
1 51 4

2
0

1
8

_
9

„Egy aprólékosan kimunkált, 
elsöprő katasztrófába ibolya 
fény á r ad . E z nem a z é g , e z 
eg y szoba. És a nyílt térben 
e g y  ü v e g  a b s z i n t  r e z g e t i 
I n d i a  d a l á t .  P r é r i  s z e l e k 
k ö r ö z n e k  m e c s e t e k  k ö r ü l .

Mind ig eg y k icsit t ú l f iat a l 
v a g y ,  h o g y  m e g é r t s d . 
B e l e u n t  a  m ú l t  s a j á t 
m e g f e j t é s é b e ,  a  m ű v é s z . 
A szívében, a jósló sziklából
t á r t k i eg y v idéket a közel i 
t ávol sá gok v i rá g a i nél k ü l.”

Frank O’Hara: Joseph Cornell
(Lesi Zoltán fordítása)

Joseph Cornell (1903–1972) a huszadik századi képzőművészet különleges 
és fontos figurája. Autodidakta outsider, polgári foglalkozással és csodabo-
gár-életvitellel, aki noha az USA-ban született, és jóformán sosem hagyta 
el életében New York államot, mégis ezer szállal kötődött az öreg kontinens 
képzőművészeti és irodalmi hagyományaihoz. Európában mégsem került 
még az őt méltán megillető helyre, ezen próbáltak változtatni a 2015-ös 
londoni és bécsi kiállítások,1 amelyek végre részletesebb betekintést adtak 
munkásságáról. 2014-ben a Magyar Nemzeti Galéria Dada és szürrealizmus 

1  Joseph Cornell: Wanderlust, Royal Academy of Arts, London, 2015. július 4 – szeptember 24., 
ld. https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/joseph-cornell; Kunsthistorisches 
Museum, Bécs, 2015. október 20 – 2016. január 10., ld. https://www.khm.at/en/visit/
exhibitions/2015/joseph-cornell-wanderlust/

kiállításán2 is szerepelt Cornell néhány alko-
tása, így például a Földfog yatkozás (Earth 
Eclipse, 1960), amely azt próbálja visszaadni 
a látványt, hogy milyen lehet a Holdról látni, 
amikor a Föld takarja ki a Napot. Cornell a 
gyermeki fehérmágia birtokosa, egy össze-
firkált romantikus regényalak, akinek egész 
művészete az emlékek megőrzéséről szól. 
A nyüzsgő, bűzölgő Manhattan számára a 
könyvtár, a bolhapiacok és az antikváriu-
mok, a művészellátó. Művei a személyes és 
a kulturális emlékezet palimpszesztjei. 
Cornell Max Ernst La Femme 100 têtes (1929) 
című – 19. századi metszeteket szürrealista 
módon felhasználó – kollázs-sorozatának 
hatására kezdett képzőművészettel foglal-
kozni, melyekkel Julien Levy frissen nyílt 
New York-i galériájában találkozott. Levy 
néhány évvel ezelőtt hagyta ott a muzeológiát 
a Harvardon (többek közt annak az Alfred H. 
Barr évfolyamtársa volt, aki később a MoMA 
első igazgatója volt), hogy egy transzatlanti 
gőzössel Európába utazzon. A hajón össze-
barátkozott Marcel Duchamppal, aki később 
Párizsban bemutatta őt a párizsi avantgarde 

2  Átrendezett valóság. Alkotói stratégiák a mag yar 
művészetben a dada és a szürrealizmus vonzásában, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2014. július 19 

- október 19., ld. https://mng.hu/idoszaki_kiallita-
sok/atrendezett-valosag-alkotoi-strategiak-a-mag-
yar-muveszetben-a-dada-es-a-szurrealizmus-von-
zasaban-121917

nagyjainak, például Berenice Abbottnak, aki-
nek segítségével megszerezte Eugène Atget 
fotó-hagyatékának egy jelentős részét. Így 
nem meglepő, hogy Levy volt az, aki elhozta 
és bemutatta Amerikában a szürrealizmust. 
Levy, akkor már a New York-i galériája tulaj-
donosaként, 1931 novemberében találkozott 
Cornellal3: aznap nyílt egy kortárs amerikai 
fotókiállítás és a hátsó szobában egy régi 
fotós gyűjtemény.
Záróra – küldte volna el Cornellt, aki azon-
ban ekkor elővett a kabátja zsebéből két-
három, kisméretű kollázsolt metszetet, az 
egyiken egy divatos, múlt századbeli nő ült 
összevarrva egy varrógép asztallal. Leg-
alább annyira hasonlítottak Max Ernst 
munkáira, mint amennyire különböztek 
tőlük. Hol találta ezeket? – kérdezte Levy, 
s örült, hogy nem dobta ki a furcsa embert. 
Magam készítem őket – válaszolt Cornell. 
Levy nemcsak, hogy felkérte, hogy vegyen 
részt az 1931 telén galériájában megrendezett 
szürrealista kiállításon, hanem vele tervez-
tette a katalógus borítóját is.
Cornell volt az egyik első amerikai, aki 
autonóm módon, kreatívan továbbgondolva 
tette magáévá a szürrealisták nézőpontját.  
A tudattalanról és az álmokról alkotott 
elméletükkel nem értett egyet, nem tartotta 

„egészségesnek ”: egy alternatív módszert 
dolgozott ki, amelyet Dawn Ades transzcen-
dens szürrealizmusnak nevezett el.4 Cornell-t 
az önmagába zárt, befejezett mű és a befe-
jezetlenség, avagy az organikus egység és 
a töredék fogalompárjai foglalkoztatták.  
A romantikától induló folyamat végén, a 19. 
század végére, a befejezetlenségnek szinte már 
saját esztétikája lett. A fragmentumokból 
való építkezés a századfordulót követően a 
kollázs, majd az asszamblázs műfajaiban 
bontakozott ki, mely területeken Cornell 
alkotott. Az asszamblázs, mint ahog y a 
MoMA 1961-es Az asszamblázs művészete 
kiállításának katalógusában is olvashat-
juk,5 egy tágabb fogalom, mint a kollázs: lehet 
háromdimenziós, szoborszerűen körbejár-
ható is, nemcsak a falon lóghat; tartalmaz-
hat kivágott vagy kitépett papírfecniket, 
újságkivágást, fotókat, ruhát, fadarabot, 

3  Julien Levy: Memoir of an Art Gallery, G. P. Putnam’s 
Sons, New York, 1977

4  Dawn Ades: The Transcendental Surrealism of 
Joseph Cornell. In Joseph Cornell, Kynaston 
McShine (ed.), The Museum of Modern Art, New 
York, 1980, 15-42.

5  William Seitz: The Art of Assemblage. The Museum 
of Modern Art, New York, 1961.

fémet vagy bármi más anyagot, kagylókat, köveket vagy akár babákat 
és autóalkatrészeket is. Fontos a valószerűség szempontjából, hogy ezek 
a tárgyak eredetileg nem művészeti anyagok. A foltos papír, az elnyűtt, 
tépett ruha, a széthasadt, festett fa vagy a hajlott, rozsdás fémdarab olyan 
plusz értelmet kapnak, amik a jelöletlen tárgyakból hiányoznak. A kollázs 
és az egymás mellé helyezés mozzanata releváns a 20. századi művészeti 
kérdés – a valóság természete, a festés természete, és minden olyan eszköz, 
ami a kreatív gondolatokat rendszerezi. William Seitz szerint minden 
művészet inkarnáció: a dolgok lélekkel való felruházása. Az asszamblázs 
fogalma ezen a kettősségen alapul, nem csak a technikai eljárást és formát 
jelöli meg, hanem egy komplex állásfoglalást és elképzelést is.
Kant azt állítja, hogy a dolgok önmagukban, tőlünk függetlenül léteznek: 
értelmezhetetlenek és megismerhetetlenek. A dolgok vagy tárgyak akara-
tunktól viszonylag független komplexitásként értelmeződnek, valamint 
térbeli önállóságot, időbeli állandóságot kapnak. A tárgy helyezi előtérbe 
a szubjektumot: ez nem valami dologi-én, hanem az érzékelés és a szub-
jektum tudata által befogadott realitás. A materialista irányultságú tizen-
kilencedik században a természettudományos érdeklődési körön kívül 
eső hétköznapi tárgyak iránt kevésbé érdeklődtek, a művészeti tárgyak 
pedig fokozatosan elveszítették szakrális jelentőségüket. A művészet a 
tárgyak demisztifikációjában ezen is túllépett: lebontotta a természet 
ábrázolásához, a láthatósághoz és a kézzelfoghatósághoz való évszázados 
viszonyát. Marcel Duchamp talált tárgyaival az objekt-művészet is teret 
kapott. Cornell számára a másik fontos impulzust éppen az 1910-es évek 
elejétől készülő readymade jelentették. Duchamp három fontos szempon-
tot emelt ki a ready-made-ek kapcsán: a tárgy kiválasztása kreatív döntés; 
a használati funkció felszámolása a tárgyat művészivé teszi, a tárgyhoz 
adott cím új értelmet ad neki. A művész teremtőből kiválasztóvá válása a 
konceptuális művészet alapja, amivel egyben a művész és a tárgy státu-
sza is megkérdőjeleződött.6 A poetikus szürrealista elképzelés, amellyel 
André Breton definíciója alapján csak az álomban szembesülhetünk, 
valójában kevésbé egyezik az objektművészek törekvéseivel, mint inkább 
a kifinomult asszamblázsokat, ereklyetartószerű, beüvegezett dobozokat 
készítő Joseph Cornellével.7 

Cornell kezdetben kollázsait és árnyékdobozait fogyatékos testvérének, 
Robertnek készítette, aki még a székét is alig tudta elhagyni: csak a rádiót 
hallgatta, vagy a magazinokat nézegette. Cornell az üveg előlapú dobozokba 
viktoriánus csecsebecséket, régi fotókat, néha mozgó részeket (golyókat, 
rugókat vagy homokot) és más talált tárgyakat helyezett. A dobozok által 
használt motívumok gyakran ismétlődtek: játékok, csillagtérképek vagy 
madarak. A legkorábbi árnyékdobozokat a MoMA állította ki a Fantasztikus 
művészet, dada, szürrealizmus című kiállításán.8 Cornell szerint a dobozok 
olyanok, mint egy hajóablak: kilátást engednek a csillagokra, a kollázsok 
pedig olyanok, mint a konstellációk vagy csillagképek, amik egyszerre a 
csillagok absztrakciói és az emberi lélek konstrukciói.9 Dawn Ades költői 
színháznak tartja a dobozokat, amelyekben a gyerekkor vagy a múlt tárgyai 
új értelmet kapnak.10

6  Marcel Duchamp and Henri-Pierre Roché: The Blind Man Magazin, New York Vol. 2. 1917 
May

7  Willy Rotzler: Objektkunst, M.DuMont Schauberg Verlag, Köln, 1972, 77.
8  Fantastic Art, Dada, Surrealism. The Museum of Modern Art, New York, December 9, 1936. 

december 9 – 1937. január 17. 
9  Quoted by Cornell from Athur Koestler’s Sleepwalkers (1959),. Cornell Papers, AAA 1058, 

undated. 
10  Dawn Ades: In Surrealist Art: The Lindy and Edwin Bergman Collection at the Art Institute of 

Chicago, Thames and Hudson, 1997, 50-51.
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9A Szappanbuborék készlet (Soap Bubble Set) Cornell első árnyékdoboza 

(1936–37), amelyből időről-időre újabb változatokat készített. Látszólag 
nem összetartozó tárgyakat helyezett egymás mellé: kicsi posztamensen 
egy babafejet, egy agyag buborékfújó pipát, egy pohárban egy madárto-
jást, a háttérben a Hold egy antik térképét, a doboz tetejében négy fehér 
hengert, amelyek közül a két szélsőn a Szaturnusz szerepel (a bal oldali 
egy lovassal, a jobb oldali a pisai ferde toronnyal), a két középső szimp-
lán fehér. A Szappanbuborék készlet sorozat összekapcsolja a gyermeki 
világot a kozmosszal. Cornell különös tiszteletben tartotta a gyerekeket, 
akik szerinte még hordozták az angyali jóságot. Szinte mindig voltak 
gyerekek az Utopia Parkway-en lévő házuknál. Az egyik gyűjtő, amikor 
meglátogatta, azt látta, hogy egy gyerek éppen visszaadja az egyik nagyon 
drága árnyékdobozát: Joseph, Joseph, ezt már meguntam, szeretnék egy 
másikat – mondja, miközben a művész mosolyogva átveszi tőle a dobozt. 
Majd – Nézd meg ezt, miért nem játszol ezzel egy darabig? Mondd el majd 
nekem, hogy az anyukádnak tetszik-e! – ajánlotta neki kedvesen.
Az 1948-ban készült Szappanbuborék készlet változat belsejét Cornell újság-
papírba csomagolta: balra lent egy talpas pohár korallokkal és más, tenger 
által kisodort tárgyakkal, mellette egy alabástromfehér buborékfújó pipa, 
fölöttük két üvegpolcon egy nagy fehér és két kisebb kék golyó/buborék 
található. Az alsó polcon álló buborékok a Földet és a Holdat jelölik, a felsőn 
lévő, egyedül álló a spirituális szintet. A felső buborék a dobozt mozgatva 
csak forogni tud, amíg az alsók szabadon gurulnak az üvegpolcukon.  
A Szappanbuborék készletek különböző változatait 1948-ban William 
Copley galériájában mutatták be, amely arra az időre egy nagy árnyék-
dobozzá változott: kék-fehér katalógusok borították a falakat, buborékfújó 
agyagpipákat helyeztek el a galéria különböző pontjain, Cornell dobozai 
pedig üvegpolcokon álltak.11 
Az Élőhelycsoport eg y céllövöldének (Habitat Group for a shooting gallery, 
1943) dobozban két-két megszámozott kakadu és papagály ül rudakon.  

11  Ld. http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/99782 (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 18.)

A törött üveg előlap Duchamp Nag y üvegét 
idézi. Az árnyékdobozba Cornell francia 
feliratokat is ragasztott – Au Bon Marché, 
Comptoir Spécial de Gants –, így a mű egy-
értelműen a párizsi szűk utcák kereskedé-
seit idézi. A „comptoir” itt egyszerre jelenti 
a boltban lévő pultot és egy földrajzi régiót, 
ebben az értelemben elsősorban az Indiában 
lévő francia gyarmatra használták. 
Dobozba egyértelműen azért teszünk tár-
gyakat, hogy védjük, de itt teljesen más a 
helyzet: a víztől összetömörödött újságpapír 
csomag, az elszáradt csokor, a festékfoltok 
és az egyik kakadut ért puskalövés inkább 
zűrzavar és a háború emlékeit konzerválja. 
Már az erős színvilág is szokatlan, az amúgy 
minden harsányságot és erőszakot kerülő 
művésztől. Deborah Solomon feltételezése 
szerint Alden Jewell kritikája12 hívta elő a 
művet, hívta elő a művet, aki arról panaszko-
dott, hogy Cornell semmilyen módon nem 
reagált a II. világháború borzalmaira. 

Cornell kollázs-koncepcióját a filmjeibe is 
továbbviszi: számára a filmkészítés jellem-
zően talált anyagok, szalagok újravágását 
jelenti. P. Adams Sitney filmesztéta úttörő 
munkának tartja Cornell szalagsérüléseket 
és más hibákat is felhasználó filmmontá-
zsait.13 Cornell legismertebb filmje a Rose 
Hobart (1936),14 amely eg y korai hangos-
f ilm,15 a Borneótól keletre (1931), valamint 
egy napfogyatkozásról szóló dokumentum-
film szalagjainak felhasználásával készült.  
A kollázsfilm nem is próbálja elmondani 
az eredeti történetet, ellenben a címében 
és jeleneteiben is kiemeli a főszereplő szí-
nésznőt, Rose Hobartot, aki a Borneótól 
keletre című filmben Linda Randolphként 
akarja megmenteni a férjét a dzsungelben.  
A doktor férj arra gyanakszik, hogy a fele-
sége megcsalja, ezért abbahagyja a kutatói 
munkáját, és egy iszákos tábori orvossá 
válik az indonéz hercegnél, de Linda bebi-
zonyítja hűségét. A különben olcsó meg-
oldásokat használó f ilmben látunk nap-
fogyatkozást, egy ügyetlenül kivitelezett 
vulkánkitörést, dzsungelt, krokodilokat, 

12  Deborah Solomon: The life and work of Joseph 
Cornell. The Noonday Press Farrar, Strauss and 
Giroux, New York, 1996

13  (utolsó hozzáférés: 2018. november 18.)
14  Joseph Cornell: Rose Hobart (1936, ’18): https://www.

youtube.com/watch?v=pQxtZlQlTDA (utolsó 
hozzáférés: 2018. november 18.)

15 Borneótól keletre (r. Georg Melford, 1931, ’77): https://
youtube.com/watch?v=pEmNIyIf7Q 77

bennszülötteket tüzes rituáléval. Cornell újravágta a filmet, lelassította, 
majd egy kékes-lilás üvegen át vetítette a falra, a hangsávot pedig lecse-
rélte a Holiday in Brazil dalaira. Habár 1936-ban, a filmet első vetítésekor 
más zenei aláfestéssel játszhatták, mint ahogy ma ismerjük, hiszen a 
Holiday in Brazil 1957-ben jelent meg, miután Nestor Amaral, Carmen 
Miranda kíséretében, Brazíliából Kaliforniába költözött a zenakarával. 
mégis nagyon találó a zenei választás, mert mind a Borneótól keletre, mind 
a Holiday in Brazil egy leegyszerűsített posztkoloniális trópusi világot 
mutat be. Cornell a hangsáv lecserélésével megszabadult a feleslegesen 
hosszú és banális párbeszédektől: az így létrehozott némafilmben a kép 
és a zene kapcsolata egy álomszerű élményt ad. A hangosfilmek kivetítői 
24 kép/másodperc sebességgel működnek, míg a némafilmesek 16 vagy 
18 képkockát vetítettek másodpercenként. A Hobart-film némafilmes 
sebességre lassítása nem kelti a lassított felvétel érzését, inkább valamiféle 
elnyújtott eleganciát ad neki. Ugyanakkor sok helyen szándékosan nem 
passzoló jelenetek következnek egymás után, pedig a harmincas években a 
hollywoodi filmek kifejezetten a precízen illeszkedő vágásokra törekedtek. 
A Rose Hobart így „dupla” benyomást kelt: töredezett, zavaros, mint egy 
hanyagul javított szakadozott filmszalag, aminek már nincs értelme, ez 
a darabosság viszont új jelentést is ad a filmnek. Ugyanazt érezhetjük, 
mint az árnyékdobozok kapcsán, amelyek fantasztikusan könnyednek 
tűnnek, fenntartják a véletlen illúzióját, miközben újraértelmezik a kol-
lázshoz használt műveket. A Rose Hobart egy labirintust hoz létre a nevet-
ségesen egyszerű cselekményből, felkavaró érzelmeket kelt például azzal 

is, hogy fordítva mutatja meg a képeken az 
események lelki megoldását és a termé-
szeti katasztrófát (a szerelmi történetet és 
a vulkánkitörést). Az egész filmmontázs a 
napfogyatkozás köré rendeződik. Az első 
jelenetben napfogyatkozást figyelő embere-
ket látunk egy dokumentumfilmből, majd a 
film elején Linda maga is kimegy az erkélyre 
napfogyatkozást nézni, miközben valami 
beleesik odalent a tóba. Linda először meg-
ijed, majd nevet. A gyűrűző vízben látjuk a 
kitakart nap gyűrűjét, mintha a nap esett 
volna a tóba. A csobbanás a gyűrűző vízzel 
a film végén megismétlődik. 
A filmben több olyan motívum van, amiben 
ráismerhetünk Cornell későbbi munká-
ira: Linda az egyik jelenetben nézeget egy 
Aviary papagájt, amely megjelenik az Aviary 
papagáj és a huzalos fiókok (Aviary parrot Box 
with Wire Drawer, 1949) árnyékdobozban, 
az egyik serleg pedig a filmből megegyezik 
a Szappanbuborék készletben használttal.  
A rajongás érzése egy női előadó iránt, mint 
annyiszor, itt is meg jelenik Cornellnél.  
A film bemutatója Julien Levy galériájában 
volt, ahol Salvador Dali dühödten leverte a 
vetítőgépet és felordított, hogy Cornell ello-
pott a fejéből egy ötletet, amit ő is meg akart 
valósítani, de még sose beszélt róla senki-
nek. Az igazi ok talán az lehetett, hogy a Rose 
Hobart –az első found footage filmként – sok 
szempontból radikálisabb alkotás, mint az 
Andalúziai kutya (1929).

A Címtelen könyvtárg y: Gyakorlati mezőgaz-
dasági és mezőgazdasági folyóirat (Untitled 
book object: Journal d’Agriculture Pratique 
et Journal d’Agriculture) egy 1911-es francia 
agrárévkönyvön alapul.16 Régimódi, vik-
toriánus szokás, Bibliába vagy szerelmes 
verseskönyvekbe virágokat vagy fotókat rej-
teni. A könyv, mint relikvia gyűjtemény vagy 
raktár koncepciója egyáltalán nem idegen 
Cornelltől, hiszen megszállottan gyűjtötte a 
kollázsaihoz a könyveket és a magazinokat, s 
ugyanakkor a jegyzeteiben a kollázsra, mint 
nyelvre utal. A nyelv szintetikus és meta-
forikus jellemzői valóban párhuzamokat 
mutathatnak a kollázsokban szereplő képek 
és képfrag mentumok kom binációiban. 
Cornell két- és háromdimenziós kollázsai 

16  Journal d’Agriculture Pratique et Journal 
d’Agriculture, Volume 21, 1911

Joseph Cornell
Élőhelycsoport egy céllövöldének, 1943, Árnyékdoboz, 39,4×28,3×10,8 cm © The Joseph 
and Robert Cornell Memorial Foundation, Bécs; Fotó: Rich Sanders, 2015

Joseph Cornell 
Tárgy (Szappanbuborék készlet), 1941, Árnyékdoboz, 46,4×31,4×9,5 cm
© Fotó: The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation, Wien, 2015
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9költői rezonanciát kapnak már attól a ténytől is, hogy egy könyvben sze-

repelnek: befejezetlen kísérleti munkájában a Címtelen könyvtárg yban 
keverednek a szürrealizmus, a talált tárgyak, a kollázsok és művészkönyvek 
eszközei és fogalmai.
Félrevezető lenne figyelmen kívül hagyni az eredeti tárgyat, hiszen nem 
véletlenül nem üres füzetbe ragasztotta a kollázsokat. Cornell bár maga nem 
beszélte, rajongott a francia nyelvért, az agrárévkönyv az illusztrációkkal és 
témagazdasággal (a századfordulón a mezőgazdaságban nagy áttörés értek 
el a gépiesítéssel) jó alapanyagot kínált. Cornell szellemes vizualitást vitt az 
unalmas könyvbe, képei folyamatosan játszanak az eredeti tipográfiával és 
keverik, egymásba alakítják a pásztorjátékot az urbánussal. A könyvtárgy 
elején egy ajánlás szerepel: „a halhatatlan géniuszoknak, Kopernikusznak, 
Galilleinek, Keplernek és Newtonnak, akik megnyitották az utat az embe-
riségnek a végtelen felé / François Aragonak a Populáris Asztronómia meg-
alapítójának / Ezt a művet tisztelettel dedikálom Camille Flammarionnak.” 
Az utolsó dedikálást Cornell lehúzta és egy nyilacskát rajzolt hozzá. Ez az 
oldal egyértelműen nem az agrárévkönyvből származik, hanem Camille 
Flammarion 1880-as Astronomie populaire című könyvéből.17

A következő oldalon egy kihajtható csillagtérkép (szintén egy Flammarion 
könyvből) szerepel együtt egy vörös ruhás katonával, mint aki a kísérő-
ként ajánlja fel magát az úton. Csak ezután folytatódik az agrárévkönyv. 
Cornell a „tudós csillagok” helyett a „kultúra csillagainak”, művészeknek, 
költőknek, zeneszerzőknek és filmeseknek a képeit ragasztotta a könyvbe. 
A korábban tárgyalt árnyékdoboz, a Szappanbuborék készlet könnyen köt-
hető a könyvtárgyhoz, amely a Hold képével kapcsolódik össze. Az üzenet 
természetesen nem nyilvánvaló, de erősen kötődik a spiritualitáshoz és  
a Mary Baker Eddy által a 19. században, Bostonban alapított valláshoz, a 
keresztény tudományhoz (Christian Science). Az olvasót elbűvöli az ellentét, 
amely az agrárévkönyv földhözragadtsága és a kozmosz végtelensége 
között feszül, mondhatni a Címtelen könyvtárg y lehozza nekünk a csil-
lagokat, megmutatja, hogy az égi miként kapcsolódik a földi világhoz. 
Az út metaforájára és a kettősségre ráerősít, hogy a csillagtérképet egy 
híres Alfred Stieglitz fotó követi, amely a Kaiser Wilhem II gőzhajóról 
mutat fedélközi képet a hazatérő szegény német emigránsokkal.18 A kép 
egy olyan időszakból származik, amikor rengetegen emigráltak Ameri-
kába, ez a gőzös azonban Brémába tartott: a felvétel elemzői szerint azokat 
ábrázolja, akiket az emigrációs hivatal elutasított. A következő oldalon 
egy virágot és egy madarat tartó női kéz szerepel, ami így – mondhatni – a 
Stieglitz-fotón megörökített, hazatérő európaiakat is védi. A könyvtárgy 
az 1930-as években készült, amikor a fasizmus és a náci ideológiák teret 
nyertek Európában.
Cornell szinte sose hagyta el New Yorkot, de Levy galériáján keresztül 
a háború alatt mégis megismerte az európai művészet vezető alakjait. 
Közülük Marcel Duchampot tisztelte legjobban, akivel 1934-től kerültek 
szorosabb kapcsolatba, tárgyakat adtak egymásnak és rendszeresen talál-
koztak. Később Duchamp felkérte, hogy segítsen neki elkészíteni Doboz-a-
bőröndben (Boîte-en valise) sorozatát. A Címtelen könyvtárgy Nap-szekciója 
Leonardo da Vinci Mona Lisájával kezdődik, aki épp likőrös üvegeket és 
egy fehér kalapot szorít magához Duchamp L.H.O.O.Q. readymade-jére is 
utalva: ha lapozunk, látjuk, hogy a bűvös mosoly mögött Duchamp port-
réfotója látható. A fotó egy mezőgazdasági gépen, egy korai elektromos 

17  Camille Flammarion: Astronomie populaire. C. Marpon et E. Flammarion, Éditeurs, 
Párizs, 1880

18  Alfred Stieglitz: A fedélköz (The Steerage), 1907

árammal vezérelt locsolón áll, ami épp úgy 
utalás Duchamp A menyasszonyt az agglegé-
nyek vetkőztetik című művére, mint ahogy az 
előtte szereplő női kép (Mona Lisa) utal női 
alteregójára, Rrose Sélavyra.
A következő oldalakon Duchamp portréja 
helyén a Nap áll, fölötte először egy elsza-
badult léghajó (amivel tovább utazunk), a 
következőn pedig egy herceg, akit kezek 
tartanak, majd tündérmesékbe illő képi 
világ tárul elénk: egy kifotózott tizenötödik 
századi lap Normandia Nagy Krónikájából.19  
A felfegyverzett katonák előtt álló tábornok és  
a király a kezükkel tartják a koronás herceget, 
aki egy merev, lekicsinyített felnőttnek tűnik, 
mint általában a középkori illusztrációkban 
a gyerekek. A százéves háborúba induló 
katonák az alsó sarokban távolodó alakra 
néznek, aki egy köteg kulcsot tart a kezében. 
Cornell levágta a figura fejét és a következő 
oldalról egy Renoir által megfestett férfi-
ruhás párizsi színésznő, Henriette Henriot 
fejét illesztette a helyére.20 Ez egyértelműen 
a transzgender Rrose Sélavyra (s így magára 
Duchampra) utal, másrészt Jeanne D’Arcra, 
aki a százéves hábor úban férf i r uhába 
öltözve harcolt és éppen Rouenban végez-
tek ki boszorkányság miatt. Néhány oldal-
lal később Bartolomé Esteban Murillo 
Villanovai Szent Tamás szétosztja a ruháit a 
koldusok között festményéről a kivágott Szent 
Tamás látható, aki gazdag családban nőtt fel, 
de egész életét arra tette fel, hogy a szegénye-
ket segítse. Távolabbról ez is értelmezhető 
Duchampra való utalásként, aki gyakran 
szerzetesként hivatkozott magára, gazdag 
családból származott, de aszketikusan élt. 
A Nap-szekvencia után a Hold-szekvencia 
következik ismét egy Flammarion köny-
véből átvett oldallal a tetején, azzal a kér-
déssel kezdve, hogy „Laknak-e a Holdon?”  
Az asztronómus szerint erre igen a válasz, 
csak azt sajnálta, hogy ennek bizonyításához 
nincsenek elég jó távcsöveink. A lap tetején 
egy a Hold töredezett felületét mutató kerek 
kivágás szerepel. A következő oldalon Jean-
Baptiste-Camille Corot francia festő fotó-
ját látjuk, aki a hálószobája ablakából épp 
a Holdat nézi.21 Amikor lapozás után végre 

19 Grande Chronique de Normandie. 1460–1468k. 
British Múzeum, London

20  Pierre-Auguste Renoir: Madame Henriot ”en 
traversti”, 1875-76, Columbus Museum of Art, Ohio

21  Nadar: Jean-Baptiste-Camille Corot, 1860

meglátnánk a Holdat, kiderül, hogy az egy 
szoborrészlet a chartres-i katedrális kirá-
lyi kapujából: egy ótestamentumi királynő 
haját és homlokát látjuk. Cornell a harmin-
cas években abbahagyta a munkát a könyv-
tárgyon, különben annak, hogy Chartrest 
szétbombázták, de a katedrális csodálatos 
módon sértetlenül megúszta, még biztosan 
szerepe lett volna. A szoborrészlet túloldalán 
egy másik női arc szerepel, André Deraintől, 
aki katona lett, a háború idejére abbahagyta 
a festészetet és egyfajta „trench art”-ot (hábo-
rús dekorációs irányzat) művelt. 
A Hold-szekvenciák után eg y meditatív 
szakasz következik francia avantgarde 
költők szövegeivel. Cornell bemásolta kéz-
zel az agrár évkönyvbe Pierre Reverdy két 
halászról szóló versét,22 amely két halászról 
szól: az egyik türelmetlen és aranyat gyűjt a 
játéktáskájában, a másik az esőt figyeli és a 
csillagokat a vízben. Cornell itt kivételesen 
nem a megszokott kollázstechnikát hasz-
nálja, hanem fekete, kék és piros tintával 
írta a verset, a szomszédos oldalon pedig 
a halász szerepel a Szekeres csillagképpel, 
Johannes Hevelius 1690-es metszetére és 
természetesen a halász apostolokra utalva a 
Bibliából. A Hevelius-féle Szekeres csillag-
kép motívumára Cornell az 1950-es évek-
ben egy árnyékdoboz sorozatot is készített 

22  Pierre Reverdy: Chacun sa part, 1915 https://www.
poemes.co/chacun-sa-part.html (utolsó hozzáférés: 
2018. november 18.)

Observatories (Csillagvizsgálók) címmel. A következő oldalon egy maga-
zinból kivágott női alakot, valamint a túloldalról felhőket láthatunk, és ha 
lapozunk, Jacob van Ruisdael Haarlem látképe című festményéhez érünk. 
A következő szakasz Raymond Radiguet Az ABC betűi versével23 kezdődik, 
amelyben Cornell másik kedvence, az Orion csillagkép tűnik fel. Az egyik 
későbbi kollázson megjelenik Francisco de Goya portréja Manuel Osorio 
Manrique de Zúñiga-ról (1790). A kisfiú egy pinty kalitkája mellett áll és egy 
szarka lábához kötött madzagot tart, míg a három macskája éhesen néz rá. 
Goyának a gyermeki naivitás törékenységéről szóló baljós képét Cornell 
rózsaszín ballonokkal oldja. Néhány oldallal előbb két fiú szerepelt galam-
bokkal összekötve, ami arra a viktoriánus gondolatra utalhat, miszerint a 
gyermekek még az isteni ártatlanság állapotában vannak.
A Címtelen könyvtárg yat Cornell még a harmincas években készítette, de 
jól reprezentálja azokat az irányokat, amelyet később a dobozaiban, kol-
lázsaiban és filmjeiben képviselt. Az alakok, akikre a képzőművészetből, 
költészetből és zenéből a könyvtárgy utal, kijelölik azt az utat, amelyett 
Cornell a szürrealizmus „egészségesebb” irányának gondolt. Cornell egy 
sajátos kalendáriumot hozott létre, amelyet a Nap, a Hold és a csillagképek 
struktúrálnak, de mégis egy emberi térben.
Cornell nem alkalmazkodott a hatvanas évek Amerikájában előtörő pop 
art harsány iróniájához: megmaradt törékeny és költői árnyékdobozai-
nál, valamint a filmeknél, hatása viszont egyértelműen érezhető a mini-
malizmus művészeinél. John Ashbery elsők között említi a kapcsolatot 
az árnyékdobozok radikális egyszerűsége és Robert Morris, Donald 
Judd, Sol LeWitt vagy Ronald Bladen művészete között. LeWitt meg 
is jegyzi vele kapcsolatban: „Azt gondolom Cornell meghaladta a korát 
a redukcionista hozzáállásával. Senki se dolgozott akkor így. Mindenki 
absztrakt expresszionizmussal vagy expresszionizmussal foglalkozott.”24 
A munkássága, mondhatni, pionírja volt az asszamblázsnak, elsőként tudta 
ezt a műfajt interaktívvá tenni. 

23  Raymond Radiguet: Alphabet, 1921: http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/alphabet 
(utolsó hozzáférés: 2018. november 18.)

24  Idézi: Deborah Solomon: The life and work of Joseph Cornell. The Noonday press. 270-271.
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