz a mágikus 
tekintethez, amivel például az 1936-os Önarckép architektúrával című rajzán szembesülhetünk, amely 
nem kérdez és nem is válaszol; csönd és felfüggesztés csupán, néma tanúja annak, ami volt. Ámos Imre 
művei által a befogadóit a képből nem pusztán szimbolikus módon vezeti ki egy ismeretlen lélek mélysé-
geibe, hanem éppen annyira vissza is vezeti a vászon és a festmény immanenciájába. Pontosabban egy-
értelművé teszi, hogy a lélek mélysége itt (a képben), ebben az előre vont visszahúzódásban, s nem máshol 
van. Tragikus sorsa Ámos egész életművét behálózza, azonban – sokszor látomásos – művei nem egy lélek 
allegóriáiként léteznek: például feleségéről, Anna Margitról készült portréi a bensőség alakjának kibon-
tásai, de nem egy olyan bensőségé, ami az alak mögött volna megpillantható. Alakjai nem azért jelentek 
meg, hogy felidézzék a szeretett vagy csodált lény(ek) emlékét, hanem azért, hogy bizonytalan és fenye-
getett létezésében emlékeztesse önnön szubjektumát saját magára, hogy megvalósítsa annak végtelen 
visszatérését önmagához. Anna Margit önarcképein és hibrid bábuin keresztül hasonlóképp egy közel 
hozott távollétben idéződik fel: festményeiben elveszve könnyen úgy érezhetjük, hogy a lélek ritkán volt 
ilyen közel önmagához és hozzánk, ritkán idézte fel magát így önmagának és ugyanakkor nekünk is. 
Korniss Dezső 1947-es Bodobácsfején az egész arc válik szemmé, ami elsődlegesen már nem a látás szer-
veként, hanem egy olyan őrködő jelenlétként tűnik fel, ami egyszerre áll lesben, önmagára és a másikra 
várva. Bálint Endre egyéni – az emberi létezés legnehezebb alapkérdéseit egyszerre drámaian és derűsen 
kutató – vizuális nyelve és egyedi motívumtára nem pusztán a láthatót, hanem a láthatatlant állítja ki. 
Így tárgy-képein, assamblage-ain és kollázsain a láthatatlan jelenléte egy másféle látványra apellál, mint 
amit látásunk nyújt.

E kiállított, a szubjektum távollétébe (az enyémbe, az övébe: a miénkbe, amely definíció szerint egy-
szerre közös és osztott) hatoló tekintetek felidéznek egy-egy jelenlétet, ezáltal visszahívnak, visszatérésre 
késztetnek a távollétből és emlékeztetnek valakire távollétében. Így válnak halhatatlanokká nemcsak 
a halálban, hanem a műveikben is. 
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Hogyan ismerjük meg a várost? Hogyan ismerünk rá 

terekre? És fordítva: ha kiragadnak és elénk helyeznek 

egy részletet a városból, akkor tudjuk-e, hogy az a rész-

let a város mely szegletének, mely képének a részlete? 

Általában tudjuk. Általában egy töredék-fotóról megis-

merjük Budapestet, még akkor is, ha a töredéket is tar-

talmazó egész fotón ábrázolt budapesti utcán vagy téren 

nem is jártunk soha. A város karaktere nem a rész és 

az egész problémája. A fényképezés, és általában a kép-

készítés, így tehát a festészet problémája ez. Aki mintát 

akar venni a városból, annak a problémája ez. 

A várost ugyanis nem látjuk, a várost érzékeljük. 

Ez az érzékelés pedig sosem egész, mindig töredékes, 

mindig részletekből álló és mindig részletes. Kristóf 

úgy mondaná, a városból érzékelt képünk mindig ron-

csolt. Az itt látható roncsolt képek mind-mind a város 

részletei, így jól mutatnak rá a városok részletszerűségé-

nek sokféleségére, mert a részletszerű érzékelés eseté-

ben sem feltétlenül a kép egy kisebb részét kell érte-

nünk. Azt is, de nem csak. 

Mint ahogy Szabó Kristóf művei esetében is a rész-

letekben feltáruló város nagyon sokféleképpen rész-

leteződik. Lehet a kép egész, de csak körvonalaiban 

felismerhető, körvonalaiban részletszerű, mint azok 

a párvonalas grafikák, amelyeken egyedül a néhány 

vastagabb kontúrral ábrázolt alak és egyébként – a képi 

médiumból kimutatva – a kép címe jelöli ki a kép fóku-

szát, és lehet a kép darabos, ám darabját tekintve egész. 

Egész-részlet, mint az M4 című alkotás vibráló részlet-

szerűsége, részletszerűségei.

Szócséplésnek tűnhet, amit mondok, de ez egyfelől 

egy kiállításmegnyitó, és nekem, mint akinek tiszte, 

hogy megnyissa ezt a kiállítást, kutyakötelességem 

addig csépelni Kristóf kiállításával kapcsolatban a sza-

vakat, amíg lehet. Vagy legalábbis addig a pár percig, 


