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S z e l l e m  a z  a n y a g b a n  –  a z 
é r z é k i  v i l á g  k i t e r j e s z t é s e 
é s  a  t e c h n i k a i  m é d i u m o k
4 . rész  |  Coda:  Csont vár y,  Moholy- Nag y,  a  technikai 
médiumok

Csontváry Kosztka Tivadar pályája és működése lehetne a minta arra, hogyan is 
alkalmazta, használta e folytonosan, izgatóan és kikerülhetetlenül jelentkező újdon-
ságokat a „kor embere”. Viselkedése csak az utókor szemében tűnik különösnek, 
bár néhány újabb – részben kritikai – közelítés fényében ez végre oldódni látszik.1 
Saját korát tekintve nyoma sincs annak, hogy az egyéni döntéseket mindig jellemző 
különösségen túl bármiféle aberráció lenne itt felfedezhető. Az „utókor” anakro-
nisztikus gesztusai a pálya, a fennmaradt adatok (s némileg a korszak) félreértésén 
alapulnak, a legendagyártás hamis és felelőtlen fantáziaképei ugyanakkor árul-
kodóak, hiszen a mindig munkás, korszerű interpretáció felelősségét kikerülve a 
könnyen múló szenzáció megtévesztése révén kerülik el a megértés egyetlen lehet-
séges útját, az adott történelmi időszak akár mikrotörténeti finomságú analízisét 
egy tisztább pályakép érdekében. Ebből itt csak néhány motívumot villantunk föl.
Csontváry (1853 – 1919) lényegében végigéli az itt tárgyalt időszakot, felnövekedé-
sével párhuzamosan épül ki a hazai és nemzetközi vasúthálózat2 – ez egyik legfőbb 

1 Lásd Tímár Árpád publikációit: 
Tímár Árpád: Hol tart a Csontváry-kutatás? Új Művészet, 7/1993.
Tímár Árpád: Interpretáció vagy legendagyártás. Megjegyzések Csontváry művészetének befogadástör-
ténetéhez. Ars Hungarica. 23. 1/1995. 45-62.
Tímár Árpád: Új Csontváry-reneszánsz? Buksz. 11. 1/1999. 9-21. (Lehel Ferenc: Csontváry. Szerk. és vál. 
Miltényi Tibor.)
Tímár Árpád: Forráskritikai problémák a Csontváry-kutatásban. Ars Hungarica. 28. 1/2000. 135-144.
Tímár Árpád: Képcímek és képértelmezések. Megjegyzések néhány Csontváry festmény címváltozatához. 
Jelenkor, 4/2014, 433-
Ezt a lábjegyzetet Tímár Árpádnak ajánlom az alábbiak okán (Tímár 2000: 136-137): 

„Az, hogy Berlinben – az elkészült katalógus ellenére – nem volt Csontvárynak kiállítása, köztudott, maga 
Csontváry is szóvá tette, hogy terve meghiúsult. Párizsi kiállítását viszont élete legnagyobb sikereként 
emlegette, [...] A párizsi napilapokat sajnos nem ismerem, lehet, hogy azokban van nyoma a kiállításnak, jó 
lenne, ha egyszer valaki utánajárna az ügynek. Ha ugyanis valójában nem volt kiállítása Csontvárynak 
Párizsban, akkor nem lehet kizárni azt a feltételezést, hogy ez a „siker-történet” csupán Csontváry önmí-
toszépítésének egyik eleme.” Amihez még a 8. lábjegyzetben hozzáteszi (Tímár 2000: 143) „Ennek a hipo-
tézisnek a megfogalmazása kifejezetten provokatív célzatú, azt szeretné kikényszeríteni, hogy valaki 
dokumentumokkal bizonyítsa be, a kiállítás valóban megvalósult. A meglétét egyébként sokkal könnyebb 
bizonyítani – erre egyetlen korabeli hiteles kishír elegendő lenne -, mint azt, hogy nem volt. A híradások 
hiánya ugyanis önmagában nem elegendő.” 
Tudunk szolgálni ilyen korabeli párizsi kishírrel. Csontváry, ahogy az 1910-es budapesti kiállításáról is hírt 
ad (Pester Lloyd, 1910. május 27. 9. lap: megnyitó, Pester Lloyd, 1910. július 3., 12. lap: A kiállítás 5-én zár), a 
párizsi kiállítás megnyitójáról is újságközleményben tájékoztatja az érdeklődőket: L’Aurore, 1907. június 5. 
szerda, 2. lap „PETITES NOUVELLES Exposition Csontvary-Kostka. Grande serre de la ville de Paris, cours 
la Reine. Entrée du pont de l’Alma: Du 7 juin au 7 juillet; entrée 1 fr. le jour de l’ouverture 5 fr. Carte perma-
nente, 5 francs.” (1907/06/05. Numéro 3514) A L’Aurore egyik alapítója, Georges Clemenceau e lapszám 
megjelenése idején épp miniszterelnök, a lap leghíresebb száma az 1898. január 13-i, címoldalon Émile 
Zola J’Accuse...! c. publicisztikájával.
2 Jelzésként egy rövid hír e vonatkozásban: „A földkerekség vasúti hálózata. Az »Archiv für Eisenbahn-
wesen« folyóiratnak folyó évi 3. füzete érdekes kimutatást közöl a vasúti hálózatnak az 1889–1893. években 

médiuma –, egyetemi éveire esik Budapest leg-
intenzívebb fejlődési szakasza. Mint egyetemet 
végzett (gyógyszerész, de jogot is hallgat) művelt, 
tájékozott, több nyelven kommunikációképes 
személy rendszeres hírlapolvasó, (hírlap)író, aki 
egy tipikusan falusi/kisvárosi, vidéki környezet-
ből jut el a világ centrumaiba: 1873-ban elmegy 
megnézni a bécsi világtárlatot, 1881-ben Rómát 
(és Raffaellot), de rendszeresen kirándul is, a 
Kárpátok alja, a Magas-Tátra mellett azután majd 
inkább délre, hosszabb utakra, legtöbbször a téli 
időszakokban. Családjával folyamatosan tartja 
a kapcsolatot, édesapja orvosi tanulmányait 
segíti (65 évesen kap diplomát), a kései „kezdés”, 
vagy épp – ez talán pontosabb – a folyamatos 
tanulás mindkettőjük jellemzője. Eljut München, 
Karlsruhe, Düsseldorf, Párizs művészeti iskolá-
iba, életében összesen négy kiállítást rendez 
műveiből, független helyszíneken, önállóan (mint 
Courbet, az úttörő autodidakta, akit 1867-ben 
nem vettek be a párizsi világkiállítás szalonjába, 
így önálló kiállítást rendezett magának). E kiállítá-
soknál tudatosan használja a sajtót: utolsó bemu-
tatójának megnyitásáról és zárásáról két nappal 
korábban ad hírt nem csak a Pesti Hírlapban, de 
németül a Pester Lloydban (1910. május 27, 9. lap 
illetve 1910. július 3, 12. lap) is, valamint a kiállítás 

való gyarapodásáról. E kimutatás értelmében a földkerekség 
vasúti hálózata az 1893. év végén 671,170 km. hosszúságot ért el. 
(...) Az egyes európai államok közül az 1889–1893-iki időszakban 
legtöbbel Oroszország vasúti hálózata gyarapodott, összesen 
3292 km-rel; utána következik Németország 3049, Francziaország 
2987, az Osztrák-Magyar monarchia 2573, Spanyolország 1661 
és Olaszország 1424 km-rel.” (TTK 1896: 265) Az 1871-1941 között 
megjelenő Vasuti és Közlekedési Közlöny számaiból részlete-
sen követhető az egész folyamat.



2 1

nyitva tartását 1910. május 31 – július 17 közt folya-
matosan, naponta közli a Népszava.3

Utazik és fest, mint Nádler Róbert vagy Mokry-
Mészáros Dezső (s persze sokan mások), ami – 
tekintve egyre nagyobb méretű képeit – komoly 
logisztikát kíván. Szerencsére, és épp a vonat-
közlekedés hatására az egységes időzónák lét-
rejötte, az időmérés és jelzés szabályozása4 
(legalábbis Európában) e mozgások koordináció-
ját némileg megkönnyíti. A vidék, a város, a nagy-
város más-más sebességet kíván: e gyorsuló idő 
jelei a szaporodó és mind újabb, mind többek 
által igénybe vett kommunikációs eszközök.
Csontváry a távirat5 médiumát kétféle, tipikus 
módon használja – részben „funkcionálisan”: 
vásznat rendel, ha összeállt a fejében a kép, amit 
meg kell festeni (fölöslegesen üres vásznat nem 
cipel magával), részben mint gyors kommuniká-
ciós eszközt, mellyel azonnal tudatja, ha fontos 
mondandója van, vagy éppen csak meg akar 
a világgal osztani valamit (hasonlóképp a mai 
twitterezőkhöz). Talán lehet ezt szokatlan hasz-
nálatnak tekinteni, de egyáltalán nem médium-
idegen, inkább az ellentettje: médiumspecifikus. 
A „szokott” használatra nézve árulkodó az 1900-
ban Weil Samu és Ney Dániel összeállította 
magyar sürgönyszótár, mellyel a szerzők egy 
számkód segítségével gyorsítani, olcsósítani (és 
részben naív módon titkosítani) kívánták a távira-
tozást: ebben sem a „vászon”, sem a „király”, sem 
az „energie” szó (utalva itt Csontváry elhíresült 
távirataira)6 nem szerepel: a kortársak másféle 
üzenetekre használták többnyire. A budapesti 
főpostán lévő távírók: „A Hughes-teremben 40 
betűnyomtató gép van két sorban felállítva, a 
Morse-teremben levő két óriási asztalon pedig 
122 távírógép dolgozik.”7

Festményein feltűnnek a kor vívmányai: vona-
tok, pályaudvarok, gyárkémények, órák, kerékpár, 
(villany)világítás, mesterséges és természetes 
fények, emellett írásos reflexiókat találunk nála 
a fotóról, filmről, illetve – egy leveléből kiindulva 

– egész legendáriuma támad lassan Csontváry 
és az Uránia Tudományos Színház kapcsolatá-
nak.8 A nevezetes, „Jajce 1903 június 4 (Bosznia)” 
datálású, Haranghy György fényképésznek 

3  „Csontváry-Kosztka Tivadar képeinek a kiállítása a régi 
Műegyetem (Muzeum-körut 6—8) II. emeletén; belépődíj 60 
fillér, szervezett munkásoknak 30 fillér.” („Napirend” rovat, álta-
lában a 11. vagy 12. lapokon.) A május 31-i számba Bálint Aladár 
(B—t.) ír rövid értékelő ismertetőt (Tímár 1995: 55).
4  Angliában 1880-tól általános a vasúti idő használata, az 
1884-es washingtoni sztenderd-idő konferencia határozta meg 
a nemzeközi zónaidőket. Felmerült ezt követően a pontos időt 
mutató órák nyilvános terekre történő kihelyezése is, Magyar-
országon a Telefonhírmondó volt a felelős ezek egységes 
szabályozásáért.
5  A távíró, telefon és vasúthálózat folyamatos fejlődéséről 
statisztikák állnak rendelkezésünkre. 1895-ben például a feladott 
táviratok száma 6.969.643, a telefonon való beszélgetéseké 
19.880.912. Vasárnapi Ujság, 3/1897 36.
6  Anghy András: A táviratok poétikája. Csontváry táviratai. 
Jelenkor, 9/2013. 925.
7  Vasárnapi Ujság, 4/1897. 52.
8  A levelet először Kampis Antal közölte: Kampis Antal: 
Csontváry ismeretlen levele. Műterem. 1958. február, 4–6.

szóló levélben (Galavics Géza tanulmánya új, betűhív átírásban közli a szöve-
get)9 Csontváry képeket vagy találkozót kér: „Ha igen tisztelt uram szükséges-
nek találja azt, hogy felvételei által reám jó benyomást gyakoroljon a puszta, 
szívesen viselem a pósta költséget ide-oda–: de ha célszerűbbnek vélné azt, 
zárt szemmel a helyszínén megjelenni s egy eredeti hangulatot bemutatni, úgy 
én bátorkodnám Debrecenben felkeresni.” Felmerül, hogy ha Csontváry látott 
már Haranghytól képeket, akkor miért kér újakat? De ezzel most ne foglalkoz-
zunk. Lényegesen izgalmasabb kérdés, vajon mit jelenthet az eredeti hangulat 

„zárt szemmel” történő bemutatása – a képek helyett? Erre az eddigi irodalom 
– tudomásom szerint – nem tér ki, s nem állítom hogy itt meg tudnám fejteni.  
Az viszont bizonyos, hogy a „zárt szemmel megjelenés” a fényképek alternatívá-
jaként szerepel a levélben, vagyis Csontváry nem feltétlen fényképeket szeretne. 
Inkább az ismeretre, mondjuk így – e tanulmány tematikája megengedi – a „hely 
szellemére” kíváncsi. Ami érdekli: mi a főmotívum, mi adja meg a hangulatot és 
lehet-e megfelelő kondíciókat találni egy hónapi munkához? Az sem érdektelen 
információ, hogy Csontváry számára „egy kb. 150–100 centiméter arányú vászon 
megfestésére” egy hónap szükséges (az elkészült kép méretei: 59×116,5 cm), de 
a fő kérdések, hogy mit jelent a motívum és különösen a hangulat kifejezés a 
levélben (a levélíró számára, illetve a korban, a századelőn)? Itt csak az utóbbira 
teszünk javaslatot. 
A hangulat nyelvújításkori szó (Stimmung, mood, l’humeur) s mást jelentett beveze-
tése idején, mást jelent ma is. Olyan lélekállapot, melynek a 19. század fordulóján 
kifejlődő pszichológia ad különös jelentőséget, s amelynek művészeti kontextus-
ban történő használata is e kor terméke. 1906-ban jelent meg Pollák Illés könyve,10 
mely legalább annyira „különös” nézeteket vall a művészetről, mint amennyire 
Csontváry felfogása „különös” lehetett: a közös a kettőben, hogy eltérnek a 19. 
század folyamán megszokott, s még a 20. század elején is uralkodó művészet- és 

9 Galavics Géza: Csontváry, a Hortobágy és a fotográfus (Haranghy György emlékezete). Ars Hungarica 
1/2005. 55-88. Szerinte – a levél alapján – járhatott az Urániába és láthatta a Haranghy György készítette 
fotográfiákat: „Levelének fordulata – (az Uránia szinházban arról értesülék) – mindkét feltételezést 
megengedi. Mégis, mivel Csontváry a fotográfushoz írt levelében olyan, inkább személyes képi benyo-
másokat sejtető (mintsem valaki elbeszélése alapján megfogalmazott) fordulatokat használ, mint az (Ön 
rendkívüli szakértelemmel) és (bámulatra méltó módon) készít Hortobágy-felvételeket, másrészt a belőlük 
indított gondolatsor, hogy mindezt (nem az apparátusnak), azaz nem a fényképezőgépnek, hanem a 
fotográfus művészi tehetségének s eredeti látásmódjának tulajdonítja, arra engednek következtetni, hogy 
Csontváry láthatta az előadást.” (Galavics 2005: 65-66.)
10 Pollák Illés A művészi teremtés törvénye, Budapest: Deutsch Zsigmond és Társa, 1906.

L'Aurore, 1907. június 5. szerda, Csontváry hirdetésével.  
A címlap és a hirdetés a 2. lapon. (screenshot a BNF weboldaláról)
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képfelfogástól, lényegében olyan tipikus (vagy, ha akarjuk: átmeneti) alkotások, 
melyekben már érződik a 20. század radikális fordulatának előszele („hangulata”), 
de ezt a fordulatot még nem hajtják végre, ezer szállal kötődnek az előző korszak-
hoz, a „tradícióhoz” (Eliot-i értelemben gondolva itt a hagyományt).11

„... idegeinknek felviharzásában megérezzük a kifejezésben, hogy mögötte vala-
mely gondolat működik, mely kifejezést keres.
Ez az érzés az, mit hangulatnak nevezünk. Ezt a különös érzést a modern művé-
szet a színekkel is kiváltja, minthogy a színről tudjuk, hogy a természetnek gesz-
tusa. [...]
Első sorban meglepő tünemény, hogy hangulatot csak a természet tájszínei 
ébresztenek. [...] A napnak minden szakában különös színárnyalatok, finoman 
egybefolyó, vagy mogorván egymásba ugró színek feküsznek az égre, mások a 
horizontra, mások a bolttetőzetre; megfelelőleg minden nap- és évszaknak más 
és más színek hevernek el a földön: mások a fákon, mások a dombon, még mások 
a lankáson, völgyeken és síkokon. Ezek mind külön titkokat sugdosnak nekünk, 
melyek lelkünket megkapják és felrázzák: a természet színes regéiről, melyekben 
az alkotó energiák és gondolatok szellemi keringőiket járják...”12 Valamint: „A fest-
ményből ne beszéljen hozzánk az elbeszélő, hanem szóljon hozzánk a természet, 
olyan beszédben, melyet csak a lélek ért.
Ez a XX. század művészi stílusa. Egy új irány, mely a tökéletesből kibontakozott 
igazból fejlődött világlátással megegyező kibontakozása révén és a természethez 

11 Ld. 27-29. jegyzet, a tanulmány első részében
12 Pollák 1906: 254-255. A hangulati elem mint szép című fejezet. A szerző kiemelései

való közeledésünkben ráismert a dolgokat irá-
nyító kozmikus vonatkozásokra.”13

Pollák természetfelfogása a megelőző korban 
szokásostól eltér (könyvének ez az igazi, jelen-
tős újdonsága), s ez nem más, mint az új, termé-
szettudományos megalapozottságú világkép 
integrálására tett kísérlet. Sokrétűen kapcsolódik 
mindahhoz, amit az új tudományosság különböző 
területeken létrehozott,14 és persze egy ennek 
nyomán felépített esztékikai – művészetelméleti 
rendszer egyben.
A „hangulat” fentiek szerinti elgondolása – amivel 
egyáltalán nem állítjuk, hogy Pollák és Csontváry 
közt bármiféle kapcsolat lenne azon túl, hogy 
hasonló kor hasonló következtetések, állapotok 
felé vezethet különböző gondolkodókat, művé-
szeket, ezt hívjuk alkalmasint „korszellemnek” – 
jól mutatja, hogy Csontváry nem a fényképek 
iránt érdeklődik. A Haranghynak írt levél önmagá-
ban egyértelmű cáfolata azon elgondolásoknak, 
melyek szerint fényképek, színezett képeslapok 
alapján festett volna. Egyébként is Csontváry 
az új képtechnikák közül nem a fényképben, 
egyedül „a mozgóban” látott némi újdonságot, 
mégpedig ő is épp az új természetkép jegyé-
ben: „...a természet ismeretből megyünk mozi-
ba.”15 Mi az, amiben a fekete-fehér film többet 
tudhat a színes állóképnél? Talán, hogy mozog, 
folyamatok válhatnak láthatóvá, s ez a változás, 
a „teremtő fejlődés” egyetlen képben soha meg 
nem ragadható. Bár, ha Edison egy nyilatkozatára 
gondolunk, van talán még egy figyelemreméltó 
aspektus: „In the year 1887, the idea occurred to 
me that it was possible to devise an instrument 
that should do for the eye what the phonograph 
does for the ear, and that by a combination of 
the two, all motion and sound could be recorded 
and reproduced simultaneously. (...) grand opera 
can be given at the Metropolitan Opera House 
at New York without any material change from 

13 Pollák 1906: 262
14 Pl. VIII. fejezet: Érzések átvitele, a színek hatásáról – Wun-
dt nyomán. 98. skk. 
15 Csontváry 1976: 97: „A pozitívum.” A szöveg másik részlete 
(96): „Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit 
betetőzött manapság a photographia; (...) Tehetséges művész 
az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum 
az, amit ma a mozgó képekkel szemben lehet követelni.”  
A Csontváry-kéziratok „Feljegyzések: a festő útjai a nagy világ-
ban” címen közreadott, „A pozitívum. A sorssal nem lehet 
tréfálni.” sorokkal kezdődő szövegben (Csontváry dokumentu-
mok I. 1995: 76.): „A sorssal nem lehet tréfálni. Itt hevernek 
előttünk a modern kultúrának a roncsai. Csődbe került száz-
féle vallástanítás. Csődbe jutott a sokféle filozofálás. Csődbe 
került maga a rajztanítás a költészet zene csak utánzókat hozott 
felszínre. Sehol semmi lényeges avagy eredeti nem szórakoz-
tatja az emberiséget csak a mozgó hozott létre érdekeset ez 
képes bemutatni a láthatatlan természetet.” 
A „pozítívum” jelentéséhez: „Nem babona nem spiritisztikus és 
nem telephatiai uton – hanem a láthatatlan világteremtő erővel 
való <pozitív> összeköttetés utján jutthat az ember pozitiv 
tudáshoz...” Csontváry 163/a jelű feljegyzése, (Csontváry doku-
mentumok II. 1995: 189.)
Csontváry dokumentumok I-II. Budapest: Új Művészet, é.n. 
(1995) (első kötet: Csontváry írások Gegesi Kiss Pál hagyatékából, 
szerkesztette, jegyzetekkel ellátta, a bevezető és záró tanul-
mányt írta Mezei Ottó; második kötet: A Gerlóczy-féle Csont-
váry kézirat Romváry Ferenc olvasatában. A szövegkiadásról ld. 
Tímár 2000.

Képeslap az 
1900-as párizsi 
világkiállításról: 
„Les Grandes 
Serres” – a két nagy 
üvegcsarnok.  
A képen 
távolabbinak látszó, 
az Alma hídhoz 
közelebb eső volt az, 
melyben Csontváry 
kiállított 1907 nyarán.  
A Neurdein testvérek 
felvétele: Neurdein, 
Étienne (1832–1918) 
és Neurdein, Louis-
Antonin (1846–1915 
után).

„Les Grandes 
Serres” – a nagy 
üvegcsarnokok közül, 
ahol Csontváry 
kiállított. Az 1900-as 
világkiállításon a 
kertészeti bemutató 
nemzetközi része 
volt a 62 méter 
hosszú és 32 méter 
széles csarnok.  
Ezt követően több 
bemutató mellett 
itt rendezték meg 
a Függetlenek 
Szalonja éves 
kállításait. (Utoljára 
1907-ben, mivel az 
év végén az épületet 
lebontották.) A kép 
illusztráció, Ifj. Heim 
Sándor Az 1900. évi 
párisi világkiállítás 
kertészeti csarnokai 
című írásához.  
A Magyar Mérnök- 
és Építész-Egylet 
Közlönye, 3/1901. 
153. lap.
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A tapasztalat az új, 20. századi művészet általános jellegzetességét írja le, amely a 
19. századi eszményeket őrző közönség és a megváltozott művészetfelfogás alap-
ján alkotó művészek (részben máig érzékelhető) konfliktusa. A 20. századi művé-
szet legendás „érthetetlensége” mögött a technikai médiumok megjelenésének 
és minden korábbinál szélesebb körű elterjedésének hatása húzódik. Moholy-
Nagy forgatókönyvének valódi újdonsága nem pusztán a forma és a megjelenés, a 
szokatlan tipográfia, az egyszerre vizuális költeménynek és valamely más médium 
irányába vezető út szavakból, metszetekből, ritkán használt nyomdai-tipográfiai 
jelekből egybeszerkesztett asszociációs kapcsolási rajzának, mediális terveze-
tének konstrukciója. Az új a rendelkezésre álló összes kifejezési eszköz totális 
birtokbavételének kísérlete az új mű létrehozása érdekében. Az idea persze nem 
ismeretlen: Csontváryt is (mint minden művészt) valamely korábban nem tapasz-
talt „új perspektíva”20 létrehozásának szándéka vezette. Ami változott: a kor, az 
eszközök s a választható út, módszerek és technikák skálája – a „tradíció” kibővült.
Épp a tömegmédiumok reneszánsz képfelfogás nyomán kialakult technikai felépí-
tése21 és a használati utasításokban előírt vizualitása tartja fenn, terjeszti tovább 
azt a „retinális” alapú művészet konvenciót, melyen a művészek a 20. század-
dal egyértelműen túlléptek. Ez a konvenció a „természet = a látható világ” ismert 
tévképzete nyomán kép és látvány megfelelését s e környezetbe illeszthető, jól 
követhető narratívát követel. A 19. század végének „hangulati szépsége” révén 
megszűnni látszó sztori átvándorol a filmbe, a televízióba – míg az új apparátusok 
meglévő lehetőségeit, kreatív potenciálját alig használja ki az az új „professzionális” 
réteg, mely magához vonja a kompetencia varázsszava révén a médiumok fölötti 
uralmat. Ettől lesz az új művészet „kísérleti”: szükségszerűen sajátítva el és alkal-
mazva a tudományosság 19. században kialakult laboratóriumi gyakorlatát, mint 
egyedül lehetséges modellt. „Így válik csakhamar magától értetődő követelmény-
nyé – a magánkapitalizmus körülményei között is – egy olyan központi filmísérleti 
állomás tevékenysége, amely az új elgondolásokat tartalmazó írásos koncepciók 
kivitelezésével foglalkozik majd.”22

Budapest, 2014. tavasz

20 „Ebben a villamos korszakban ahol láthatatlan erőkkel van dolgunk az isteni kapcsolat nélkül semmire 
sem megyünk, a festészet terén, oly téren ahol igazolva van, hogy ezt a világraszóló feladatot istenadta 
segítség nélkül eddigelé senkinek megcsinálni nem sikerült. Mert ehhez egy új perspektíva kellett amit 
ezen a világon milliók hiába kerestek mert nem találták meg.” (Csontváry dokumentumok I. 1995: 76.)
21 „A perspektivikus képszerkesztés feltalálása óta a táblakép elhanyagolta a színt és csaknem kizárólag 
az ábrázolással foglalkozott. Az ábrázoló törekvés a maga csúcspontját a fényképezésben érte el, s ezzel 
természetesen elérte a színes megformálás mélypontját is.” (Moholy-Nagy 1978: 17.) A 19. század „valósá-
ga” ebben az értelemben fekete-fehér volt. A fénykép-realitás diktálta arculatot e téren épp az új látás 
töri meg, az ábrázoló elem képformálásból történő kivonásával.
22 Moholy-Nagy 1978: 118
(A jegyzetekben előforduló Internetes hivatkozásokat 2014 június elején ellenőriztem.)

the original, and with artists and musicians long 
since dead.” (Edison, 1894)16

Rég halott operaénekesek előadásait hallgatni, 
látni – a 21. századi ember életének szokásos 
része ez, és nem is nagyon csodálkozik rajta.

(2)
„Kárpitos volt a szomszédom, ostyaszerű, merev 
ember. Árnyéka szigorúan előtte járt mint a 
szárazság.”

Reiter Róbert új verse17

Moholy-Nagy László és Csontváry Kosztka 
Tivadar pályájában legalább egy dolog bizo-
nyosan közös: a sorssal nem tréfálva eljutottak a 
perifériáról a centrumba, ha nem is azonos úton 
és időben.
Kassák Lajos lapja, a MA bécsi kiadású számai 
közül az impresszum szerint 1924. szeptember 
15-én megjelent zenei és színházi különszám 
lapjain találjuk Moholy-Nagy László Berlinben 
1921-22-re datált Filmváz. A nagyváros dinami-
kája című alkotását két teljes és egy fél lapon, 
vagyis összességében hét hasábba szedve.  
A későbbi változatban a szerző műfaji megje-
lölést is ad „Filmvázlat egyszersmind tipofotó”,18 
és leírja, hogy tervezte a film leforgatását, mely 
során elutasításokba ütközött: „a jó ötlet ellenére 
hiába keresték benne a cselekményt” (a szerző 
kiemelése).19

Azt, hogy a 20. század művészetének – Pollák 
idézett meghatározásától valamelyest eltérő 

– újdonsága miben áll, ebből a forgatókönyv-
ből meg lehet érteni. Moholy-Nagy az első, 
MA-beli változat végéhez kommentárt fűz, mely 
a második változatból elmarad – ezt ott a beve-
zető helyettesíti. A két szöveg közös, alapvető 
eleme a szerző magyarázata szerint: „Ez a film 
nem akar tanítani, nem moralizál és nem mesél. 
Csak vizuálisan akar hatni.” Ugyanakkor az első 
változat ezzel a mondattal zárul: „Általában töb-
bet kellene megérteni a kézirat gyors olvasásánál, 
mint amennyit a magyarázat valaha is segíthet.” 
Miért érezhette Moholy-Nagy úgy, hogy a mű 
mellé feltétlenül szükséges didaktikai jellegű 
kommentárt rendelni, amiről tudta, hogy nem 
segít? Ez a kommentár első mondatából kide-
rül: „Megjegyzések azok számára, akik a filmet 
nem akarják egyszerre megérteni” – vagyis, mint 
azt a megvalósítási kísérletek kudarca igazolta, 
azért, mert vannak, akik nem akarják megérteni. 

16 Edison’s Invention of the Kineto-Phonograph. The Century, 
June, 1894. Volume 48. Issue 2. Ld még W.K.L. Dickson & Anto-
nia Dickson, History of the Kinetograph, the Kinetoscope and 
the Kinetophonograph. New York: MOMA Publications 2000. 
(Facsimile of Dickson’s own copy of his book published in 1895.) 
55. lap, valamint a témáról összefoglalóan: Michael Punt, Early 
Cinema and the Technological Imaginary. Trowbridge: Crom-
well Press, 2000
17 MA 1924: Jahrgang 9, Heft 6 / 15. lap A szám elején.
18 Moholy-Nagy László, Festészet, fényképészet, film. Buda-
pest: Corvina, 1978. 118-133. Eredetileg a Bauhausbücher 8. kö-
tete.
19 Moholy-Nagy 1978: 118

Wilhelm Wundt, 
Grundzüge der 
physiologischen 
Psychologie. Leipzig: 
Engelmann, 1874. 
564. lap


