
A szellem kisugárzása

Farkas Edit és Horányi Özséb 
(szerk.): 35 éve a Vigilia élén – 
Lukács László

A Pannonhalmi Szemle 
szerkesztősége Várszegi 

Asztrik emeritus főapát a 
kötet bemutatóján elhangzott 

szavainak közreadásával 
köszönti a Vigiliát 35 éve 

főszerkesztő Lukács Lászlót.

Farkas Edit és Horányi Özséb 
szerkesztésében 35 éve a Vigilia 
élén – Lukács László címmel egy 
küllemére szerény, de magvas ta-
nulmányokat tartalmazó és mél-
tó kötet jelent meg az alkalomra 
a Typotex Kiadónál piaristák és 
bencések támogatásával  

2019  november 12-én Lukács 
László piarista atya, a Vigilia kato-
likus folyóirat 1984  óta munkál-
kodó főszerkesztője köszöntésére 
és a megjelent könyv bemutatá-
sára jött össze az őt tisztelők és a 
folyóiratot olvasók nagy tábora 
és baráti köre  Lukács László 35 
évi munka után a fiatal nemze-
dék, Görföl Tibor teológus kezébe 
adta át a folyóirat szerkesztését  
Ez a kettős indíték/alkalom lehe-
tőséget kínált a visszatekintésre, 
a hála kifejezésre, a baráti találko-
zásra és a könyv bemutatására  

Az alkalom minden tekintet-
ben rendhagyó volt, mindenfé-
le hivatalost, formálist és proto-
kollárist mellőzve a jó emberi, a 
szellemi-lelki szabadság és derű 
légkörében történt  Erről maguk a 
megszólalók és a fiatal zenészek, a 

tágabb Lukács család fiatal tagjai 
gondoskodtak 

A Vigilia folyóiratot 1935-ben 
alapította Aradi Zsolt, Balla Borisz 
és Possonyi László  Olyan katoli-
kus kiadványt akartak létrehozni, 
amely nyitott az „egzisztenciá-
lis keresztény életélmény irodal-
mi kifejezésére”  A lap 1944-ben 
megszűnt, 1946-ban újra indult  
A diktatúra idején csak három 
katolikus sajtótermék jelenhetett 
meg: az Új Ember, a Magyar Kurír 
és a Vigilia  Feladatának tekintet-
te, hogy egyrészt gondoskodjék a 
katolikus papság szellemi tovább-
képzéséről, másrészt a világi kato-
likus olvasók számára adjon a kor 
színvonalának megfelelő olvas-
nivalót  Possonyi László után Sík 
Sándor, majd Mihelics Vid volt a 
Vigilia főszerkesztője  Őket Rónay 
György, Doromby Károly és He-
gyi Béla követte  Lukács László 
1984-ben vette át a lapot 

Jelen sorok írója köszöntötte 
Lukács Lászlót: sokak nevében 
megköszönte mindazt, amit a fo-
lyóirat főszerkesztőjeként szelle-
mileg, alkotott  „Értelmiségi mó-
don a hálát egy tanulmánykötettel 
szeretnénk kifejezni: ez mindany-
nyiunk számára kézzelfogható, 
olvasható, meríteni lehet belőle, 
számos további írás forrása lehet  
Mindez az életet, a folytatást szol-
gálja reményeim szerint  Hálásak 
vagyunk és köszönetet mondunk  
Barátaid tanulmányai számot ve-
tettek a Vigilia szellemi kisugárzá-
sával, hatásával, s próbálták leírni 
ezt a nem mindennapi jelenséget  
Hazánkban egy ilyen nívójú fo-
lyóirat előbb vagy utóbb – általá-
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ban inkább előbb – megbukik, a 
Vigilia mégis megmaradt, s ehhez 
kellett a Te emberi minőséged, ér-
telmiségi létmódod és egyházadat 
is jól ismerő magas diplomáciád  
Van amikor a szellem győz – és ez 
öröm az azt értékelni tudóknak ”

A kötetben saját Rendhagyó 
előszavamat követően a Metszetek 
című részben Lukács László fő-
szerkesztői jegyzeteiből olvasha-
tók szemelvények  Majd Gyáni 
Gábor, Kovács Lajos, Csaba Lász-
ló, Derényi András, Görföl Tibor, 
Horkay Hörcher Ferenc, Lukács 
József, Martin József, Mikulás Do-
monkos, Puskás Attila, Szénási 
Zoltán, Szörényi László és Török 
Csaba tanulmányai következnek  
Az Álomhordozó című részben Ju-
hász Ferenc és Lukács László be-
szélgetése, a Függelékben pedig 
Lukács László publikációinak 
jegyzéke található 

A könyvbemutató után a Ma-
gyar Kurír így értékelte a Vigilia 
eltelt évtizedeit: „A Vigilia mindig 
igyekezett megtartani az egyen-
súlyt a teológiai és az irodalmi 
írások közreadásában  Szerkesz-
tői arra törekedtek, hogy a ma-
gas színvonal megtartása mellett 
olyan műveket jelentessenek meg, 
melyek az átlag magyar katoli-
kus értelmiségi számára is befo-
gadhatók  A rendszerváltás előtti 
időszakban sok olyan polgári és 
keresztény gondolkodású szerző 
publikálhatott a Vigiliában, akik-
nek az írásai máshol nem jelen-
hettek meg  S bár a rendszerváltás 
után nagyon sok folyóirat jött lét-
re, és így a Vigilia is versenyhely-
zetbe került, a minőségből soha 
nem engedtek ”

Közérdeklődésre tarthat igényt, 
hogy várhatóan a jövő év elejétől 
a lap teljes archívuma elérhető 
lesz az interneten  (Typotex, Buda-
pest, 2019)

Várszegi Asztrik

A bomlasztás eszköze

Petrás Éva: Álarcok mögött 
(Nagy Töhötöm életei)

Nagy Töhötöm (1908–1979) jó 
eséllyel indulhatna a legkalan-
dosabb sorsú 20  századi ma-
gyarok versenyén  Bár viharos 
történelemünk miatt erős me-
zőnyben kellene helytállnia, egy 
ilyen vetélkedésben több életre 
elég titkos küldetést tudna felmu-
tatni  Valóságos és szellemi hatá-
rokon átívelő utazásainak, közéle-
ti vállalkozásainak, illetve szere-
peinek (álarcainak) sokszínűsége 
már kortársait is elkápráztatta 
és zavarba ejtette  Életútja átfo-
gó történeti elemzését Petrás Éva 
egy most megjelent olvasmányos 
biográfiában végezte el  A világ-
politikai fordulatokra érzékenyen 
reagáló életpálya több meghatáro-
zó eseménye is Pannonhalmához 
kapcsolódik, de ez csupán egy ok, 
amiért a kötetet az olvasónak ér-
demes kézbe vennie 

Az egykori jezsuita szerzetes, 
a szabadkőműves mozgalomhoz 
csatlakozó világpolgár, a kommu-
nista ideológiával és hatalmi szer-
vekkel kacérkodó szocialista for-
radalmár, az egyházdiplomáciai 
szolgálatot vállaló titkos futár, a 
keleti és nyugati titkosszolgála-
tokkal is kapcsolatba kerülő há-
lózati ember életrajza a kommu-
nista politikai rendőrség iratait 
kezelő szaklevéltár (az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára) és a Kronosz Kiadó 
kiadásában jelent meg  Bár a tör-
téneti elemzés számára a legiz-
galmasabb, újszerű forrásokat 
az állambiztonsági szervek aktái 
jelentik, a most megjelent mun-
ka korántsem egy kémtörténet, 
hanem a hazai történetírás leg-
nemesebb hagyományait folytató 
vállalkozás  Petrás Éva a magyar 



kommunista hírszerzés (BM III/I 
Csoportfőnökség) által „Kőműves 
Sándor” és „Franz Kirchenbauer” 
fedőnéven foglalkoztatott Nagy 
Töhötöm életét sikerrel emelte ki 
az „ügynökközpontú” elbeszélé-
sek világából  Könyve egy klasz-
szikus biográfia, közben a sajá-
tos 20  századi forrástípusokat 
feldolgozó vállalkozás, egyúttal 
egy rekonstrukciós kísérlet a po-
litika-, az egyház-, a diplomácia- 
és a mentalitástörténeti ismeretek 
szintetizálására  A jól megválasz-
tott elmezői, elbeszélői alapállás 
érdeme, hogy miközben a könyv 
egy megragadható kortörténetet 
tár fel, ebbe ágyazva jeleníti meg a 
személyes életpálya olykor krimi-
szerű fordulatait 

A negyven éve halott Nagy 
Töhötöm emléke máig elevenen 
él a kor- és rendtársak emléke-
zetében  A könyv bemutatásá-
hoz kapcsolódó rendezvénye-
ken megjelenő magyar jezsuiták 
színes epizódokat is felidéztek 
a kötet főhősével kapcsolatban 1 
Egyes hozzászólásokból, akár in-
ternetes kommentekből is érzé-
kelhető, hogy a rendkívüli élet-
pálya eseményei, „botrányai” ma 
is hatnak  Más megközelítések 
szerint a kalandos életút az egy-
re jobban régmúlttá, „történetivé” 
váló pártállami időszak nehezen 
értelmezhető esete  Így Petrás Éva 
munkájának egyik érdeme éppen 
az, hogy feltárva a korszak alap-
vető morális dilemmáit (legyen 
szó a bipoláris világrend kény-
szereiről, vagy egyes diktatórikus 
rezsimek mindennapi működé-
séről), bizonyítja, miként lehet a 
korábban elfojtott kérdésekről is 
érvényes megállapításokat tenni 
egy jól megalapozott tudományos 
módszertan alkalmazásával  

A megannyi átalakulást (tit-
kos megbízást) magában foglaló 
életút információhiányos közege 
miatt a történeti feltárás számára 
alapvető a dokumentálhatóság, 

illetve a megismerése határainak 
kijelölése és tiszteletben tartása  
Az éveken át tartó adatgyűjtés 
során Petrás Éva hatalmas meny-
nyiségű forrásanyagot dolgozott 
fel  Nagy Töhötöm vállalkozásai 
kapcsán a magyar mellett cseh, 
román állambiztonsági aktákat és 
egy sor további (külföldi) levél-
tár dokumentumait kutatta egyéb 
nyomtatott vagy elbeszélt forrá-
sokkal együtt  A szerző ezeket az 
anyagokat szervesen építette be a 
monográfiaként is értelmezhető 
munkába  Az egységes szerke-
zetű kötetben sikerrel kerülte el 
az összeesküvés-történetek és a  
(de)heroizálás csapdáit  A külön-
böző anyagok, szempontok üt-
köztetése végig érdekfeszítővé te-
szi a szöveget 

Kollegiális körben a könyv 
megjelenése óta többször felidéz-
tük az ELTE-BTK egyháztörténe-
ti szemináriumait, ahol a korszak 
kutató-professzora is többször 
mesélt az egykori jezsuita szer-
zetessel való korábbi találkozá-
sairól  Gergely Jenő időnként fel-
emlegette, hogy a hazatérő Nagy 
Töhötöm a „Rózsadomb tetején” 
kapott lakást, kitért arra is, hogy 
állítólag pápai enciklikákat is ha-
misított  Az állambiztonság titkai 
ezek szerint relatívak voltak  Ám 
akárhogy is szivárogtak a rend-
szer titkai, a vonatkozó állambiz-
tonsági akta néhány évvel későb-
bi kutathatóvá válása révén így 
historiográfiai csemegét is kínál  
Az adott dosszié ugyanis megerő-
sítette a fentieket, rögzítve, hogy 
a korszak jelenkortörténészei mi-
ként próbáltak interjút készíteni a 
második világháború idején meg-
határozó szerepet játszó jezsuitá-
val 2 (Ilyen jellegű jelentések más 
korabeli közszereplőkről, a „koa-
líciós korszak” politikusai körül 
felbukkanó történetírókról is szü-
lettek )

Petrás Éva már a testes állam-
biztonsági akták feldolgozásával 
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is alapos filológiai munkát vég-
zett  Az éveken át tartó kutatás 
nem spórolta meg a forráskritika 
újabb és újabb köreit  A tudomá-
nyos elemzés során utánajárt a 
felmerülő részkérdéseknek  Köz-
ben a kalandos életút vállalkozá-
sait vizsgálva számos új dilemmá-
ba futott  Meglehet a könyv több 
kérdést vet fel, mint amennyi 
választ kínál, de ez talán a bölcs 
feldolgozás jeleként fogható fel  
Hiszen az életúthoz a kapcsolódó 
problémák vizsgálata nem tekint-
hető „megoldottnak”  A könyv a 
tudományos diskurzust megala-
pozó, jó irányba terelő (s talán a 
közéleti hisztériák mérsékléséhez 
is hozzájáruló) szakmunka  Tör-
ténetírói teljesítményként pedig 
a kötet országokon és kontinense-
ken átívelő kutatómunka eredmé-
nye  A könyv megírásában külön-
böző ösztöndíjak mellett a szak-
levéltár intézményi hálózata is 
segítette a szerzőt  A rendelkezé-
sére álló lehetőségeket Petrás Éva 
sikerrel kamatoztatta, kutatóútjai 
révén a magyar emigráció elfele-
dett anyagait tette hozzáférhetővé 
a hazai tudományos élet számára  
(Ennek a tevékenységnek kiemel-
kedő gyümölcse a politikai rend-
őrség zaklatása, „behálózása” elől 
az Egyesült Államokba menekü-
lő szociológus, a keresztényde-
mokrácia „szürke eminenciása”, 
Kovrig Béla tanulmányainak a 
„hazahozatala” 3) Legújabb köte-
te az ÁBTL monográfiáinak so-
rozatában látott napvilágot, meg-
erősítve az intézmény helyét a 
jelenkortörténeti műhelyek között 
a hazai tudományos életben  Papp 
István Fehér Lajosról szóló kötete4 
után ismét egy olyan biográfia je-
lent meg, amelyik kortörténetként 
is olvasható, és egy életút bemuta-
tásán túl szintetizálja a korszakról 
szóló tudományos elemzéseket is  

Természetesen Nagy Töhötöm 
életének is számos olvasata lehet-
séges  A történet megragadható 

mint egy személyes, egzisztenci-
ális (családi, egyéni, a szerzetesi 
hivatással kapcsolatos) dráma a 
20  századból  A laicizált jezsu-
ita élete a kötetben megjelenik 
a családja szemszögéből, kalan-
dos útjai olvashatók egy sajátos 
rendtörténet részeként, de kiraj-
zolódik egy párhuzamos életút 
a harcostárs és barát Kerkai Jenő 
sorsának fényében is  A kronolo-
gikus rendben tárgyalt életútban 
egymást követik a főhős nagysza-
bású vállalkozásainak elemzései: 
a keresztényszociális tömegmoz-
galom (KALOT) szervezése a 
harmincas évek végén, frontdip-
lomácia 1944-ben, aktív részvétel 
az 1945 utáni egyházi, világi köz-
életben (pártépítés, egyházszerve-
zés), fogságok és szabadulások, 
az emigráns sors  Eközben vizsgá-
lat tárgyaivá válnak a hazai, majd 
globális problémákkal kapcsolat-
ban kidolgozott koncepciók és a 
vezérfonalul kínálkozó „modus 
vivendi” jelentésárnyalatai is  Az 
elemzések a kényes témákat érint-
ve (kollaboráció, hivatásvesztés), 
a leleplező megközelítéseket el-
kerülve, Nagy Töhötöm és mások 
konstrukcióit is kritikai távolság-
tartással vizsgálják 

A drámai életút egyik meg-
határozó helyszíne Pannonhal-
ma  Napjainkra köztudomású, 
hogy a bencés kolostor a korabeli 
egyházüldözés kiemelt célpont-
ja, a kádárizmus egyházpolitikai 
játszmáinak a terepe volt  Nagy 
Töhötöm történetében a szembe-
sülés, egy sokadik újrakezdési kí-
sérlet helyszíne  Petrás Éva a fel-
lelhető források révén érzékletes 
képet rajzol a „szent börtönnek” 
és „csendes internálótábornak” 
nevezett pannonhalmi szociális 
otthonban élő egykori rendtársak 
1966-os meglátogatásáról  (200–
206) A szerző a fennmaradt jelen-
téseket úgy értékeli, hogy a két 
évtizedes távollét utáni találko-
zásokat követően Nagy Töhötöm 
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többféle fogadtatásban részesült 
egykori rendtársai és más egyhá-
zi személyek részéről  Néhányan 
óvatosan álltak vele szóba, akár 
rendfőnöki utasításra is, mások 
nyersebb megjegyzésekkel fogad-
ták  („Töhi, te szélhámos voltál és 
az is maradtál ” – 201) 

Nagy szorgalmasan meg-
írt jelentései természetesen nem 
pusztán a megfigyelés (besú-
gás) perspektívájából, hanem az 
egyházpolitikai játszmák kere-
tében is értelmezhetők  Egykori 
szövegei a hazai és részben kül-
földi egyháztörténetírás tézisei-
vel ütköztethetők  Hiszen „Kő-
műves Sándor”, illetve „Franz 
Kirchenbauer” nem csupán egy-
házi és világi személyekkel foly-
tatott beszélgetéseinek részleteit 
rögzítette, hanem egyúttal össze-
foglalta meglátásait az állam és az 
egyház kapcsolatáról, belpolitikai 
fejleményekről vagy éppen is-
merősei (az illegalitásba szorított 
szerzetesek) életének mindennapi 
nehézségeiről 

Az Országos Széchényi 
Könyvtárban őrzött személyes 
dokumentumaival együtt Nagy 
Töhötöm állambiztonsági irat-
hagyatéka szokatlanul gazdag  
Kivételes, hogy naplói és levelei 
mellett a beszervezésének, tevé-
kenységének körülményeiről szó-
ló iratokat gyűjtő ún  Bt-dosszié5 
is fennmaradt  Így az állambiz-
tonsági iratok révén is képet kap-
hatunk arról, hogy a környezete 
mennyire fogadta gyanakodva, 
illetve hogyan értelmezték aktivi-
tását  A szerző értékelése szerint 
általában az a benyomás alakult 
ki róla, hogy úgymond „valamit 
valamiért” alapon kaphatta ró-
zsadombi lakását  Máskor igen 
találó véleményeket rögzített a tit-
kosszolgálat önellenőrző mecha-
nizmusa, amikor a „Párt” vagy 
a „Rendőrség” részéről kapott 
közvetítő vagy szakértői megbí-
zásra gyanakodnak a környeze-

tében  Ám akárhogy is dolgoztak, 
adminisztráltak, tervezgettek a 
Belügyminisztériumban dolgo-
zó hírszerzőtisztek mindennapi 
munkájuk során, a politikai meg-
rendelés, a hatalom céljai világo-
san kirajzolódnak a különböző 
dokumentumokból  Nagy Tö-
hötömöt elsősorban a bomlasz-
tás eszközének szánták  Ennek a 
célnak az érdekében dolgozták 
ki az 1968-os párthatározathoz 
illeszkedő titkosszolgálati kombi-
nációkat  Amint a szerző is idézi, 
legfontosabb feladata mindvégig 
azt maradt, hogy „a jezsuita rend 
tagjai között meglévő különböző 
ideológiai nézeteltéréseket tovább 
kell mélyíteni, egyes kérdésekről 
vitát kezdeményezni, az ellentéte-
ket soraikban élezni [kell]”  (203) 
Ezen túl Nagy Töhötömöt az egy-
házpolitika és a propaganda evi-
dens módon próbálta felhasználni 
a Mindszenty-kultusz ellenében, 
a bíboros emlékét lejárató kam-
pány céljára  Miközben ennek ele-
mei részletesen is megismerhetők 
(a korszak népszerű történelmi 
dokumentumfilm-sorozata, a Szá-
zadunk szerepéről említést tesz a 
könyv is), megragadhatóvá vál-
nak a kádárizmus működésének 
jellegzetességei is  Az elkészült 
alkotás vetítéséről ugyanis továb-
bi egyházpolitikai elemzések után 
lemondtak  Az pedig már a kor-
szak végletes abszurd jellegét mu-
tatja, hogy eközben az egykori je-
zsuita, hálózati ember BM-től ka-
pott otthonában szabadkőműves 
beavató szertartásokat végeztek 

A kötet egy tudatos kutató-
munka és tudományos építkezés 
gyümölcse  Az igényes tipográfi-
ával megjelent könyv Petrás Éva 
a magyar kereszténydemokráci-
áról, a keresztény szociális gon-
dolkodásról írt tanulmányainak 
sorába is illeszkedik  A Nagy Tö-
hötöm álarcait elemző életrajz be-
vezető tankönyvként is szolgálhat 
a korszak történetéhez  S talán 
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egyszer ez az olvasmányos stílu-
sú szöveg egy dokumentumfilm 
alapját is képezheti majd  Az anti-
hősök évszázadában, temérdek 
szürke, provinciális sors közepet-
te Nagy Töhötöm színes egyénisé-
ge, kalandjai lehetőséget kínálnak 
a szélesebb történeti horizont be-
mutatására  A különböző külde-
téseket felvállaló főhős döntései, 
felkavaró szerepei az olvasót is 
világnézete, világértelmezése és 
előítéletei átgondolására késztet-
hetik  (ÁBTL – Kronosz, Budapest 
– Pécs, 2019)

Tabajdi Gábor

Jegyzetek

1 https://jezsuita blog hu/2019/ 
12/03/nagy_tohotom_jezsuita_
szabadkomuves_kommunista_
egy_rendtars_visszaemlekezesei 
(Utolsó letöltés: 2020  02  
14 ) 2 ÁBTL 3 2 3  Mt–975 („Kő-
műves Sándor”) 3 Kovrig Béla: 
A nemzeti kommunizmus és Ma-
gyarország, Gondolat Kiadó – Ba-
rankovics István Alapítvány, Bu-
dapest, 2016  4 Papp István: Egy 
népi kommunista politikus pályaké-
pe, ÁBTL – Kronosz, Budapest – 
Pécs, 2017  5 ÁBTL 3 2 1  Bt–1584 
(„Kőműves Sándor”)

Szürkület, hajnal

Jász Attila: Belső angyal

Akárcsak saját versbéli angyala, 
Jász Attila is újra- meg újravetíti 
korábban felszínre hozott képze-
teit, amelyek – egymásra réteg-
ződve, a másikat elfedve – mind-
inkább abba a (meta)nyelvbe szö-
vődnek bele, amelyet a szerző 
Borbély Szilárddal kapcsolatban 
írt körül egyik tíz évvel ezelőtti, 
Az alkalom állandósága című esszé-
jében  „Ahogy egy angyal láthatja 

a világot  Nem fekete-fehér és szí-
nes változatban, ahogy Wenders 
érzékelteti az angyalok – éteri és 
bukott – látásmódját, hanem na-
gyon erősen a nyelvbe ágyazot-
tan  Vagy még inkább az angyal(i)
ság eredeti funkciójában, közvetí-
tőként, küldöttként, médiumként 
használva a nyelvet  Az angyalok 
a nyelvről mesélnek, a világ meg- 
és újrafogalmazhatóságának ne-
hézségeiről  Hihetetlenül köny-
nyed és szép mondatokban ” Bor-
bély megszólalásmódjának holtra 
váló angyala, valamint Jász Attila 
ikaroszi indíttatású vagy árnyé-
kot növesztő küldöttje ki tudja, 
milyen holtponton találkoznak, 
mégis ugyanazon középpont felé 
gravitálnak; oda, ahol az emberi 
egóban mélykék sötétség lakik, vagy-
is ahol folyamatosan merülnek  
(f)el a már említett, újra mon- 
tázsolt, nyelven átszűrt/áttűnő/át-
látszó, kivetített – jobb híján költő-
inek nevezett – képek 

Valóban könnyednek és szép-
nek mondhatjuk ezt a nyelvezetet, 
különösen a szóban forgó kötetet 
tekintve, amely simulékonyságá-
ban is olyan váratlan és látszólag 
jelentéktelen (szöveg)helyeken 
sebez meg, hogy azt hihetnénk, 
eredendően tétnélküli, legalábbis 
ellebegő lírai felhozatalról van szó  
Talán távoli párhuzam, de Dávid 
Katalin művészettörténész egyik 
interjújában Kondor Bélát idézve 
felemlíti Pilinszky Jánost, illetve 
saját magát, mint a festő állandó, 
tulajdonképpen rögtönzött mo-
delljeit: „…voltam én Csokonai 
Vitéz Mihály, Krisztus vagy an-
gyal… csak ott kellett vele ülni ” 
Valahogy ezekben a versekben 
is ilyen természetességgel ücsö-
rögnek láthatatlanul vagy éppen 
kontúrokkal ellátva, kitakarva, 
avagy konkrétan megnevezve a 
szerző mindenkori, illetve éppen 
aktuális modelljei  Vajon hogyan 
kontextualizálhatjuk őket egy 
elemző írás keretein belül? Idéze-
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tek, visszatérő motívumok men-
tén? Esetleg a költői kompilációkat 
böngészve a korábbi művekből át-
transzponált részletek tükrében? 
Hogyan ragadható meg egyáltalán 
az az átváltozás, amelynek aktusa, 
miután felkavarta azt a bizonyos 
mélykék sötétséget (amit talán 
egyszerre hívhatunk egónak és 
kollektív/személyes tudatalatti-
nak), nyilvánvalóan megkaparász-
sza a felszínt is; azaz azt a felületet, 
amelyen mindannyian mozgunk, 
tántorgunk, (túl)élünk nap mint 
nap  „…az anyag enged, a forma 
visz…” – hangzik az egyik (Kő-
rösi Csoma Sándortól származó) 
mottó, de ez esetben vajon mit ért-
hetünk anyagon és formán? Mert 
ha az eddigiek szerint a nyelvet 
mint olyat helyezzük fókuszba, 
mindkét lehetőség adott: a szavak 
ugyanúgy lehetnek a megformá-
lás puszta eszközei, de az általuk 
kialakított szövegtér akár egyfaj-
ta – Pilinszky paradoxnak tűnő 
kifejezésével élve – metaformát is 
feltételezhet, amely (szubsztilisen, 
mégis) alapanyagszerűen határoz-
za meg a versek auráját, sőt, akár 
még a bennfoglalt tartalmakat is  

Jász Attila kötetének transzpa-
rens volta, egyszerűsége, eszköz-
telensége valahova ide vezethető 
vissza: a szépség kitapogatható 
falú, de egyre sötétülő labirintu-
sába, melynek bejárata felől egyre 
kevesebb fény szüremlik a befelé 
vezető ösvények irányába  „BEN-
NEM IS VAKÍT az éjszaka olykor, 
egészen reggelig, aztán nyílik 
meg a szakadék, ha akkor és ott 
belépsz ” 

Az artisztikus bevezető után 
egy pillanat erejéig (milyen mér-
tékű lehet egy pillanat ereje  ?) 
térjünk rá a mindennapok vilá-
gára, esetleg egy Petr Hruška-
citátummal lendülve tovább: „a 
mókuskerék közös, / és valódi, 
mint a szépség, / ami beleakad”  
A Belső angyal darabjaiban jócskán 
akadnak ilyen kipergő elemek, 

kérdés, mennyire tudjuk szépség-
re fordítani őket  Mert a Csendes 
Toll nevű indián alteregó alakjá-
ban is működő szerző sem csinál 
sokkal többet, különösebbet; lát-
ványos trükközések, nagy gesztu-
sok nélkül hozza létre külön bejá-
ratú szöveglabirintusát, amelynek 
kijárata felől mintha egyre több 
fény ömlene be… „Mehr licht!” 
– szól a verseskönyv Goethetől 
kölcsönzött mottója  Ehhez hűen 
Jász is – figyelve a fények folytonos 
változásait – minél több világos-
ságot vet magán(y)területeire, 
így alakítva ki eddig talán legin-
timebb, legközvetlenebb, kevés-
bé szerepjátszó beszédmódját  
Ugyanakkor leginkább Csendes 
Toll naplóbejegyzéseihez (lásd a 
Kortárs Kiadónál megjelent Csen-
des toll élete, illetve Csendes Toll 
utazik című köteteket) hasonlíta-
nak az írások (főleg a Fölösleges 
hírnév című ciklus darabjai), ame-
lyek – búvópatakként ugyan, de 
– a Cs  T  névhez kötődő „indián-
ságot” is reprezentálják  A Ciklá-
men együttes emblematikus dalá-
ból való Königh Péter-sor, az „in-
diánok vagyunk mindannyian” 
szellemében Jász Attila is időről 
időre leadja füstjeleit, megidézi 
elsőre sápadtarcúnak tetsző szel-
lemtestvéreit: Rilkét, Faustyna 
Kowalska nővért, Pessoát, Tol-
nai Ottót, Jim Jarmuscht, Thomas 
Bernhardot, Tarkovszkijt vagy 
a Fehér Sólyomnak „keresztelt” 
Muzsnay Ákost… Ezeken a lapo-
kon mégis ún  mindennapi énjé-
nek nézőpontja érvényesül, a köl-
tő szerepét is mind gyakrabban, 
következetesebben függesztve fel  
„KÖLTÉSZET AZ IS, hogy nézed 
a tájat egy autó ablakából, moz-
dulatlanul ülsz, a táj meg suhan, 
megfelelő zenét indítasz alá, ala-
kul a film, bár még vers is lehet ” 

A szökés gyakorlása című ko-
rábbi kötetben merül föl a külvi-
lág költészetének jelenségvilága, 
amely a Belső angyal darabjaiban 
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fokozott figyelemmel kísérve tá-
rul a szemünk elé, korántsem a 
megragadás birtokolni vágyó 
gesztusával, mindinkább egyfajta 
megtisztított szemlélettel kísérve 
annak rezzenéseit, rebbenéseit  
„…kinyitom a könyvet, a betűk 
szárnyashangyaként rohangálnak 
a szemem előtt, aztán elrepülnek, 
csak a papírlap vakít, míg lüktető 
fehér centrumába nem szippant 
az örvény, de később valami nagy 
kékségre emlékszem csak, kinyi-
tom a szemem, és Artemisz apró 
papjai ott pihennek a lapokon…” 
– áll Az ellenállás formái című ko-
rai prózaverses Jász-kötet egyik 
szemelvényében  Az írásról való 
írás önhivatkozónak is nevezhető 
rendszere a szerző esetében külön-
böző áttételeken keresztül kivetül 
a természeti-tárgyi környezetre 
is; ezzel együtt nem beszélhetünk 
kifejezetten absztrakt szövegszer-
vezésről, sőt, jelen esetben éppen 
ennek ellenkezőjét – az alkotó lét-
mód bensőségességét – érzékel-
hetjük, akárcsak anno az el című 
könyvecske esetében  Tanulságos 
lehet sorra venni néhány kötetcím 
kulcsszavait is, amelyek szintén 
az írás intenciójának rejteke előtt 
nyithatják meg az utat – jelzés, el-
lenállás, lebegés, szökés, fékezés, el… 
Az elkülönböződés, az eltűnés, a 
megtorpanás, a jeladás mozzana-
tai valóban részét képezik az élet-
műnek, amellyel kapcsolatban az 
úgynevezett (gyakran igencsak 
pejoratívan emlegetett) életmű-
vészet kérdésköre is felmerülhet  
Jász Attila költői alakzatai, alak-
változatai valóban egy poétikusan 
megélt (korántsem véglegesen el-
idegenedett), eleven jelenvalósá-
got, valamint emlékezetet őriznek  
A világ újrafogalmazhatóságának 
nehézségeit mindig az angyalok 
nyelvéből elkapott mondatokkal 
oldva fel  Időről időre a saját arccal 
is szembesülve… 

A tükör-motívum hangsúlyos-
sága is többek közt a fentebb hang-

súlyozott személyességgel magya-
rázható, bár megesik, hogy olykor 
így is más képet – például egy öreg 
indián vonásait viselő Derzsi Já-
nos-színészarcot – mutat a rozsdá-
sodó üveglap  Mindenesetre egyre 
közelebb merészkedhetünk a ver-
sek kúszófényének segítségével a 
majdhogynem költészeten innen 
található, és bizonyára mindenki 
számára fellelhető (művészi?) sza-
badság vaktérképéhez  „A szabad-
ság egyfajta térkép, a réseken túl 
is eljuttat, / ahova nem vezetnek 
utak, hajnalra találom meg, fél- / 
álomban meg is érintem magam-
ban a sötétség sar- / kát, mindig is 
tudtam, hogy van valahol bennem 
egy // ilyen…” Mintha a Belső ár-
nyék című kötetre rímelve jelenne 
meg valami az oly sokszor felbuk-
kanó Hold sötét oldaláról, a labi-
rintus közepének mélységéből, 
az immáron fokozódó személyes-
séggel körülbélelt egót véve célba, 
számolva fel, pontosabban mutat-
va be áldozatként  Egyúttal pedig 
életre hívva valakit, aki már nem 
teljesen emberként, még nem egészen 
angyalként, folytonos metamorfó-
zisban lévő médiumként terelgeti 
a lírai elbeszélőt, előrevetítve an-
nak kioltódását is  Az idézett Goe-
the halálos ágyán áhított „több 
fényt”, Jász Attila az ember útjának 
felén túl keresi pislákoló fényforrá-
sait  „…hogy megérintsük a sötét-
ben hazafe- / lé vezető kezet a kor-
mányon, miközben az autópálya / 
leállósávjában fiatal őz várakozik ” 

A várakozás jegyében fogant 
könyv ez, ami – az olykor kibil-
lentő mesterkéltségek, modo-
rosságok ellenére – a legkevésbé 
hatásvadász módon, elengedett 
figyelemmel koncentrál felbuk-
kanó vadjaira; vagyis a valóság 
szépségre fordítható, elpergő 
elemeire  Nem utolsósorban – a 
Hamvas Béla szerint a melankóli-
ából eredeztethető – derűvel meg-
áldva egy-egy pillanatra  Érdemes 
éjszaka, lámpa- vagy holdfénynél, 

 figyelő 107



de inkább szürkületkor, esetleg 
hajnalban újra és újra átlapozni 
a Belső angyalt  És megnyugodni  
Felderülni  (…pedig annyi ok lenne 
szomorúnak lenni ) (Kortárs Kiadó, 
Budapest, 2019)

Papp Máté

Az origó nélküli ember

Gondolatok Zellei Boglárka 
Latorlépés című kiállítása 
kapcsán

Azt gondolná az ember, hogy ez 
egy olyan város, ahol már nincs 
min csodálkozni – és akkor, egy 
délutáni séta alkalmával, az ut-
cafrontra néző ablakokon át meg-
látja az áttetsző damilra felfűzött, 
mennyezetről lelógatott, harminc-
öt darab Jézus Krisztust  Meg-
fosztva a keresztjüktől, ráadásul  
És nem csak passzívan lógnak a 
térben: papír testük megmozdul 
és egymáshoz ér  

Ujjbegyébe csíp ilyenkor a 
járókelő, homlokát az ablakhoz 
nyomja, és rájön, hogy ez tény-
leg a valóság  Azok a képmások 
azonban nem Jézusok, hanem a 
húsvéti történet mellékszerep-
lői: sokféle változatban a keresz-
ten függő két másik alak  Azok, 
akiknek a szobrain megmarad a 
külső máz és a festék, hisz őket 
simogatni és sajnálni nem szokás  
A kálváriákon az ő lábuk elé mű-
virág sem kerül  Kit érdekelnek a 
latrok, a bűnözők, a bárkik – ha 
velük egy térben Jézus Krisztus 
is megtalálható? Zellei Boglárkát 
– és Latorlépés című kiállítása kap-
csán minket is  

Leretusálni valaki mögül egy 
keresztet, az vajon milyen lehet? 
Azt érezni, hogy valakinek a sza-
badítója én vagyok  És levágni a 
lábfejekre csomózott kötelet, átlát-

ni a szegek miatt be nem gyógyult 
seben  Egy halomra rakni a teste-
ket és elveszíteni a középpontot  
Megtölteni harmincöt képmással 
egy teret, felfüggeszteni őket ég 
és föld közé, hogy húzza őket a 
gravitáció, hogy nézzük a nap fo-
lyamán változó árnyékukat és fe-
lejtsük el, hogy bizonyos szinten 
mindez csak papír  

De miért épp a latrok? Miért 
nem valami olyan szó, ami köny-
nyebben ragozható? Miért nem 
valami olyan téma, ami trendi és 
közérthető? Miért nem valami 
olyan műtárgy, amellyel egy tér-
ben lenni felüdülés? 

Azért, mert Zellei Boglárka 
szerint most a latornézés ideje 
van  

Zellei, mint egy láthatatlan 
kéz, kinyúl és összeszedi a kál-
váriákon rekedt mellékszerep-
lőket  Mindannyiunk helyett za-
rándokol öt évet, hogy képeket 
készítsen Magyarország latrairól  
Nem, nem a valóságos, hús-vér 
latrokról, hanem a keresztutak 
golgotáira taszítottakról  Behozza 
őket egy Jézus-mentes térbe, hogy 
ott sűrűsödjenek a fejünk fölött  
Hogy végre középpontba kerülje-
nek a perifériára szorultak, hogy 
ítéletek nélkül merjünk közéjük 
menni  Hogy viszonyítási pont 
nélkül eldönthetetlen legyen, ki 
az, akire üdv vár, és ki az, akire 
halál  Hogy ebben a térben mi, 
egyszerű kiállítás-látogatók elme-
rengjünk azon, hogy mi van  Mi 
van akkor, ha a fejünk fölött füg-
gő latroktól nem világok és évszá-
zadok választanak el minket, csu-
pán egy méter hetven centi? Hogy 
mi van akkor, ha ezek a latrok mi 
magunk vagyunk: a faragottak, a 
betonból készültek, a márványo-
zott testűek  A kevésbé – és a na-
gyon karbantartottak  Az elhízott, 
izzadságszagú, szőrös felsőtestű 
átlagmagyar  A szülés utáni, alak-
ját még vissza nem nyert értelmi-
ségi  Olyan szenvedő arc, amely-
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hez hasonlót manapság csak bi-
cepsz-napokon, edzőteremben lát 
az ember  Latornézés, belelátás, 
kortárs magyar golgota: valami 
hasonlóval tessék szépen a továb-
biakban együttérezni  

Jézus mondja – és nem, most 
nem valami kedves és bíztató kö-
vetkezik, hanem az, hogy „ti ma-
gatok vagytok, lám, a latrok”  

Pedig én annyira szeretem azt 
hinni, hogy a lator az mindig va-
laki más  Igen, a lator te vagy, aki 
nemrég azt mesélted, hogy hagy-
tad elmenni azt a délszláv háború 
elől menekülő családot, aki napo-
kon át az ajtódon kopogtatott, s te 
be nem engedted őket – azóta sem 
tudod, mi lett velük  Latrok, akik 
miatt cipőket látunk a Duna-par-
ton, latrok, akik miatt a szó, hogy 
családon belüli erőszak, létezik  
Lator az anyád, akinek nem tudsz 
megbocsájtani, mert te magad is 
az életedért felelősséget nem vál-
laló lator vagy  

Én lator vagyok, te lator vagy, 
ő lator – a nyelvtani szabályok 
szerint, helyesen, így ragozzuk  
Mi latrok vagyunk, ti latrok vagy-
tok, ők latrok  És ez elől nincs 
hová emigrálni  

Latorlépés – a szókapcsolatot 
a kiállítás állapotára használni, 
valótlanság  Lépni csak valami 
szilárd felületen lehet  A térben 
lógó alakok úsznak, táncolnak, 
forognak, de a fizikaórákról is-
merős, egyenes vonalú egyenletes 
mozgást, azt épp nem végeznek, 
nem tesznek meg utat – ez a rossz 
hír  Ugyanakkor, ez a jó hír: hisz 
a latorlépés nevet viselő kiállítás, 
nincs többé, mint kiállítás, olyan 
állapotban  A latroknak menniük 
kell  Vissza a világba, A-ból B-be, 
ég és föld közé  Mi pedig igyekez-
hetünk tovább értelemmel felru-
házni mindezt  

A latorlépés mint a kiállítást 
követő időkre vonatkozó definí-
ció lehet egy lépés önmagunk és 
egymás elfogadása felé  A kire-

kesztés berekesztése  Szia, te má-
sik ember, neked mi a történeted? 
– vagy valami ehhez hasonló kez-
dőmondat  De a kép és a szó, a 
beszéd, az hogyan válik egyszer 
majd életté?

Meghallgatni a másikat kicsit 
olyan lehet, mint valaki mögül le-
retusálni a keresztet  Csökkenteni 
valami rá nehezedő, őt megseb-
ző terhet  Nézni, hogy mostantól 
kezdve mozdulni képes  Talán, 
már lépni is  (TOBE Gallery, Bu-
dapest, 2020. február 5– 22., kurátor: 
Körösvölgyi Zoltán)

Asszonyi Eszter

Hangos rondó

Nagy Csilla – Kerezsi Nemere: 
Rondó

Tanulságos lenne elvégezni egy 
átfogó elemzést arról, hogy az el-
múlt évtizedekben mit csinált a 
kortárs képzőművészet  A „mit 
csinált” itt most szó szerint ér-
tendő: azt lehetne vizsgálni, hogy 
milyen igéket társítottak egyes al-
kotásokhoz vagy irányzatokhoz 
az azokat leírók – maguk a mű-
vészek vagy a művészettörténé-
szek  A megragad, az átéreztet, a 
felidéz, a lebontja a falat, az átlépi 
a határvonalat – a 21  század mű-
vészetleírásában ma már szinte 
valamennyi közhelynek számít  
Az elmúlt húsz–huszonöt év talán 
legfontosabb és leggyakrabban 
előbukkanó fordulata, amelyet 
még mindig nem koptattak el, a 
„hangot ad” vagy „hangot kölcsö-
nöz”  Ez a tevékenység művészet-
elméleti szempontból kapcsolatba 

Elhangzott Pannonhalmán az Arcus 
Temporum – XV  Pannonhalmi Mű-
vészeti Fesztivál keretében 2019  au-
gusztus 24-én a Rondó című installáció 
megnyitóján 
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hozható a művészet legitimációs 
válságaival vagy a társadalmi sze-
repvállalásával, de itt és most el-
sősorban a csend miatt lehet érde-
kes  A művészet ebben az esetben 
a halálos csendből lép ki, és meg-
szólaltat valamit, ami addig hang-
talan volt  Vagy pontosabban nem 
is feltétlenül a teljes csendből lép-
teti elő a megszólaltatottat, csu-
pán felerősíti a hangját, és kiemeli 
a mindent differenciálatlanul el-
nyelő alapzajból 

Nagy Csilla és Kerezsi Neme-
re munkája mindenekelőtt csen-
det teremt; kevés csendesebb hely 
létezik, mint egy arborétumban 
álló pavilon  Valószínűleg maga a 
szobrászat is csendteremtő, és ez 
a 18  század közepe óta szorosan 
összefügg Winckelmann görög 
műalkotásokra vonatkozó meg-
határozásával, amelyben a nemes 
egyszerűségnél talán még fonto-
sabb a csendes nagyság  A Rondó 
szoborrésze persze csak fehérsé-
gében tekinthető a klasszicizmus 
utódjának, s a csendnél lényege-
sebb az abból kibontakozó hang  
Kit vagy mit szólaltat meg a Ron-
dó? A csendből kiemelkedik a száz 
évvel ezelőtti Magyarország egyik 
legnevesebb szobrásza, Moiret 
Ödön, akinek egy budapesti épü-
let homlokzatán 1915-ben elhelye-
zett domborműve kel itt újra élet-
re  Hangot kap egy elfojtott téma, 
amely akkoriban, több mint száz 
évvel ezelőtt az átérzett minden-
napokhoz tartozott: a testvérgyil-
kosság  Moiret Ödön száz év alatt 
elfeledett művén a két egyforma 
testvér kezében két egyforma kés, 
egymás felé döfnek  Valójában 
ilyen a testvérgyilkosság, min-
denki elhullik benne  Mi pedig 
mégis mindig Káin és Ábel tör-
ténetét idézzük fel magunkban, s 
azt is féloldalasan; ahogy a nem-
rég elhunyt Heller Ágnes meg-
fogalmazta: „Mindannyian Káin 
utódai vagyunk, de a történetben 
mindig Ábel helyébe gondoljuk 

magunkat ” Itt és most a belehe-
lyezkedés lehetősége nélkül válik 
szimmetrikussá a történet, amely-
nek pozitívból negatívba csava-
rodó, majd önmagába visszatérő 
plasztikája nem hagy kétséget a 
következmények felől  (És ne le-
gyenek kétségeink a régmúltat il-
letően sem: Winckelmannt is kés-
szúrásokkal ölték meg ) 

1915-ben tombolt Európában 
az első világháború  Abban az év-
ben fogott bele ennek az osztrák-
magyar világnak talán a legna-
gyobb krónikása, Karl Kraus Az 
emberiség végnapjai című művébe, 
amelynek programját így határoz-
ta meg: „Ebben a hangos világ-
ban, amely csak úgy zúgja a tettek 
borzongató szimfóniáját, amely 
tudósításokat állít elő, tudósításo-
kat, amelyek tettekben vétkesek: 
ebben a világban ne várjanak tő-
lem saját szavakat ” Kraus a há-
borús újságcikkekből, utcán hal-
lott beszélgetésekből idézett, és 
idézeteivel adott hangot nemcsak 
az embertelen világnak, de az el-
pusztult névtelen katonáknak is  
„Zajokat rögzítettem, és mond-
tam el azoknak, akik már nem hal-
lottak” – írta  Kerezsi Nemere és 
Nagy Csilla eljárása összevethető 
Krauséval: egy reliefet rögzítenek, 
amely elveszett a már 1915-ben is 
sokat kárhoztatott nagyvárosi zaj-
ban, pozitív és negatív elemekre 
bontják, a maguk anyagára és lo-
gikájára formálják át, és teszik le 
a csend közepére  Rögzítsük: egy 
apátsági arborétum közepén álló 
barokk pavilon csendje kell a mai 
Magyarországon ahhoz, hogy ez a 
mű megszólalhasson 

A Rondó hangot ad az elhall-
gatásnak is, amely a mai Magyar-
országon körülvesz bennünket  
1915-ben, Moiret Ödön művének 
keletkezése idején a vizuális csen-
det a cenzúra fehérsége jelentette  
Így írt akkoriban a Népszava: „Az 
a cenzúra, amelynek kizárólagos 
hivatása csak az lehetne, hogy a 
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katonai érdekű és katonai termé-
szetű közleményeket bírálja fölül, 
elkalandozik olyan terekre is, 
amelyek semmiféle összefüggés-
ben sincsenek a hadi művelet ér-
dekeivel és ma már nemcsak mint 
katonai, hanem mint politikai, sőt 
mint irodalmi cenzúra működik ” 
A mai világban kevesebb a cenzú-
ra, inkább visszatért az öncenzúra 
kora, s időközben a fehér a fekete 
lett  A híradásokban, a tudósítá-
sokban a fekete csík jelzi azt, amit 
jobb, ha nem látunk, jobb ha nem 
mondunk ki  Ugyanis hétköznapi 
tapasztalat: ha nem hallgatunk el, 
szavainkat félrecsúsztathatják, és 
mindenkit, aki hallotta, kimondta, 
látta vagy gondolta, befeketíthe-
tik  Ez a fekete majdnem ugyanaz, 
mint a régi fehér  Ha ebben a vi-
lágban valamit mégis ki akarunk 
mondani, akkor a hangadáshoz 
a saját mondatokat helyettesítő 
idézetek ugyanolyan jók, mint a 
kő helyett a műanyag  Ha viszont 
nem adunk hangot, akkor minden 
csendben tűnik el  Intézmények 
híján régi épületeinkről a relie-
fek, belátás híján a régi épületek 
környékéről a fák, és demokrácia 
híján maguk az intézmények  (És 
ne legyenek kétségeink a közel-
múltat illetően: száz évvel ezelőtt 
is Bécs volt a menedék )

A Rondó azonban nemcsak a 
száz évvel ezelőtti osztrák-ma-
gyar világ múltjának vagy a sok 
tekintetben sokféle múltra em-
lékeztető jelennek ad hangot, 
hanem a lehetséges jövőnek is  
Hiszen egy hangosan pusztuló 
világban egyetlen fenyő pótlá-
sával csendesen megpróbál egy 
következő százéves ciklust indí-
tani  Ahogy a szobor körül nem 
szűnhet meg a nézői mozgás, úgy 
a fával is mozgást generál  Megkí-
sérel mozgásba lendíteni valamit, 
ami azután évtizedek múlva fe-
nyőzúgássá változhat, a fenyőből 
azután majd ismét szobor lehet, s 
talán épp ezen a helyen van annyi 

remény, hogy még látni és érteni 
is fogja valaki 

Mélyi József

Sokféle fény

A fragmentum (szakrális 
fotográfia) című kiállítás 
megnyitója

fragmentum – Eredeti értelme sze-
rint letört darabot jelent; darab: 
azaz önmagában is utal valami-
re: de a ki- illetve az elszakadás-
ra is; az el- illetve le- vagy kitörés 
eseményét már nem biztos, hogy 
rekonstruálható módon magán 
hordozza; emlékeztet, de nem 
mindig tudjuk, mire; s ha tudjuk: 
tévedhetünk; abban talán bizo-
nyosak lehetünk, hogy a fragmen-
tum, a letört, elveszített darab a 
formára emlékezik: a forma egy-
szerre van mögötte – hiszen kisza-
kadt belőle, letört róla –, és előtte, 
mert bolyongása során akár visz-
sza is találhat az eredeti helyére; 
ezt a visszatalálást vagy vissza-
helyeztetést nevezzük megvál-
tásnak, ami – a páli teológiában 
például – a tartozás, odatartozás 
jogi dinamikáját idézi: aki tarto-
zik valakihez vagy valamihez, az 
neki is tartozik; és fordítva: aki 
tartozik valakinek, oda is tartozik 
hozzá: létezése az elfogadásban 
és az adásban – mindkettőben! – 
Elhangzott a Hegyvidék Galériá-
ban, 2019  szeptember 12-én  A kiál-
lítás kurátora: Körösvölgyi Zoltán  
Kiállító művészek: Balogh Viktória, 
Bánhegyesy Antal, Bíró Dávid, Olivier 
Christinat, Hegedüs Gyöngyi, Hirling 
Bálint, Pavlína Marie Kašparova, Ke-
lemen Bíborka, Kiss Gábor, Luzsicza 
Fanni, Paál Gergely, Papp Ildikó, Re-
gős Benedek, Samuel Robbins, Gianna 
Scavo, Szalontai Ábel, Szőcs Géza, Va-
dászi Zoltán, Váli Dezső, Zellei Bog-
lárka 
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realizálódik; tartozunk egymás-
nak, mert egymáshoz tartozunk 
– a tartozás mint a legemberibb 
szabadság formája; van persze 
gonosz tartozás is – de most nem 
erről beszélünk  

fragmentum – „Minden Egész 
eltörött”, ámde valamennyi töre-
dékben az egész sajog-visszhang-
zik, és ez egyszerre vissza- és elő-
re-utalás; a (vers)nyelv itt a kez-
dőbetűvel (majuszkula) – „Egész” 
– emlékezik, vagy másképpen: 
a verzállal, azaz a versalisszal: a 
verssor nagybetűjével, tehát ma-
gával a verssel: a megénekelhető, 
ritmizálható és elbeszélhető való-
ság betűképével; az eltörött „Min-
den Egész” hordozója nemcsak az 
ember, hanem minden elemében 
a természet is 

fragmentum – Megjeleníti az 
időt; és ha időt, óhatatlanul a 
történetet is, amit viszont már 
nem áll módunkban elmonda-
ni; rekonstruálhatatlan – ehhez, 
a rekonstrukcióhoz ugyanis a 
fragmentumok egybefüggő lán-
colatára volna szükségünk, a be-
járható intervallumra; arra, hogy 
két fragmentum között ne a ki-
töltetlen idő, hanem a megrajzol-
ható út, a történet bontakozzék 
ki: valamiféle folyamatosság; az 
egybefüggő szekvenciákat olykor 
kifejezetten a vágyaink, a fogság-
ba esett imagináció tölti ki – ezért 
aztán nem a világ és benne a ma-
gunk történetét mondjuk el, ha-
nem a történet elmondásának a 
legyűrhetetlen szükségességét-
szomjúságát-vágyát manifesztál-
juk, így meg a történet mint nem-
történet áll elénk, és elfedi előlünk 
a világot; történet-függőség – erre 
emlékeztet bennünket valameny-
nyi fragmentum; és erre emlékez-
tetnek a képek, amelyek közénk 
és a világ közé ékelődnek: azért 
jönnek létre, hogy megszüntes-
sük őket mint önálló entitásokat, 
tehát mint a világot elfedő faktu-

mokat; amennyiben ezt tesszük, 
Isten történetébe írjuk bele a ma-
gunk történetét; Isten története, 
de puszta léte is csak az ember 
történetén keresztül mondha-
tó el; elmondásra vár: ez volna a 
műalkotás „nagy sejtése”; mint a 
matematikai sejtések, amelyek a 
bizonyítatlanságban lappanganak 
mindaddig, amíg föl nem tárul-
koznak előttünk és evidenciává 
lesznek; a fotográfia – általáno-
sabban: a műalkotás – műalkotás 
az elmondhatalant „sejti” és ezt 
elmondásként manifesztálja

fragmentum – Mi magunk is 
letört darabok, töredékek, sőt 
szövegtöredékek volnánk; az ar-
tikulált nyelv, amit használunk, 
az emlékezés rejtőzködő idiómá-
it visszhangoztatják, és folyama-
tosan azt a kérdést teszik fel ne-
künk, hogy vajon valóban emlé-
kezik-e a nyelv egy első, eredeti 
megszólalásra, amely jelentéseket 
szül és tart fenn és hoz színre újra 
és újra? Ha szövegfragmentum 
– akkor az olvashatóság kérdése 
merül fel: a szöveg – a minden-
kori – megfejtésre vár – a közök 
kitöltésére: hanggá és hangzássá 
lenni; de legalábbis visszhanggá: 
ami a tőlünk leszakadt és hozzánk 
visszatérő hangot jelöli 

fragmentum – De nem „megfa-
gyott esemény”, hanem – Vilém 
Flussert parafrazeálva – faktum, 
ami az imaginációt hozza moz-
gásba; tehát, amiképpen a főnév is 
állítja (amennyiben a főnév bármit 
is állít önmagán kívül), imaginá-
ció: a ki- és szétszakadt képet visz-
szahelyezi abba a képbe, ahonnan 
való; ahonnan származik, mert az 
a kép egyszerre egy és végtelenül 
sok, de ami biztos: csak önmagá-
val és eggyel osztható 

fragmentum – A fotográfia sok-
féle lehetőségét kutatja a frag-
mentum-kiállítás, és ha fénykép, 
akkor a fény valódi természetét 
vizsgálják a képek; a fény mint 
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egyetlen esemény; sokféle fénnyel 
találkozunk a képeken, megkísér-
lünk fölsorolni néhányat:

– az idő fénye – ez is inkább 
csak derengés, ráadásul a kő de-
rengése, amely az idő bonyolult 
rétegzettségét tárja elénk a rend-
kívül kifinomult, jószerével csak 
önmagára reflektáló formában; a 
közvélekedéssel ellentétben vi-
szont az idő nem megemészt, 
hanem fölemel – ahogyan az áb-
rázolt kő is levitál – hiszen elve-
szítette súlyát; valamennyi érintés 
rajta van, és mégis az ismeretlen-
nel lett határos;

– a tanúsító fény – talán ez a 
legmilitánsabb nézés; az intézmé-
nyes kereszténység mint egyete-
mes önemésztés –, a triumfalista, 
jéghideg architektúra önemésztő 
diadala és egyszerre antropofágia 
és teofágia; de megtaláljuk a képek 
között a tanúsítás másik irányát is 
– a visszaszerzett spiritualitás kí-
sérletének a dokumentációja, ami 
ráadásul triptichon: a központi 
kép a látás és a hallás rendkívül 
bonyolult rétegzettségű, de mégis 
mindennapi kérdését tematizálja; 
a hit hallásból van: az univerzum 
hangokat visszhangoz, az égites-
tek zenében lebegnek;

– az eltörölt arc fénye – a Sa-
muel Beckett-i egyetemes szürke-
ség, vagy ahogy ő mondja: vilá-
gos-fekete ikonja; vajon a világos 
fekete az isteni arcon a 20  század 
második felében bekövetkezett 
törés legteljesebb isteni attribútu-
ma? és: az Isten-hiányé a 21  szá-
zadi monitor-blue? 

– a prímszám fénye – neveze-
tesen a 17-es és a 3-as számé; csak 
önmagával és eggyel osztható, 
amiképpen minden bizonnyal az 
isteni személy is; a kép még az 
„illusztráció” kérdését is fölveti: 
mi világít meg mit: a kép a szöve-
get vagy a szöveg a képet? és ez is 
triptichon, egy szöveg-predellával 
ezúttal, ami a tudományos leírás 
– „REM fázis” – enigmatikus szó-

kapcsolatára bízza a magyaráza-
tot;

– a test fénye(i) – több hiposz-
tázisban is, de leginkább az áttört, 
transzparens test fénye és fényei, 
amelyek elsőrendűen az emberi 
test törékenységét és töredékes-
ségét mutatják meg; ebben az a 
paradoxon ismerteti fel önmagát, 
hogy az ember törékenysége a 
leginkább isteni az emberben – ez 
hozza legközelebb Istent az em-
berhez: „hiszen kevéssel tetted őt 
kisebbé az Istennél” – visszhan-
gozza az Írás; az emberben meg-
sokszorozódó Krisztus-esemény 
képei – az univerzalizálódó em-
beri test és a magát törékennyé 
tevő isteni személy egymásra he-
lyezett képei; Krisztus-esemény: 
Isten mint fölismerhetetlen tö-
redék; a test fénye a szem, lám-
pás tulajdonképpen, hordozható 
fény, amely az evangélium tanítá-
sa szerint világossá teszi a testet; 
nem egyszerűen a (biológiai érte-
lemben vett) látók, hanem a befelé 
tekintők részesülése;

– a kiürült táj fénye – a hajnal 
mint örök kezdet; nem kel fel a 
nap; egy véletlen templom-archi-
tektúra a kép közepén, anyag-
talan jelenés: fantazma; helyek, 
ahonnan elköltöztek az istenek;

– az örök befogadás fénye 
– ebből is többfélével találkoz-
hatunk; ezek az emlékezés rí-
tusait dokumentálják, illetve 
perpetuálják, végtelenítik és a li-
turgikus attitűdöt támasztják fel a 
nézőben; a történet nélküli ember 
– a névtelen hajléktalan – eltűnése 
a világból mint a kép szemlélőjé-
nek a hiányos története: a névte-
lenül eltűnő a néző létezését teszi 
kétségessé;

– talált fény – az értelmezé-
si gesztus köznapi szituációkat 
ritualizál, keresztúttá tesz észre-
vétlen szenvedéseket; ezek a ké-
pek szólítanak fel a legélesebb 
hangon: „Változtasd meg élted”; 
milyen is a széttört, megalázott 
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test? ilyen: „a / Csonka test még-
is izzik, mint a lámpa, / Melybe 
mintegy visszacsavarva ég // Né-
zése”; végtelen sok szemmel néz 
bennünket a megcsonkított test;

– viszonyok fénye – az em-
berből letört, az embertől lesza-
kadt „darab” (egy hajszál) mint 
a viszony fölidézésének illetve 
rekonstrukciójának „munkája”, 
a szó spirituális értelmében – 
exercitia spiritualia; ezek a létezés 
határainak a finom, olykor meg-
rázóan lírai kijelölései; a kép eljut 
a képhiány; a látás csöndje hatá-
ráig; tiszta, sallangmentes gesztu-
sok mennek végbe a kép létrejötte 
előtt, a nézés így nem egyéb, mint 
ezekben a tiszta gesztusokban 
való részesülés jelen idejű esemé-
nye: a másik közénk születése 

fragmentum – Barátot is jelent: 
több kép is dokumentálja – az 
emlékezés és emlékeztetés, vagy 
pedig a szembesítés különféle 
gyakorlatait kínálva a szemlélő-
nek – a közösségi interakciók el-
tűnésének, kiürülésének, végletes 
elsorvadásának velünk történő fo-
lyamatait 

fragmentum – A kiállítás kurá-
tora a Teremtés könyvét idézi, jól 
tesszük tehát, ha fölidézzük, hogy 
Isten a fényt több „nappal” az égi-
testek, a nap, valamint az ég többi 
szorgalmas lámpásai előtt terem-
tette, az idővel együtt; a fény te-
hát az isteni önkiáradás esemé-
nyéhez kötődik (egyetlen fény), a 
teremtés első napjához, és nem a 
napfelkeltéhez vagy a napnyug-
tához, ami csak a negyedik nap 
eseménye; ha fénnyel kezdődik a 
világ, akkor mi mást dokumentál 
a fotográfia és a fotográfus, mint 
az egyetlen fény feltörését a sokfé-
le fény mélyéről? Világ-definíció: 
ahova a(z isteni) fény elhat 

Visky András

Szalonetika

Gondolatok a Műcsarnokban 
szervezett II. Nemzeti 
Építészeti Szalon kapcsán 

„Összességében korrekt ered-
mény született, a kurátor elsődle-
ges célját – párbeszédet kezdemé-
nyezni az építészetről a laikus kö-
zönséggel – maximálisan elérte  
A közönség megszólíttatott, fino-
man, agresszivitás nélkül, szalon-
képesen  Progresszív elméknek 
egyedül az utópiák terme hiány-
zik – ott elfért volna némi izga-
lom, de ez már a következő, négy 
év múlva esedékes tárlat feladata 
lesz, ha addigra nem kényszerül 
ágakból hevenyészett kunyhókba 
az árva emberiség” – zárta a Mű-
csarnokban rendezett, I  Nemzeti 
Építészeti Szalonról szóló kriti-
kájának sorait Zöldi Anna 2014  
augusztusában 1 A vízió egyelőre 
szerencsére nem vált valósággá, 
azonban ma már nemcsak maga 
az aggodalom, hanem környeze-
tünk közvetlen, mindenki által 
tapasztalható változása is egyre 
erősebben jelen van mindennap-
jainkban  Bojár Iván Andrást is ez 
késztette arra, hogy az Építészfóru-
mon publikáljon egy írást,2 amely-
nek címe a legolvasottabb hazai 
online építész-felületen provoka-
tívabb talán nem is lehetne: „Épí-
tészek, ne építsetek!” 

Úgy tűnik, legalábbis az épí-
tészeti kritikával és teóriával fog-
lalkozók a jelenséget itthon meg-
kerülhetetlennek érzik  Joggal 
kereshettük tehát az erre és a mai 
hazai építészeti közéletet foglal-
koztató többi szakmaetikai kér-
désre való reflexiót a közelmúlt 
legmonumentálisabb hazai építé-
szeti seregszemléjén, a II  Nemze-
ti Építészeti Szalonon (főkurátor: 
Szegő György)  A TÉR /// ERŐ cí-
met viselő tárlat 2019  április 26  
és augusztus 25  között töltötte be 
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a Műcsarnok teljes központi tér-
sorát és legtöbb melléktermét  Az 
előcsarnok utáni három helyiség-
ben funkciók szerint csoportosít-
va láthattuk az elmúlt öt év válo-
gatott hazai építészeti produktu-
mait  Az alapvető információkra 
szorítkozó szövegek mellett fotók, 
tervrajzok és figyelemreméltóan 
sok, látványos makett segítette a 
tájékozódást  

A beharangozó szerint az itt 
bemutatott „több mint 120 épület 
közös jellemzője az építészeti mi-
nőség”  A szalon-műfaj már ko-
rábbi tárlatokhoz is azért tűnhe-
tett jó választásnak a Műcsarnok 
részéről, mert a mai megosztott, 
egyre párbeszédképtelenebb kor-
szakban egyfajta kívülálló tárgyi-
lagossággal, a konfliktusok tuda-
tos kerülésével állíthatja egymás 
mellé a különféle alkotásokat  A 
kiállítás tulajdonképpen ezzel a 
tömeges bemutatással korrekt 
módon teljesített, hiszen valóban 
kirajzolódnak a hazai építészeti 
közéletet az elmúlt fél évtizedben 
foglalkoztató főbb témák  A 2014-
es, I  Nemzeti Építészeti Szalonon 
nem igazolódott a félelem, misze-
rint az MMA által átvett Műcsar-
nok Szegő György vezetésével 
elkezdi a jobboldali elkötelezett-
ségű és/vagy organikus építészet 
erőteljes kanonizálását, túlrep-
rezentálását  Ez a szándék (talán 
Medgyaszay István építészete be-
mutatásának módját kivéve) 2019-
ben sem volt érezhető  A gyűjtés-
ből leszűrhettük, hogy az elmúlt 
években az organikus építészet 
már nem igazán volt téma; azt 
talán egyetlen erőtlen Makovecz-
epigon épület reprezentálta  Rög-
tön a kiállítás első termének fel-
ütéseként egy sokkal aktuálisabb 
kérdéssel találtuk szembe magun-
kat: a liget-projekt hatalmas be-
hemótjaival  A harmadik terem-
be belépve pedig azonnal beleüt-
köztünk az egyik legmegosztóbb 
budai vári projektbe, az egykori 

kármelita-kolostor, majd (tánc)
színház miniszterelnökséggé való 
átalakításának terepasztalszerű 
makettjébe  Ezt a termet szám-
szerűleg egy másik kényes téma 
uralta, a különféle visszaépítések: 
itt találtuk például a füzéri és a di-
ósgyőri vár rekonstrukcióit, ame-
lyek közül az előbbi, az „önmaga 
emlékművévé” átépített füzéri 
felső vár 2017-ben citrom-díjat 
kapott az ICOMOS-tól  A kérdés 
tehát itt különösen élesen tehető 
fel: mi az a „minőség”, amely ösz-
szeköti ezeket a szakmai fórumo-
kon el nem fogadott projekteket a 
mellettük bemutatott, a Hetedik 
Műterem (vezető tervező: Sza-
bó Levente) által tervezett, széles 
körben elismert műemléki felújí-
tásokkal, például a várnegyedbe-
li egykori budai városháza, vala-
mint a Móricz Zsigmond körtéri 
gomba átalakításával? 

A Műcsarnok teremsorát záró 
„szentély”-terembe, kiemelt pozí-
cióba került a hatvan éve elhunyt 
Medgyaszay István munkásságát 
bemutató összeállítás Medgya-
szay, a modern címmel  A kurá-
tor (Potzner Ferenc) adós maradt 
a „modern” szó definíciójával  
Medgyaszay európai tájékozott-
ságú, vitathatatlanul invenciózus, 
virtuóz forma- és anyagkezelésű, 
nagyratörő építőművész volt  A 
20  század eleji modern csak má-
sodsorban szerkezeti és formai 
megújulás azonban elsősorban 
egy szociális és társadalmi eszme, 
amelynek egyik fő mozgatórugó-
ja, hogy a nagyvárosok legkín-
zóbb problémájára, a lakáskérdés-
re a társadalom által finanszíroz-
ható, racionalizáláson, sorozat-
gyártáson és tipizáláson alapuló 
választ adjon  Ezek nem tartoztak 
Medgyaszay alapvető kérdésfel-
vetései közé  Sőt, ha Adolf Loos 
híres állítása felől nézzük, misze-
rint „a díszítés bűntény” (amely 
mögött kevésbé a szociális gon-
dolat, mint inkább egy józan, visz-
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szafogott kulturáltság iránti igény 
állt), akkor Medgyaszay magya-
ros formakeresései, megalomán 
álmai (például a Gellért-hegyre) 
nagyon megnehezítik a magyar 
modern kánonba való besorolás-
ra tett erőfeszítéseket  Mindez 
ráadásul azt sugallja, mintha Me-
dgyaszaynak nagyobb szüksége 
volna a mai véleményalkotó szak-
mai közegben talán jobb csengé-
sű „modern” jelzőre (is), mint a 
„nemzeti formakereső” vagy az 
„organikusok előfutára” besoro-
lásra  Szinte tálcán kínálta magát 
továbbá a kérdés, hogy ha már 
2019-ben évfordulót ünnepel-
tünk, akkor miért nem került elő 
a Bauhaus tematikája? Miért nem 
próbált meg a kiállítás lefaragni 
valamit ezen építészeti korszak 
bemutatásának és feldolgozásá-
nak hátrányából, vagy legalább 
minimálisan a témára reflektálni?

A Medgyaszay-terem mellet-
ti oldalteremben kapott helyet a 
legfiatalabb építészgeneráció be-
mutatkozása  Őket öt évvel ez-
előtt joggal hiányolhattuk, bár 
az is igaz, hogy éppen az elmúlt 
időszak konjunktúrájának hullá-
main tudtak megalakulni és ko-
moly publikálható eredményeket 
felmutatni  Az irodák tagjai sok-
szor még a 30 éves átlagéletkort 
sem érik el  Már első ránézésre is 
a Paradigma Ariadné (Csóka Atti-
la Róbert, Molnár Szabolcs, Smiló 
Dávid) munkája vonja magára 
a figyelmet, hiszen egyedül az ő 
fotóik nem a standard kb  60x100 
cm-es pvc-re kasírozott tablón je-
lennek meg, hanem 3×4 db, kb  
15×15 cm-es, bekeretezett képecs-
kén  Egy kisméretű makett foglal-
ja össze leginkább víziójuk lénye-
gét, amelyben egymásra halmo-
zott szállító-konténerekben folyik 
az élet egy Mad Max-szerű világ-
ban  Még ennél is érdekesebb Do-
bos Bencének és munkatársainak 
kísérleti (egykori diploma)mun-
kája, ahol a termálvízkutakra tele-

pített vázszerkezeteket lepi be és 
teszi hajlékká a kicsapódó vízkő  

A kiállítás tematizálta a ge-
neratív építészetet is: az épüle-
teket bemutató teremsor amúgy 
szimmetrikus elrendezésű in-
stallációjában a bal oldali elemek 
műanyag táblákból készültek 
(szemben a jobb oldali vélhetően 
bútorlapból vagy gipszkarton-
ból állókkal), és felső részük egy 
számítógéppel generált minta 
szerint ki volt kilyuggatva  Ennél 
sokkal többet (pl  megépült ha-
zai példákról) nem tudtunk meg 
a ma kétségkívül divatos építé-
szeti irányzatról, azonban az eh-
hez felhasznált több köbméternyi 
kihullott műanyag önreflexióra 
késztette a kiállítás alkotóit: a fi-
atal építészgenerációt bemutató 
termem közepét egy (szintén eb-
ből a műanyagból) ragasztott kon-
téner foglalja el, amely a kiállítás 
installációjának építése közben 
keletkező szeméttel van tele  Mél-
tányolandó gesztus, de talán csak 
ront a helyzeten, hiszen így nem 
lehet nem arra gondolni, hogy ha 
ez a nagy kupac hulladék csak a 
generatív mintázat lyukainak ki-
szaggatásával létrejött felesleges 
anyag, mennyi keletkezett a kiál-
lítás teljes, sok-sok négyzetméter-
nyi műanyagelemeinek lebontá-
sa után  Az ideiglenes kiállítások 
installációjának anyaghasználata 
önmagában is érdekes kérdés  Jó 
példákkal járt elől már több alka-
lommal a Kiscelli Múzeum, ahol 
a minimális anyagi lehetőség és 
a többszöri elbontás-újraépítés 
kényszere (ti  az időszaki kiállí-
tásokat befogadó templomteret 
használják rendezvényekre is) 
szült racionális, mégis irigylésre 
méltóan kreatív megoldásokat  
Ezek legtöbbje újra felhasználható 
vagy újra felhasznált anyagokból 
(raklapok, zsalutáblák, gyalulat-
lan faanyag stb ) készült  

A kiállítás egyik legfontosabb 
gesztusa az a vetítőszoba volt, 
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amely az elmúlt öt évben elhunyt 
kiemelkedő építészeknek, építé-
szet-teoretikusoknak állított em-
léket  Pótolhatatlan nevek meg-
hökkentően hosszú sora villant fel 
a vetítővásznon, amelyek közül 
álljon itt csak egy szubjektív válo-
gatás: Kerékgyártó Béla, Winkler 
Gábor, Vámos Dominika, Marosi 
Bálint, Arnóth Lajos, Pásztor Eri-
ka Katalina…

A kiállítás különösen izgal-
mas témái a további oldalterek-
ben helyezkedtek el  A miskolci 
Kollektív Ház és építészeinek kö-
zösségét, munkásságát feldolgo-
zó rész valóban hiánypótló volt 
(kurátor: Sulyok Miklós), és talán 
még aktuálisabb témát dolgozott 
fel a Közösség és építészet címet vi-
selő szekció (kurátor: Balázs Mi-
hály)  Itt a klímaváltozásra, a túl-
népesedésre és egyéb társadalmi 
problémákra adott olyan válaszo-
kat láthattunk, amelyeket részben 
vagy egészben magyar alkotók 
szerveztek  Afrikai és mély-ázsiai 
projekteket, de hozzánk karnyúj-
tásnyira első, mégis egyre inkább 
a perifériára szoruló, leszakadó 
közösségekben létrehozott mun-
kákban is elmélyedhettünk  

Mindazoknak tehát, akik ér-
deklődnek a mai hazai építészeti 
folyamatok és legaktuálisabb té-
mák iránt, mindenképpen érde-
mes volt megtekinteni a tárlatot 
a Műcsarnokban: valóban átfogó 
képet láthatott  A kiállítás és al-
kotói gazdag nyersanyagot, szinte 
teljes képet adtak a véleményal-
kotáshoz, ugyanakkor eligazod-
nia már mindenkinek magának 
kellett a hazai építészet folyama-
tainak egyre nehezebben átlátha-
tó útvesztőiben  Tavaly is elmond-
hattuk, hogy „összességében kor-
rekt eredmény született, a kurátor 
elsődleges célját – párbeszédet 
kezdeményezni az építészetről a 
laikus közönséggel – maximáli-
san elérte  A közönség megszó-
líttatott, finoman, agresszivitás 

nélkül, szalonképesen  Progresz-
szív elméknek egyedül az utópiák 
terme hiányzik – ott elfért volna 
némi izgalom, de ez már a követ-
kező, négy év múlva esedékes tár-
lat feladata lesz, ha addigra nem 
kényszerül ágakból hevenyészett 
kunyhókba az árva emberiség ”

Hartmann Gergely

Jegyzetek

1 Zöldi Anna: Szalonképes épí-
tészet, revizoronline.com, https://
revizoronline com/hu/cikk/5163/i-
epiteszeti-nemzeti-szalon-100-
kreativitas-mucsarnok/ (Utol-
só letöltés: 2019  07  16 ) 2 Bo-
jár Iván András: Építészek, ne 
építsetek! epiteszforum.hu, http://
epiteszforum hu/epiteszek-ne-
epitsetek (Utolsó letöltés: 2019  07  
16 )

Tom őrnagy és a csillagok

Holdmúzeum 1969 – Művészet 
és világűr 

Irányítóközpont Tom őrnagynak
Irányítóközpont Tom őrnagynak
Vedd be a proteintablettáid és 
         sisakot föl
Irányítóközpont Tom őrnagynak
Visszaszámlálás indul, motorok 
          bekapcs, 
Gyújtást ellenőrizz, Isten veled 1

A becslések szerint fél milliárd 
ember – a Föld akkori népességé-
nek majdnem 15 százaléka – nézte 
1969  július 21-én a NASA televí-
ziós élő közvetítését a Hold felszí-
néről, amikor Neil Armstrong és 
Buzz Aldrin megtették azokat az 
első lépéseket  A Holdra szállás 
nemcsak tudományos-technoló-
giai mérföldkőnek és évezredes 
álmok beteljesülésének számított, 
hanem az „első globális média-
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eseménynek” is – tudható meg az 
óbudai Vasarely Múzeum Hold-
múzeum 1969 – Művészet és világűr 
című kiállításán  Ez a tény egy-
részt azt mutatja, milyen intenzív 
érdeklődés övezte az űrutazást a 
hatvanas években, de fontosabb, 
hogy rávilágít, mennyire a vizu-
alitás volt a meghatározó médiu-
ma az események közvetítésének  
Nemcsak hallottunk róla, hanem 
láttuk is  Egy művészeti múzeum-
ban azonban tudják, hogy látni 
– és aztán reprezentálni – meg-
lehetősen sokféleképpen lehet 
ugyanazt a dolgot  Orosz Márton 
kurátor, 50 évvel a Holdra szállás 
után, arra vállalkozott, hogy eze-
ket a különböző víziókat szemléz-
ze és összegezze, legalább annyi-
ra fókuszálva az égitestre magára, 
mint a világűr meghódítását célzó 
vállalkozásra  

Ugyanis miközben a Hold-
múzeum apropóját az évforduló 
adja, a kiállítás anyagában túl-
mutat az 1969-es történéseken  
Kapcsolatunk a Holddal, a világ-
űrrel annál ősibb és univerzáli-
sabb – nem összegezhető csupán 
Neil Armstrong otthagyott láb-
nyomában, bármilyen nagy lé-
pés eredménye legyen is az  Így 
az idő- és térbeli spektrum egyik 
végletét jelképezi az az i  e  6–4  
századból származó fajanszfigu-
ra, amely az ókori egyiptomiak 
holdistenét, Khonszut ábrázolja, 
akit a megújulás és újjászületés 
szimbólumaként tiszteltek  A má-
sik végponton pedig ott vannak a 
Holdbárka (Moon Ark) elnevezésű 
projekt grafikái és tervrajzai, ame-
lyet egyféle világűrbe kilőtt, a föl-
di kultúrát összegző palackpos-
taként képzelnek el az alkotók, 
amikor majd 2021-ben elindul az 
Amerikai Egyesült Államokból a 
Hold felé  Ahogyan azt a kitűnő 
falszövegek címei is jelzik, a kiállí-
tás termein végigsétálva eljutunk 
a távoli és elérhetetlen égitest ké-
pétől (A Hold kultúrtörténete, Luna 

incognita) a tudományos fantaszti-
kumon keresztül (Utazás a Holdba) 
a tudományos tényig és megisme-
résig, illetve az ahhoz kapcsolódó 
művészi reflexiókig (Válasz(ok) a 
holdra szállásra, Holdhappeningek, 
Sky Art, Vasarely párbeszéde az ég-
gel)  A hangsúly azonban kétség-
kívül az űrrepülés hőskorára – az 
első Szputnyik műhold 1957-es 
fellövésétől az 1986-os Challen-
ger-katasztrófáig tartó időszakra 
– helyeződik 

Van-e köze a Hold meghódí-
tására irányuló hidegháborús űr-
versenynek a művészethez? A fes-
tő és grafikus Kondor Béla példá-
ul már 1959-ben így nyilatkozott 
a szovjet Luna–1 műhold sikeres 
küldetése kapcsán: „Nagyon fog-
lalkoztatott az egész kérdés, érde-
kelt, nyugtalanított, hogyan törté-
nik, milyen körülmények között 
a megmérhetetlen jelentőségű tu-
dományos kísérlet megindítása, 
amikor az ember mindent legyőz-
ve függetleníti magát a Földtől 
(…) Ma még nem tudom, milyen 
formában, de bizonyos, hogy mű-
vészetemben vissza fog térni ez 
a téma, hiszen velem együtt sok 
százmillió ember képzeletét fog-
lalkoztatja mindaz, aminek ma 
mi, szerencsés generáció, tanúi 
és részesei vagyunk ”2 Valóban, 
Kondor később több művében fel-
használta az űrutazás motívum-
kincsét: a kiállításon két asztro-
nautákat ábrázoló festménye, il-
letve fotói és egy gyufaszálakból 
konstruált holdjáró-makettje is 
látható  S valóban, a Holdmúzeum 
egyértelműen bizonyítja, hogy 
nemcsak Kondor, hanem művé-
szek szerte a világban – Ameri-
kában, Nyugat-Európában, de a 
Szovjetunióban és térségében is 
– törekedtek a tudományos és tár-
sadalmi-politikai vállalkozás esz-
tétikai kérdéssé való átformálásá-
ra  Mindezt változatos formákban 
tették, a performanszművészettől 
a videóig, a figuratív festészettől 
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az absztrakcióig, olykor konkrét 
eseményekre vagy jelenségekre 
reflektálva, máskor azokat a na-
gyobb kérdéseket boncolgatva, 
amelyeket az emberi űrutazás le-
hetősége felvetett  

A kiállításnak helyet adó mú-
zeum névadója, Victor Vasarely 
már az 1950-es évektől kezdődő-
en több op art művét is kozmikus 
jelenségek után nevezte el  Az 
egyik teremben egész falat bebo-
rítanak főképp a CTA-sorozatból 
származó alkotásai: a cím olyan 
elektromágneses sugárzásra utal, 
amelyet földönkívüli jeladásnak 
gondoltak az azt észlelő tudósok 
1965-ben  A vibráló, érzékeinkekel 
játszó, mozgás és térbeliség illúzi-
óját keltő kétdimenziós felületek a 
földi és a kozmikus, én és világűr 
találkozásának érzetét kelthetik 
a látogatóban  Vasarely Doupla 
Oervegn (1982) című szitanyo-
matának kiállított darabja pedig 
szó szerint kozmikus műnek te-
kinthető, hiszen egyike a 100 má-
solatnak, amelyeket Jean-Loup 
Chrétien francia űrhajós 1982-ben 
magával vitt küldetésére, majd a 
galaktikus kaland után a nyoma-
tokat jótékonysági célból elárve-
rezték  

Az „űrbe lőtt műtárgyak” ka-
tegóriájába tartozik a kiállítás cí-
mét adó, s egyik fődarabjának 
tekinthető Holdmúzeum (Moon 
Museum) is 1969-ből  A gravíro-
zott kerámialap eredetije a szó-
beszéd szerint az első műalkotás, 
amely a Holdra került, miután az 
amerikai Forrest Myers egy mér-
nökbarátja az Apollo–12-es űrha-
jó leszállóegységére csempészte  
Myersnek és öt művésztársá-
nak (John Chamberlain, David 
Novros, Claes Oldenburg, Robert 
Rauschenberg és Andy Warhol) 
egy-egy rajza képviselte tehát a 
hatvanas évek New York-i kultú-
ráját a második Hold-misszión  
Warhol hozzájárulása jellegzete-
sen irreverens: egyszerre olvasha-

tó a művész monogramjaként és 
látható férfi nemi szervként vagy 
egy rakéta rajzaként  

Irányítóközpont Tom őrnagynak
Hát tényleg sikerült
Az újságok tudni akarják, ki 
      ingjét viseled
És most hagyd el a kapszulát, ha
           mered
Itt Tom őrnagy az irányítóköz-
         pontnak
Kilépek az ajtón
És oly különös módon lebegek
És ma a csillagok is nagyon 
     másnak tűnnek

Myersék akciójának egyik ér-
deme, hogy felhívta a figyelmet a 
különböző perspektívák – ez eset-
ben a tudományos és a művésze-
ti-esztétikai – együtt létezésének 
szükségességére, még egy olyan 
vállalkozás esetében is, mint az 
űrutazás  Különösen találó, hogy 
a kiállítás maga is e mű után kap-
ta a nevét, hiszen a Vasarely Mú-
zeumban bemutatott anyagnak 
ugyancsak ez a dialogikus jelleg 
az egyik legvonzóbb jellemvo-
nása  A termekben párbeszédbe 
kerül nemcsak a tudomány és 
művészet, de a magas- és popu-
láris kultúra is, a Holdról alkotott 
különböző víziók jelennek meg  
Így a Vasarely CTA-nyomatait be-
mutató fal előtti vitrinben David 
Bowie 1969-es Space Oddity című 
albumának borítója kap helyet, 
melynek ünnepi kiadásához épp 
Vasarely egyik alkotását hasz-
nálták fel  Stanley Kubrick 2001: 
Űrodusszeia című 1968-as filmjé-
nek magyar plakátja egy terem-
be került Verne Gyula Utazás a 
Holdba regényének illusztrált ki-
adásaival, korai Hold-fotókkal és 
asztronómiai témájú publikációk-
kal, illetve Rékassy Csaba 1970-
es évekbeli álomszerű, szürreális 
jellegű rézkarcaival, amelyeken 
tetőtől talpig beöltözött asztro-
nauták és középkori csuhát vi-
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selő szerzetesek hajolnak együtt 
egy-egy térkép vagy illusztráció 
fölé  A bő audiovizuális anyag ré-
szét képezik művészi performan- 
szok videódokumentációi (Robert 
Whitman: Amerikai Hold, 1960), ar-
chív felvételek a Holdra szállásról, 
illetve korabeli tudományos-is-
meretterjesztő, tudományos-fan- 
tasztikus vagy animációs filmek 
részletei is  Ennek a polifonikus 
jellegnek köszönhetően egyrészt 
teljesebb kép rajzolódik ki az em-
beriség Holdhoz és világűrhöz 
fűződő kapcsolatáról, másrészt 
sikerül valamit érzékeltetni abból 
az űrmániából, amely a Holdra 
szállás körüli éveket jellemez-
te szerte a világon  Az amerikai 
LIFE magazin és az Esti Hírlap is 
Armstrongról beszélt 1969-ben, és 
Dubaitól a Cook-szigetekig min-
denhol ünnepi bélyeget bocsátot-
tak ki a postahivatalok július 21  
után  

Az űrverseny politikai hátte-
rét, a hidegháborús kontextust 
tekintetbe véve polifonikusnak 
nevezhető a kiállítás olyan szem-
pontból is, hogy az optimizmus 
és lelkesedés mellett fölvillantja 
azokat a nézőpontokat, hango-
kat is, amelyek megkérdőjelez-
ték a Holdra szállás jelentőségét, 
vagy azt a (férfi) heroizmusra 
épülő győzelmi narratívát, amely 
még ma is jellemzi az űr meghó-
dítására irányuló törekvéseket  
Lowell Blair Nesbitt Holdra szál-
lás – Hold-gyalázás (Moon Landing 
– Moon Rape, 1970) című művé-
vel (amely egyébként a kiállítás 
plakátjának alapjául is szolgált) 
pontosan a „meghódítás” és az 
emberi nyomhagyás logikáját 
kérdőjelezte meg úgy, hogy egy 
Hold-fotóra kollázsolta sokszoro-
sítva Armstrong híres lábnyomát 
és más Holdra szálláskor készült 
fényképeket, amelyek így telje-
sen beborítják az égitest felszínét  
Nesbitt megerőszakolt, összejárt, 
letaposott és -tiport Holdja ráadá-

sul közvetlenül az eredeti Apollo–
11-es fotográfiák mellé került a 
kiállítótérben, s így az ünneplő és 
a kritikus attitűd közötti kontraszt 
jól érzékelhető  Feminista kritikát 
fogalmazott meg Aleksandra Mir 
1999-ben Az első nő a Holdon elne-
vezésű akciójával, amikor Hollan-
dia tengerpartjának homokdűnéit 
holdszerű tájjá alakította, és űr-
ruhába bújva, amerikai zászlóval 
a kezében első nőként a „Hold-
ra” lépett  Mir ezáltal felhívta a 
figyelmet a társadalom azon ré-
tegeire, amelyek bizonyos szem-
pontból ki vannak rekesztve az 
űrvállalkozásból  Ahogyan War-
hol korábban említett monogram-
rakéta-pénisz rajza a Holdmúzeum 
projekthez is sugallja: az űrutazás 
elválaszthatatlan a hős, hódító 
férfi alakjától  

Egy másik perspektívát jel-
képeznek a nemzetközi anyagot 
kiegészítő magyar műalkotások 
(illetve regényillusztrációk, rajz-
filmrészletek stb ), amelyeket jó 
ízléssel nem különített el egy te-
rembe a kurátor, hanem beillesz-
tette őket a tematikus egységekbe  
A Kádár-kori magyar sajtóban 
népszerű téma volt a szovjetek 
és amerikaiak „békés versengé-
se” a világűrért és a Holdért, s 
habár kétségtelenül elfogultan, 
de mindkét fél sikereiről beszá-
moltak  Jurij Gagarin, az első űr-
utas (és a Szovjetunió „két lábon 
járó propagandafegyvere”) is el-
látogatott Budapestre 1961-ben 3 
A korabeli művészek tehát tisz-
tában voltak a tudományos fejle-
ményekkel, s többek közt Kondor, 
Lakner László, Altorjai Sándor, 
Szentjóby Tamás, Gyémánt Lász-
ló és Siskov Ludmil is foglalkozott 
a világűr-tematikával  

A Holdra szállásra adott ma-
gyar válaszok között ott van egy-
részt Gyémánt Neil Armstrongja 
(1969), amely az amerikai asztro-
nautát ábrázolja űrhajósruhában, s 
melynek célja a történelmi pillanat 
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megörökítése és az azt végrehajtó 
hős felmagasztalása  A festmény 
a kiállításon nem szereplő párján 
(One small step for a man, a giant 
leap for mankind…, 1969) Gyémánt 
az Egyesült Államok zászlaja mel-
lé írja Armstrong híres szavait, 
amelyek az egyéni tettet az egész 
emberiség teljesítményeként mu-
tatják be  Ezzel az attitűddel állít-
ható szembe például Szentjóby és 
Erdély Miklós akciója, amelyet a 
Holdra szállással párhuzamosan 
hajtottak végre  Mialatt Armst-
rong a Holdra lépett, Szenjtóby 
kettétört egy törölközőrudat, a 
Hold felé tartott egy fényérzékeny 
filmszalagot (ezek láthatók a kiál-
lításon), s telefonált Erdéllyel, aki 
közben elásott egy köménymag-
gal töltött kávédarálót a kertjében  
A felhasznált tárgyak banalitása, 
jelentésnélkülisége révén az ab-
szurd akció az általános eufóriá-
val ellentétes magatartást fogal-
maz meg, mintegy megkérdőjele-
zi a pillanat jelentőségét az egyén 
számára  

Itt lebegek bádogdobozomban
Fenn, messze a Hold fölött 
Kék színű a Föld
És nincs semmi, amit tehetnék

Hogy e két véglet között még-
is hol kellene elhelyezkednünk 
a Holdhoz, Holdra szálláshoz 
vagy épp a világűrhöz való viszo-

nyunkban, azt a Vasarely Múze-
umban bemutatott kiállítás szer-
vezői nem kívánják számunkra 
eldönteni  Csupán fölmutatják a 
lehetőségeket, amelyekkel a Hold 
bűv- vagy (esetenként) vonzáskö-
rébe került elődeink előálltak  Az 
alapos kutatómunka és a rendha-
gyó, művészettörténetet és vizu-
ális kultúrát ötvöző, koncepció 
eredménye egy olyan kiállítás, 
amely egyszerre informatív és 
immerzív, s amelynek köszön-
hetően Bowie Tom őrnagyához 
hasonlóan mi is másképp tekin-
tünk majd a csillagokra  (Vasarely 
Múzeum, Budapest, 2019, https://
vasarely hu/vasarely_kovetkezo_
kiallitasok/holdmuzeum-1969-
muveszet-es-vilagur-123093)

Rosu Kriszta

Jegyzetek

1 Az alcímekként szolgáló idé-
zetek David Bowie Space Oddity 
(1969) című dalából származnak, 
a szerző fordításában  2 „Az em-
ber kiugrik a világűrbe   ” Magyar 
írók, művészek a szovjet űrraké-
táról, Magyar Nemzet, 1959  janu-
ár 11  3 Kocsis Piroska: Gaga-
rin Magyarországon, Archívnet, 
2011  http://www archivnet 
hu/kuriozumok/jurij_gagarin_
magyarorszagon html (Utolsó le-
töltés: 2019  09  25 )


