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A 2007 óta zajló tárgyalások és egyeztetések után

2008 szeptemberében megszületett a döntés, hogy a

felszámolás alatt lévõ Országos Pszichiátriai és Neu-

rológia Intézet a Magyar Tudományos Akadémiára

bízza az európai összehasonlításban is kiemelkedõ

kulturális és történeti értékkel bíró muzeális gyûjte-

ményét. A hazai köztudatba fogalomként beágyazó-

dó Lipótmezõ kollekciójának hányatott sorsa nem

mellékesen 20. századi történelmünk tükre is.

A lelkes és elhivatott alapító kedvbõl és gyarapító

szándékból egy pszichiátria-, kultúr- és mûvészettör-

téneti szempontból is izgalmas képtár és orvostörté-

neti leletegyüttes jött létre.

A gyûjteménygyarapítás lendületes idõszakában

fontosnak ítélték és tervezték is annak rendszerezé-

sét, de ez végülis – részben a második világháború

miatt – elmaradt.

A múzeum többlépcsõs, az ’50-es, majd ’80-as

évekbeli rekonstruálása és újraindítása magával hozta

a hazai gyakorlatban páratlan értékû gyûjtemény fel-

dolgozását is, melyben szerepe volt a Lipóton dolgo-

zó orvosoknak, Selig Árpádnak és Fekete Jánosnak,

valamint Plesznivy Edit mûvészettörténésznek, aki

muzeológusként két évtizeden keresztül gondozta a

gyûjteményt. Az alapító orvosok gyûjtési preferenci-

áinak tudományos feltárása, valamint a múzeum

újabb munkákkal történõ gyarapítása és kiegészítése

is az õ érdeme.

A tulajdonosváltást tervezni és idõzíteni sem lehe-

tett volna jobban. A Magyar Nemzeti Galéria Belsõ

utak képei címû kiállítása sajtótájékoztatóján (2008.

szeptember 16.) publikussá válhatott, hogy a gyûjte-

mény sorsa megnyugtatóan alakul, az MTA Mûvé-

szettörténeti Kutatóintézet kezelésében kutatószolgá-

latot mûködtetõ és kutatói feladatokat is ellátó múze-

umként – MTA Pszichiátriai Gyûjtemény néven –

folytatja mûködését. Az MNG kiállításához kapcsoló-

dó konferencia (2008. november 4.) és az azt doku-

mentáló tanulmánykötet – amit az olvasó a kezében

tart – egy hagyományteremtõ elhatározás elsõ lépcsõ-

foka.

A jelen kötet két szerkesztõje már a 2007-es évtõl

együtt dolgozik Plesznivy Edittel azon, hogy a gyûj-

temény adminisztratív teendõkkel lassított (és sok

esetben akadályozott) átadása és átvétele a lehetõ leg-

nagyobb mértékben szakmai mederben folyjék. Sike-

rült kommunikatívan és rugalmasan együttmûköd-

nünk, latbavetettük személyes elhivatottságunkat, a

háttérben egyre erõsödõ szakmai támogatottságun-

kat és kapcsolatrendszerünket, hogy a gyûjtemény

megfelelõ biztonságban kerüljön át a régirõl az új

helyszínre.

A régi, színvonalas állandó kiállítás emlékét

megõrizve, az új székhelyen létrehozott, maximális

szakmai követelményeket kielégítõ, kutatható, láto-

gatható szakmai raktárral és kamaratárlatok rendezé-

sére alkalmas kiállítótérrel berendezett új intézmény

programjának kialakításában igyekeztünk és a jö-

võben is törekszünk megteremteni a zökkenõmentes

kontinuitást a gyûjtemény két állapota között.

E sorok írásakor már túl vagyunk a második, a Tu-

domány Ünnepe rendezvénysorozathoz igazított

(szokásos) õszi konferenciánkon is (2009. november

10.). Túlmutatva a pszichiátria és a mûvészettörténet

keretein, e konferenciákat a multidiszciplinaritás je-

gyében rendezzük, utat nyitva egyrészt a különbözõ

tudományos és mûvészeti szférák átjárása, másrészt a

gyûjteménynek a tudományos és kulturális életbe, a

köztudatba történõ mélyebb és inspiráló beágyazódá-

sa felé.

Jelen kötetünkkel, csak úgy, mint az állandóan vál-

tozó partneri kapcsolatok felhasználásával azon

fáradozunk, hogy a gyûjtemény mind szakmai, mind

laikus szempontok szerint a lehetõ legjobban szere-

peljen a hazai és nemzetközi mûvészeti szcénában,

törekszünk arra, hogy a hasonló, elismert gyûjtemé-

nyek mellé felzárkózhassunk.

A mára ismét egyre erõsebb érdeklõdés célke-

resztjében a múzeumi gyakorlatnak megfelelõen köl-

csönzünk mûveket jelentõs átfogó kiállításokra, kor-

társ hivatásos és art brut-mûvészeket invitálunk kiál-

lítóterünkbe, valamint ide illõ tárlatokat fogadunk be.

A fenti elgondolás nyitányaként a Pszichiátria, mû-

vészet, terápia címen megrendezett tematikus konfe-

rencia elsõ lépésben az interdiszciplinaritás jegyében

az outsider art / art brut mûvészethez kapcsolódó kuta-

tási területek felvázolására (Beke László), a gyûjte-

mény történetének ismertetésére (Plesznivy Edit), az

art brut és outsider art intézményesülési kérdéseinek fel-

vetésére (Gaál József, Komáromi Erzsébet), illetve az

esztétikai kánont érintõ hatások elemzésére (Imre

Györgyi) vállalkozott. A kötet lezárásaként egy izgal-
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mas tanulmányt olvashatunk a pszichiátriai gyakorlat-

nak a tudományos gondolkodásmódokba történõ fel-

szívódásáról és ennek elemzõ kimutatásáról (Hárdi

István és Tényi Tamás).

Az elkövetkezõ konferenciák szervezését a külön-

bözõ tudományterületekrõl érkezõ kutatók skálájá-

nak szélesítésével minél inkább specifikus kérdéskö-

rök fókuszba állításával kívánjuk megvalósítani. Eb-

ben a tekintetben az intézmény története, a betegellá-

tás mikéntje, a pharmakológia, a mûvészetterápia fej-

lõdése, orvostörténeti kutatások csakúgy érdekes ada-

lékokkal szolgálnak, mint a pszichológia, az agykuta-

tás, a percepció vagy a társmûvészetek (zene, film,

irodalomtörténet) területérõl bekerülõ elemzések.

Tudományos munkánkat a gyûjtemény részeként

hozzánk került kéziratos elõadások, orvosi, filozófiai

kutatások, háttéranyagok kontextusba helyezésével,

sajtó alá rendezésével, publikálásával tervezzük ki-

egészíteni.

Ennek megvalósítása érdekében mind az MTA

más intézeteivel, mind az egészségügyi háttérin-

tézetekkel, szociális ellátóhelyekkel, levéltárakkal

bõvítjük partnereink számát. További munkánkat a

hasonló külföldi intézmények együttmûködési lehe-

tõségei is segítik.

Reméljük, hogy tanulmánykötetünk informatív és

inspiráló olvasmány lesz mind a szakmai, mind a lai-

kus érdeklõdõk számára.
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Abból az alkalomból, hogy az Országos Pszichiát-

riai és Neurológiai Intézet Selig-gyûjteményébõl, a

Pszichiátriai Múzeumból létrejött az MTA Pszichiát-

riai Gyûjteménye, alapvetõen fontossá vált tisztázni,

összefoglalni az új helyzetet és meghatározni a gyûj-

temény tudományos programját. Amikor elõször ki-

szivárgott az OPNI feloszlatásának gondolata, több

intézmény neve is felmerült az utódlás szándékával,

de végül az MTA bizonyult a legerõsebbnek. Közvet-

lenül az MTA tisztújítása elõtt (2008) a gyûjtemény

átvétele lekerült a napirendrõl, ám az új vezetõség

szerencsésen ismét kiegyezett az Egészségügyi Mi-

nisztériummal, minek eredményeképp a Pszichiátriai

Gyûjtemény a budapesti Teréz krt. 13. alatti, ún.

Batthyány-palota 4. emeletére költözött.

Még jóval az OPNI bezárása elõtt Plesznivy Edit

– 20 éven át a gyûjtemény vezetõje – mintegy 40 ké-

pet kiválasztott restaurálásra, illetve a Magyar Nem-

zeti Galéria art brut-kiállításának céljaira, így ezek

szerencsére már szerepelhettek a tárlaton.

Az új helyzet szükségessé tette a mûvészet és a

pszichiátria tudományos kapcsolatrendszerének újra-

gondolását, hogy kirajzolódjék az az interdiszcipliná-

ris mezõ, amelyen az MTA Pszichiátriai Gyûjteménye

mûködni kíván. (Az intézetünk kezelésében lévõ má-

sik gyûjtemény, az MTA Mûvészeti Gyûjteménye a

Roosevelt téren látogatható.) 

Ehhez a vizsgálathoz módszertani segítségül szol-

gál a kulturális antropológia (vizuális antropológia,

visual studies, visual culture) megújuló tudományának

kutatási stratégiája. 2007 májusában a CIHA (Comité

International d’Histoire de l’Art), a mûvészettörténé-

szek nemzetközi szervezete kollokviumot rendezett

Histoire de l’Art et Anthropologie címmel a Musée du

Quai Branlyban, Párizs új antropológiai múzeumá-

ban, ahol e sorok írója is kifejthette álláspontját. A vi-

lágon létezõ tárgyak – és különösen az ember alkotta

tárgyak – sokféleségében többek között Jean Baud-

rillard próbált rendet teremteni A tárgyak rendszere cí-

mû könyvében (1968), szociológiai és pszichoanaliti-

kus alapon. Ma a tárgyakkal való tudományos foglal-

kozás alapelve lehetne, hogy minden tárgyat lehet mû-

alkotásként interpretálni, nemcsak a szigorú értelem-

ben vett mûalkotásokat, és megfordítva, minden tár-

gyat, még a mûalkotásokat is lehet interpretálni antropo-

lógiailag, azaz használatuk, társadalmi kontextusuk

szerint, és társadalomkritikai szemlélettel. Mutatis

mutandis, nemcsak a materiális tárgyakra terjeszthet-

jük ki ezt a szemléletet, hanem a szellemi termékekre

is. Ez a szemlélet alkalmazandó alapvetõen az ún. „el-

mebeteg mûvészetre”.2

Két tevékenységforma, illetve az azokkal foglalko-

zó tudományágak között kell hidat teremtenünk, a

mûvészet és a pszichológia, másfelõl a mûvészet és a

lélektani mûködés patológiája (betegsége, torzulása,

hiányosságai) között. Az egyik fogalomkörrel külön-

féle mûvészettudományok, hazánkban fõleg a mûvé-

szettörténet és az esztétika foglakoznak. A másik fo-

galomkör a pszichológia, illetve a pszichiátria terüle-

tére került. Az utóbbi az elõbbihez képest valamilyen

hiányosságot, csökkent képességet vagy éppen torzu-

lást állapít meg (lásd „fogyatékkal élõk”), míg a mû-

vészet felõl közelítõk igyekeznek ezekben az emberi

termékekben kifejezésbeli, esztétikai többletet kimu-

tatni.

Az elmebetegek kép- és tárgyalkotó tevékenységének néhány

vizsgálati szempontja:

– Mi általánosítható belõlük? Mint minden autodi-

dakta, képzetlen vagy más csökkent képességû sze-

mély munkájára jellemzõ a sérülés, a deviancia, az el-

térés a megszokott ábrázolási/mûvészi normáktól.

Ugyanakkor megfigyelhetõ az elszabadulás a társadal-

mi tabuk, gátlások alól is (akárcsak a gyerekrajzokban,

a törzsi mûvészetben vagy különbözõ zárt közössé-

gek termékeiben).

A fogyatékosság mellett megváltozott életkörül-

mény, másrészt valamilyen fizikai hiány is kényszerít-

heti az alkotót: börtönmunkák, ún. „apácamunkák”,

„türelemüvegek”, más és más indíttatású, de hosszú

elzártság alatti idõtöltés tárgyiasulásai (tengeri hajó-

utak emléktárgyai, katonaságnál barkácsolt munkák,

például Eiffel-torony gyufaszálakból); mindezek kap-

csolata néprajzi kutatásokkal, falusi és városi folklór-

ral, népi díszítõmûvészettel és tárgykultúrával.

– Kisebbségi lét okozta kifejezésformák, például

az ún. „cigányfestészet”, melynek motivációja

ugyanúgy az erõs önkifejezési hajlam, mint az intéz-

ményi struktúra által elfogadott mûvészek esetében.

Megítélésükben nem a fogyatékosság, csupán az

akadémiai mûvészképzés hiánya játszik szerepet;
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ugyanakkor képes önálló mûvészeti formák létreho-

zására is; ugyanígy különbözõ szubkulturális cso-

portok önkifejezési formáit is meg kell említenünk

(például street art).

– Különleges fogyatékosságok késztette tevékeny-

ségformák: szájjal vagy lábbal festõk.

– Outsider art, melynek elõzménye a naiv mûvészet

(„vasárnapi festõk”, art pompier stb.), az art brut, de a

vizsgálatból nem maradhat ki az „otthoni foglalatos-

ságok” egész csoportja (Alois Riegl: Volkskunst,

Hausfleiss und Hausindustrie, Berlin, 1894), a home made

movie, a patchwork, a kézimunka, és végül ide sorolható

az egyszerû amatõrizmus és dilettantizmus is; mindezek

esetleges formaképzési törvényszerûségeinek rokon-

sága archaikus kultúrákkal, törzsi kultúrákkal. Ezt a te-

rületet értelmezte újra a párizsi Centre Pompidou

Magiciens de la Terre címû kiállítása (1989), mely magas

mûvészeti kontextusba emelte a törzsi kultúrák mo-

dern civilizációval való keveredését. (Ennek a kiállí-

tásnak az egyik aktualizált változata volt a Partage d’ex-

otismes címû lyoni 3. kortárs mûvészeti biennálé 2000-

ben.)

– Torzult, patológiás személyiség alkotásainak

vizsgálata mint a diagnózis segédeszköze. (Ide tartoznak

a különféle tesztek: fateszt, Rorschach-teszt stb.) 

A komplex vizsgálati módszerek közül kiemelendõ

Hárdi István rajzanalízise (Dinamikus rajzvizsgálat, Me-

dicina, Budapest, 2002; Vass Zoltán: A rajzvizsgálat

pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintáza-

tok, Flaccus Kiadó, Budapest, 2006). E módszer és a

mûvészettudományos elemzések különbségei és ha-

sonlóságai egyaránt tanulságosak lehetnek.

– A hiányosság vagy torzulás, mint az expresszió fo-

kozásának eszköze. A 20. század elsõ évtizedeinek ér-

deklõdése az elmebetegek rajzai iránt éppúgy vizsgá-

landó, mint a gyerekrajzok, a törzsi kultúrák (kubiz-

mus és afrikai maszkok kapcsolata), a naiv mûvészet,

vagy éppen a dilettantizmus iránt, olyannyira, hogy e

hiányosságok regisztrációja során már sajátos mûvé-

szetrõl kezdünk beszélni: az elmebetegek mûvészeté-

rõl. Jean Dubuffet mûvészete, aki elmebetegek alko-

tásaiból vont le következtetéseket a maga számára,

forrásaival együtt megteremtette az art brutöt.

– Az „elmebetegek mûvészete” terminusnak el-

lentétpárja lehet a kutató számára annak az „egészsé-

ges” mûvésznek a munkássága, aki fokozatosan vesz-

ti el kontrollját önmaga felett.

– Az „elmebeteg mûvész” sajátos módon profivá

is válhat, lásd az ausztriai Gugging-mûvésztelepet,

vagy a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán szereplõ

osztrák kollektívát.

– Speciális esetek: a drogoktól való vagy az alko-

holos befolyásoltság állapota (szenvedélybetegség), a

hipnózis alatti mûvészeti cselekvés (Enyedi Ildikó).

– Azok a vallás területén a legpontosabban meg-

ismert események, melyek extatikus állapotokkal jár-

nak együtt (megszállottság, elragadtatás), másfelõl a

megkötözöttség, részben már a teológia fennhatósá-

ga alá tartoznak.

– A meditáció mint olyan, szintén lehet pszicholó-

giai téma.

– Rendkívül fontosnak tartom Hugo Ball egész te-

vékenységét, aki költõként és mûvészként 1916-ban

Zürichben megalapította a Cabaret Voltaire-t, s ezál-

tal a dadaizmust, majd megtért, érdeklõdése az ör-

dögûzés, a „szentté válás pszichológiája” és más val-

lásos tevékenységek lélektani vonatkozásai felé for-

dult, nem kis mértékben az 1924-es római valláspszi-

chológiai kongresszus hatására.

– Rajzolás, festés és más képzõmûvészeti techni-

kák alkalmazása terápiás vagy önterápiás célokra. Itt

kell felhívnunk a figyelmet arra a körülményre, hogy

a pszichiátriában természetesen nemcsak mûvészeti

terápiáról beszélhetünk, hanem pl. munkaterápiáról

és más gyógyító eljárásokról is, másfelõl nemcsak

mentális betegeken alkalmaznak terápiát, hanem

például nevelési vagy didaktikus meggondolásokból

is. Ez az a kutatási és együttmûködési terület, ahol

sem a mûvészeti szakembernek, sem a terapeutának

nem szabad a másik „térfélen” illetéktelenül beavat-

koznia.

Mûvészetpszichológia és az „egészséges” mentális mûködés

egyéb területei:

– érzékelés, észlelés (lásd op art), idegmûködés,

kognitív pszichológia, kognitív tudomány;

– érzelmi élet, expresszió;

– alkotáspszichológia, a fantázia mûködése, az ih-

let, a tudattalan mûködése;

– behaviorizmus, csoportpszichológia;

– a tudattalan mûködése, pszichoanalízis (a szür-

realizmus mint mûvészeti irányzat új területeket nyi-

tott meg a kutatás számára: álom és álomfejtés, auto-

matikus írás, automatikus vizuális kifejezés); véletlen,

aleatorikus, stochasztikus módszerek; informel mû-

vészet, tasizmus, kalligráfia, gesztusfestészet, vagy a

közelmúltból Arnulf Rainer mûvészete;

– új szimbólumtudomány (Freud és Jung, kollek-

tív tudattalan és archetípusok);

– pszichoanalízis mint társadalomtudomány.

A Pszichiátriai Gyûjteményben tervezett tudományos munka:

A gyûjtemény katalogizálása az átadás-átvétel pil-

lanatában naprakész – a hagyományos és törvényes

normák szerint. Hiányzik azonban a leltári tételek di-

gitális adatbázis formájában történõ közzététele és a

tudományos katalógus. A tudományos feldolgozás

mellett ki kell alakítani az új szerzeményezések rend-
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jét. Folyamatosan újabb és újabb idõszaki kiállításokat

kell tervezni.

Meg kell írni a magyarországi „elmebeteg mûvé-

szet” rendszeres történetét és kutatásának historio-

gráfiáját, különös tekintettel Szondi Lipót, Jakab Irén,

Mezei Árpád, Mérei Ferenc, Binét Ágnes, Pertorini

Rezsõ, Hárdi István, Gerevich József és mások mun-

kásságára.

A gyûjtemény „revitalizálásához” és valódi kuta-

tóközponttá válásához szükséges a folyamatos kap-

csolattartás a gyógyítással, illetve a mûvészetterápi-

ával.

Kapcsolódó kutatások folytathatók a kriminalisz-

tika területén. A kirajzolódó tudományos összefüggé-

sek pedagógiai vonatkozásairól sem szabad elfeled-

keznünk.

Az alkotás területén három új törekvést kell tanul-

mányoznunk. Itt említendõ, mint kiemelkedõ tudo-

mányos terület az addiktológia, illetve a különbözõ

halllucinogének hatása alatt született alkotások kifeje-

zési sajátosságainak vizsgálata. Nemzetközi viszony-

latban kezdenek teret nyerni a sajátos klinikai környe-

zetben mûködõ profi mûvészcsoportok, melyek kere-

tében teljes értékû mûvészegyéniségek fejlõdnek ki,

egyéni mûvészi sajátosságokkal (lásd az osztrák és

belga példákat). Mára ugyancsak új tendenciának te-

kinthetõ, Magyarországon is, hogy a beteg, illetve az

alkotó nem elzárt klinikán, hanem családi vagy társa-

dalmi környezetben él, a gyógyító pszichiáter vagy

pszichológus pedig idõszakos járóbeteg kezelésen lát-

ja el. Végül egyre gyakoribb – hazánkban is – „beteg”

és „egészséges” (hivatásos) mûvészek kreatív együtt-

mûködése.

A Pszichiátriai Gyûjtemény történetei adottsága,

hogy elsõsorban a hagyományos mûvészeti ágak (fes-

tészet, rajz, szobrászat, tárgyalkotás) alkotásait tartal-

mazza. Ki kell azonban terjeszteni figyelmünket a

többi kifejezésformára, mûvészeti technikára és mé-

diumra is: a színházra, a bábjátékra, performanszra,

zenére, táncra – s ezek dokumentációjára –, iroda-

lomra, illetve a fotóra, filmre, videóra, és a digitális

képalkotásra is.

JEGYZETEK

1 Elhangzott bevezetõ elõadásként a Mûvészet, pszi-

chiátria, terápia címû konferencián, mely a Magyar

Nemzeti Galéria Belsõ utak képei. Art brut Ausztriá-

ban és Magyarországon címû kiállításához kapcsoló-

dott.

2 A szerzõ fogalomhasználata tudatosan egy koráb-

bi korszak szemléletét tükrözi [A Szerk.]
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Arnulf Rainer osztrák képzõmûvész – aki az art

brut nemzetközi hírû szakértõje, és mint e mûvek

gyûjtõje is a legjelentõsebbek közé tartozik – 2004-

ben ellátogatva az Országos Pszichiátriai és Neuroló-

giai Intézet Pszichiátriai Múzeumába – kissé indigná-

lódva jegyezte meg, hogy a mûvek egy része, melye-

ket az állandó kiállításon lát, nem igazi art brut alko-

tás. Ebben természetesen igaza volt, de ez a kollekció

nem hasonlítható Dubuffet lausanne-i múzeumához

már csak azért sem, mivel alapítását, kórházi múltját

tekintve egészen más indíttatásból született. A Pszi-

chiátriai Múzeum fennállásának évtizedei alatt mind-

végig a lipóti intézethez kapcsolódott, ahol a gyógyí-

tás és a tudományos kutatás eszközeként elsõsorban

diagnosztikai és terápiás célokat szolgált. A hivatáso-

sok körén „kívülállók” izgalmas produktumainak

gyûjtése természetesen figyelemre méltó art brut

anyag koncentrálódását is lehetõvé tette, de a pszi-

chózisok képi kifejezésének rendszerezése és vizsgá-

lata kitüntetett figyelmet szentelt a kórház falai között

ápolt képzõmûvészeknek is.

A pszichotikusok árnyaltabb diagnózisát segítõ

képi világ kutatása nyomán Európa szerte már a 19.

század közepétõl elmegyógyászokhoz, illetve kórhá-

zakhoz kötõdõ gyûjtemények alakultak. Cesare

Lombroso torinói kollekcióját, 1870 körül August

Tardieu francia patológus gyûjteménye, majd a 19.

század végén Georges Savages és Theophilius Hyslop

Bethlem Királyi Kórházi betegrajz-tára követte.

Ugyanekkor Villejuifben formálódott August Marie

(Marcel Réja) képanyaga, mely 1967-ben Marie özve-

gyének adományaként beolvadt Lausanne Art Brut

kollekciójába. A genfi Bel Air Klinikán az 1910-es

években Charles Ladame gyûjtése, Waldauban pedig

Walter Morgenthaler anyaga vált ismertté. A kortárs

mûvészekre leginkább a Karl Willbmann és Hans

Prinzhorn közremûködésével létrejött heidelbergi

gyûjtemény hatott. Az 1890 és 1920 között keletke-

zett mintegy 5000 mûvet befogadó képtár feldolgozá-

sát 1922-ben adta közre Prinzhorn: Bildnerei der Geistes-

kranken címen. A könyv az avantgárd mozgalmak és

többek között Ernst Ludwig Kirchner, Oskar

Schlemmer, Alfred Kubin, André Breton, Paul Klee,

Max Ernst alkotásainak egyik fontos inspirációs for-

rása lett.

A pszichopatológiai mûvészet gyûjtése és Prinz-

horn munkássága hamarosan Magyarországon is

szakmai követõkre talált, a pécsi klinikán Reuter Ca-

millo, Lipótmezõn pedig Selig Árpád elmeorvosok

szereztek elévülhetetlen érdemeket e területen.

Selig az 1920-as években kezdte el rendszerezni

betegei mûveit, majd 1926-ban az Angyalföldi Elme-

gyógyintézetbe történt fõorvosi kinevezésekor gyûj-

teményét is magával vitte. Késõbb beolvasztotta a

kollekcióba Epstein László, Naményi Lajos, Fabinyi

Rudolf és Nyírõ Gyula orvosok gyûjtõmunkájának

darabjait és a gyöngyösi, gyulai valamint a szombat-

helyi elmeosztályokon készült alkotásokat is. A Ma-

gyar Elmeorvosok Egyesülete 1930-ban a Selig Múze-

um nevet adományozta a kollekciónak, melynek elsõ

nyilvános kiállítása a következõ év májusában nyílt

meg Angyalföldön. Zsakó István elmeorvos igazgatói

közremûködésével 1936-ban ismét Lipótmezõre ke-

rült az anyag. A II. világháború viszontagságos éveit

követõen csak 1952-ben akadtak rá ismét az egykori

gyûjteményre.

A kortársak szerint: „Selig autodidakta volt, […] ra-

jongással csüngött alkotásain és […] minden lépésében az

egyéni és alanyi tevékenység nyilatkozott meg. Az […] intéze-

ti múzeum ügye az õ ügye volt…”1 Gyûjteményének leg-

féltettebb darabjai voltak páciensének, Nemes-

Lampérth Józsefnek rajzai. A mûvész betegségének

manifesztálódását a tanácsköztársaság utáni reális fe-

nyegetettség, a berlini emigráció nélkülözései és eg-

zisztenciális félelmek siették. 1921 elején skizofréniá-

val az angyalföldi elmegyógyintézetbe utalták. Egy év

múlva kelt levelében így emlékezett akkori állapotára:

„Idegbántalmam különösen az elsõ két hónapban igen erõs volt

[…] állandó nyugtalanság volt rajtam. Képzeletem és gondola-

taim egészen rapszodikusak, csapongóak voltak. Agyam hihe-

tetlenül fantasztikusan dolgozott, és borzalmas víziók kínoz-

tak.”2

A pszichózis elõre haladtával Nemes Lampérth

József egyre kevesebbet alkotott, munkái patologi-

kussá váltak. Kóros hangulat-ingadozásai és üldözte-

téses téves eszméi miatt 1922 novemberében ismét

kórházba került, ekkor a Lipótmezõre szállították.

A kollekciót ért háborús veszteségek között kell

elkönyvelnünk Nemes Lampérth három grafikáját.

A régi leltárkönyvi bejegyzés Önarcképét, Selig Árpád

mellképét, Szóegyveleg és Nõi akt címû tusrajzait említi –

e mûveket a múzeumi enteriõr egy archív felvétele is
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megörökítette.3 Napjainkban, a mûvész 1914-ben,

Párizsban készült Nõi akt-ja az egyetlen, mely megta-

lálható a gyûjteményben.

A Pszichiátriai Múzeum feldolgozása során elõtér-

be került egyik legizgalmasabb „leletegyüttes” Pál Ist-

ván festõmûvész képanyaga volt, munkásságáról ko-

rábban a szakirodalom alig tett említést. A Nagybá-

nyai Szabadiskolán (1909), majd a kecskeméti mû-

vésztelepen (1912) dolgozó mûvészt az 1920-as évek-

tõl többször is kezelték elmegyógyintézetben.

A lipóti múzeum Pál István 18 festményét õrzi.

(I. tábla) A kórházban készült mûveken nem hagyott

nyomot a mûvész betegsége; a sivár kórtermi belsõ-

ket és az arctalan betegtársakat megörökítõ képek

kubisztikus formakezelése, élénk színhasználata és

hangsúlyos kontúrozása megõrizte korábbi mûveinek

stiláris jellemzõit, feszes kompozícióit. Az orvosi fel-

jegyzések szerint Pál a kórházban Van Goghhal azo-

nosította magát, melyet írásban is megtett, mikor egy

betegtársáról készített portréját „Der ungarische Van

Gogh”-ként szignálta. Az Angyalföldi Intézet társalgójá-

ban biliárdozók címû képének Van Goghi reminiszcen-

ciájára 1968-ban Pertorini Rezsõ pszichiáter hívta fel

a figyelmet: „A kép valahol rezonál Van Gogh egyik kávé-

házról készített képével. […] A mozdulatok és a félig üresen

hagyott arcok azonban félelmetesen tükrözik a sivár környe-

zetet, amit az elmeintézet tud nyújtani a betegeknek és amely-

nek olyan allegorikusan, szigorúan, parancsolóan áll közepén,

kezében biliárd-dákóval a fehér ruhás ápoló.”4

Közgyûjteményben csak szórványosan található

Pál István mû – a Nemzeti Galéria és a kecskeméti

Képtár egy-egy mûvét õrzi. A lipóti gyûjtemény pub-

likációját követõen mûvei sorra bukkantak fel a mû-

vészeti aukciókon. A betegek társalgóját megörökítõ

festménye pedig legutóbb a Szépmûvészeti Múzeum

„Van Gogh Budapesten” címû tárlatának magyar szekci-

ójában kapott helyet.5 

A gyûjteménnyel szembeni tudományos elvárások

már a kezdetektõl fogva igényelték a képek mellé 

csatolható kórrajzok fellelhetõségét is. E páratlan ér-

tékû kultúrtörténeti anyagban található többek között

Madách Borbála, Vörösmarty Erzsébet, Nemes Lam-

pérth József és Gulácsy Lajos kórlapja is.

Az 1924-tõl nyolc évig, egészen haláláig a Li-

pótmezõn kezelt Gulácsy Lajosnak a szájhagyomá-

nyok szerint számos rajza maradt az intézetben. Ezen

állítás leltárkönyvi nyomára azonban sehol nem akad-

tunk, bizonyosnak látszik, hogy a súlyosan beteg fes-

tõ ebben az idõszakban már nem alkotott, mûvésze-

te 1918-at követõen tragikusan lezárult. Nemes-

Lampérth-hoz hasonlóan Gulácsynál is az elsõ világ-

háború traumái siettették a pszichózis felerõsödését.

A háború kitörése Velencében érte. Reális fenyege-

tettségét beteges képzelgései felnagyították, iszonya-

tos víziók és üldöztetéses téves eszmék gyötörték.

1914 augusztusában a velencei San Servolo Szanató-

riumba került. Édesanyja csak a következõ év májusá-

ban hozhatta haza Magyarországra. 1917 márciusától

a Moravcsik Klinikán kezelték, ahonnan 1924. április

23-án szállították át az akkori nevén Budapest-lipót-

mezei magyar királyi állami Elmegyógyintézetbe. „Se-

hogy sem lehet rábírni, hogy valamit rajzoljon vagy írjon […]

a saját képeirõl készült fényképeket nem ismeri meg.” – ol-

vasható a kórrajz 1921-es bejegyzésében. Az utolsó

híradások a festõrõl a közeli barát, Bálint Jenõ mûkri-

tikus sorai voltak, melyeket 1929-ben lipótmezei láto-

gatását követõen vetett papírra: „Fekszik mint víz alá

merült holttest, szabad préda az idõnek. […] Orvosai mond-

ják: másfél esztendeje, hogy hangot adott. Az is halk moraj

volt inkább, mint beszéd.”6

A Pszichiátriai Múzeum kórrajztára az orosz

avantgárd táncos, Vaclav Nizsinszkij kórlapját is meg-

õrizte. Nizsinszkijt – aki anyósánál, Márkus Emília

színmûvésznél volt éppen látogatóban – rosszulléte

miatt 1941-ben szállították Lipótmezõre néhány nap-

ra. A skizofrénia már jóval korábban, pályája delén

törte ketté a táncmûvész karrierjét. 1918-tól 23 évre

kényszerült elmegyógyintézetbe és otthoni ápolásra.

„Oly mélyen magába szállt, hogy többé már nem értette meg az

embereket. […] Éreztem, hogy lassan, visszavonhatatlanul,

valami láthatatlan, megfoghatatlan hatalom befolyására elsza-

kad saját mûvészetétõl, életétõl és tõlem.” – írta felesége,

Pulszky Romola balerina.7 

A betegség jelentkezését követõen a táncos kreati-

vitása a rajzolásban és az írásban talált kitörési ponto-

kat. 1918-ban kezdte meg naplóját, melynek írásai

messianisztikus elhivatottságáról és drámai belsõ küz-

delmeirõl tudósítanak: „Isten meg akarja vizsgálni az éle-

tet, és én leszek az Õ eszköze. Én vagyok a megváltó. Nizsin-

szkij vagyok nem Krisztus. Szeretem Krisztust, mert olyan

mint én […] Meg akarom menteni az egész földet a megfulla-

dástól. Minden tudósnak ott kell hagynia a könyveit és hoz-

zám kell jönnie és én mindenkinek segíteni, fogok, mert sokat

tudok.” „Isten és Nizsinszkij”.

A napló magyar kiadását, ami 1940-ben jelent meg

Harc Istenért címen, Paul Claudel utószava kísérte és

Nizsinszkij absztrakt-geometrikus rajzai illusztrálták.

A táncos grafikáinak nagy része napjainkban a párizsi

Opera múzeumában ill. a Bethlem Kórház gyûjtemé-

nyében található.8

Zórád Géza festõmûvész évekig visszatérõ páci-

ense volt az Országos Ideg-és Elmegyógyintézetnek.

Naturalisztikus plein air táj- és életképei a kórház fa-

lait díszítették és néhány festménye a gyûjteménybe is

bekerült. (II. tábla) A nagybányai iskolázottságú Áron-

son Gábor festõ hagyatékát ugyanakkor a Szent Já-

nos Kórház õrizte. Onnan jutott egy válogatás 1993-

ban, a Magyar Nemzeti Galéria közvetítésével a lipóti

múzeumba. Az álomszerû víziókat és profetikus láto-

másokat rögzítõ akvarellekben Áronson küldetéstu-
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dattal színezett téves eszméi tükrözõdnek. (VI–VII.

tábla)

1933-ban a múzeum születésének körülményeit

így elevenítette fel Jó János orvos az angyalföldi inté-

zet emlékkönyvében: „Amíg eleinte Selig a betegek képei-

nek gyûjtésénél fõként a mûvészi értéket tartotta szem elõtt

[…] addig késõbb a szemnek kevésbé tetszetõs, de a lélek kó-

ros birodalmába élesen bevilágító rajzok és festmények felé is

fordult a rendezés figyelme.”9

A Pszichiátriai Múzeum alkotói között valóban

elenyészõ számot tett ki a hivatásosok köre. A több-

ség nem volt professzionális mûvész, így a második

világháború elõtti idõket elsõsorban a krónikus bete-

gek spontán született rajzai és festményei dokumen-

tálják. A napjaink gyógyszeres kezeléseit megelõzõ

idõszakban a lelki zavarok elmélyültek, a kórlefolyá-

sok elhúzódtak, a betegek nem ritkán évtizedekre

vagy akár életfogytig tartó bent létre voltak kárhoztat-

va. Gyógymódok híján a pszichotikusokat sújtó part-

talan szorongások, víziók és látomások elárasztották a

képeket a szemlélõ számára is átélhetõvé téve a sza-

vakkal elmondhatatlant. A különbözõ kórformák ké-

pi nyomain túl e mûvek megõrizték a ma már alig elõ-

forduló ritka tüneteket, a betegségek külsõ, fiziognó-

miás jellemzõit, az arcmimikák és a testtartások jelleg-

zetességeit is. Az esztétikailag értékelhetõ alkotások

preferált gyûjtése nyomán felhalmozódott jelentõs

mûtárgysorok mellett az anyag kifejezéspatológiai le-

letként, „vizuális kórrajztár”-ként is tanulmányozha-

tó. Sajnálatos módon ugyanakkor nem ízesültek a

gyûjteménybe olyan mûfolyamok, melyek Dr. Hárdi

István dinamikus rajzvizsgálataiból ismertek, ahol a

betegség alakulása a képalkotói folyamatokban akár

évekig is követhetõ és dokumentálható.

A hagyományos mûvészképzésben nem részesült

mentálisan sérült alkotók olykor belsõ utakról, a tu-

dattalanba zárt világokról és archaikus tartalmakról

tudósítanak. Az art brutöt nem kötik gúzsba a kultu-

rális tradíciók, képviselõinek függetlensége és sponta-

neitása tiszteletreméltó õszinteséggel párosul. A világ

art brut kollekciói, illetve az e zászló alá sorakozó

mûvészetterápiás és pszichoszociális mûhelyek, mint

szuverén mûvészeket támogatják a tehetségeket, így

névvel szerepeltetik õket kiállításaikon. A Pszichiátri-

ai Múzeum orvostörténeti háttere és az alkotók 

dokumentált betegsége miatt a történeti anyag art

brut képviselõit azonban mi csak monogrammal je-

lölhetjük.

M. F. földmûves 43 éves korában, 1912-ben ke-

rült az intézetbe. (V. tábla) Feltehetõen a hospitalizá-

ció, a tevékeny mindennapok utáni kényszerû tétlen-

ség hívta elõ addig szunnyadó alkotói tehetségét. Dr.

Moussong-Kovács Erzsébet a Pszichiátriai Múzeum

gyûjteményének egyik legavatottabb szakértõje írta a

napszámos képeirõl: „A feldolgozásmód bûbájosan naiv,

gyermeki, de nem schizophren módon kusza vagy értelmetlen.

Az iskolázatlan, de mûvészi invencióval és dekoratív érzék-

kel rendelkezõ festõ egészen természetes módon nyúl a falusi

falvédõk motívumaihoz.”10 M. F. színes rajzain a reális,

hétköznapi világ keveredik a fantázia szülte elemek-

kel; csatahajójának fedélzetét mezítlábas parasztem-

berekkel tölti meg, a NEVIORG-ot borona formájú

lapát hajtja.

A müncheni akadémián képzõmûvészeti tanulmá-

nyait megszakítva, betegsége miatt utazott haza 1894-

ben a magát „tömegmentõ meteorológus”-nak neve-

zõ B. J. 1913-ban került a lipóti elmegyógyintézetbe,

ahol még 24 évet, egész hátralévõ életét töltötte.

Több tucat míves tusrajzán architektonikus rendet te-

remtenek a sziklás, „asztrál” vidékek függõleges osz-

tású, merev ritmusai. „A Mars bolygón élt éveken keresz-

tül és ott látta a kép eredetijét.” – avat be az alkotó téves

eszméibe a kórház egykori igazgatója, Zsakó István

elmeorvos, 1935-ben született írásában.11 B. J. érzé-

keny rajzolatú grafikai lapjain csak elvétve, többnyire

csonkán vagy/és élettelenül jelenik meg a növényzet.

Magukba zárkózó, magányos emberalakjai mereven

révednek a távolba, nem keresnek kapcsolatot a kül-

világgal. (IV. és XI. tábla)

J. A. kereskedõ, 1910 és 1928 között a Pécsi Egye-

tem Ideg- és Elmeklinikájának páciense volt. Onnan

került Lipótmezõre, ahol haláláig még tizennyolc évet

élt. (III. tábla) Képekbe foglalt curriculum vitae-jét,

életének fontos eseményeit örökítette meg több tucat

akvarelljén. Rokonait formázó, sematikus alakjai kü-

lönös, mágikus tárgyak között élik mindennapjaikat.

Rajzainak hátoldalán vizuálisan megkomponált írások

olvashatók, melyekben kisemmizését és meghurcolta-

tását panaszolja. Már több mint egy évtizede a pécsi

kórház lakója volt, amikor elõször kért papírt és ceru-

zát. Mûveinek nagy részét így a pécsi klinika nagy

múltú képgyûjteménye õrzi. A kollekció pszichopato-

lógiai feldolgozását Jakab Irén, Amerikában élõ pszi-

chiáter végezte el 1956-ban franciául megjelent, majd

1998-ban Képi kifejezés a pszichiátriában címen magya-

rul is kiadott munkájában.12 E helyütt meg kell meg-

emlékeznünk Dr. Trixler Mátyás és Dr. Tényi Tamás

együttmûködésérõl is, akik 1994-ben a pécsi gyûjte-

mény néhány jeles darabjának átadásával gyarapítot-

ták a Pszichiátriai Múzeumot.13 E gesztusukkal egy

olyan összefogásra adtak példát, mely a távlati lehetõ-

ségeket elõlegezheti a lipóti kollekció új státuszát kö-

vetve is.

M. V. gépészmérnök fantasztikus elemekkel tarkí-

tott grafikáival Dr. Hárdi István is foglalkozik elemzõ

írásában.14 Az 1930-as évek végén, a Szent János

Kórház pszichiátriai osztályán kezelt beteg tizenhá-

rom lapból álló tusrajz sorozatát orvosának özvegye

2000-ben ajánlotta megvételre a múzeumnak. A végül

szponzori támogatással megvásárolt képanyagról

14



Hárdi professzor közremûködésével jelent meg tanul-

mány.15

Szürrealisztikus világ tárul fel Sz.-né M. A. két év-

tizeddel késõbbi, az 1950-es évek végén született, fi-

nom koloritú mûveibõl is. (VIII. tábla) A középkorú

takarítónõ lírai hangulatú képeinek egyikén a lipóti

kórház homlokzatára arcok vetülnek látomásszerûen,

máshol egy madártávlatból szemlélt település girbe-

gurba utcácskái amorf házakat ölelnek körül. Egy

kisméretû képén lebegõ házak elõterében tûnik elénk

a bibliai nõalak, Mária Magdolna glória övezte fekete

hajzuhataga és holtsápadt arca.

A betegek egy része a bezártság kényszere miatt, a

mindennapok tétlen monotóniája elõl menekült az al-

kotásba. Másoknál a gátlások megszûnésével gyakran

maga a kór vagy a személyiség épen maradt része se-

gítette elõ a kreativitást. E gyógyító mechanizmusok

felismerése az 1960-as évektõl a kórházakban egyre

nagyobb hangsúllyal támogatta a vizuális kifejezést, a

verbálisan nem megközelíthetõ lelki tartalmak képi

feltárását. A kreatív terápiákon a tudattalan tartalmak,

az elnyomott gondolatok és élmények artikulált fel-

színre kerülése a lelki folyamatok árnyaltabb megérté-

sét, a lelki integritás helyreállítását szolgálta. E kom-

munikációs csatorna megnyitásával, a valóság megis-

merése és újrastrukturálása vált lehetõvé, ugyanakkor

az alkotók sikerélménye önértékelésük erõsödését is

támogatta. A terápiák jelesebb alkotásaival ráadásul

tovább gyarapodott a Pszichiátriai Múzeum gyûjte-

ménye. Így került oda 1968-ban H. Gy. szenvedélybe-

teg nosztalgikus hangulatú grafikai sorozata is.

(IX–X. tábla) A századfordulós pesti bérházak sze-

cessziós homlokzatainak variációi többnyire ezek a fi-

nom satírozású rajzok, melyeken makacs kitartással

ismétlõdnek az épületek sokosztásos ablakai; az ant-

ropomorf formák architektonikus rendbe sorakozva

varázsolják élõvé a házfalakat.

Napjainkig nagy utat járt be a mentálisan sérültek

társadalmi megítélése. Az elmúlt évszázadokban sok-

szor megszállottaknak ítélték és bántalmazták a bete-

geket, vagy üldözték õket, mint bûnözõket. 1814-ben

96.000 látogatója volt a londoni Bethlem Királyi Kór-

háznak. Abban az idõben ugyanis vásári látványossá-

got remélve érdeklõdõk sokasága kereste fel, hogy

egy pennyért betekintést nyerjen az ápoltak kórter-

meibe. E betegszobák egyikét örökítette meg William

Hogarth angol festõ és rézmetszõ A ficsúr története cí-

mû sorozatban, mikor a tékozló aranyifjú szellemi,

morális, és lelki leépülésének utolsó állomását ábrá-

zolta. A jelenet a festmény után 1835-ben készült

metszet alapján vált közismertté.

A hátrányos helyzetûeket érintõ legsúlyosabb

bûntett azonban már a 20. századi történelem része

volt. Alig hét évtizede a náci eutanázia program, az

ún. T4 program keretében, 1940 és 1944 között az er-

re a célra kijelölt hat pszichiátriai intézetben – Grafe-

neck, Hadamar, Sonnenstein, Brandenburg, Hart-

heim és Bernburg kórházaiban – több mint százezer

„életre alkalmatlan”-nak ítélt pszichotikus beteget,

testi és szellemi fogyatékost végeztek ki.

A mûvész státusz segíthet a még ma is élõ elõíté-

letek oldásában, a betegeket sújtó stigmatizáció meg-

szüntetésében. Dubuffet korszakváltó kezdeménye-

zése a mûvészet fogalmának tágítása tekintetében az

1950-es évektõl alapvetõ szemléletváltást eredménye-

zett. Az art brut ma világszerte önálló múzeumokat

tudhat maga mögött, kortárs mûvészeti galériák, mû-

vészeti vásárok és neves gyûjtõk kötelezik el magukat

a mûfaj mellett. Nívós kiadványok és a témának szen-

telt szakmai folyóiratok születésének lehetünk tanúi.

Korábban az etnográfia, a kultúrantropológia, a szo-

ciológia, a pszichiátria vagy a pszichológia kutatási

körébe tartozó vizuális megnyilvánulások nyerték el a

mûvészi rangot. Nagyon tág az a kör, melyet Roger

Cardinal az 1970-es években „Outsider Art”-ként je-

lölt. Számos alkotói magatartás helyet kapott e beso-

rolás alatt: a naiv és a primitív mûvészek, a transzban

alkotó médiumok, a vizionárius mûvészek csakúgy

ide köthetõk, mint az autodidakta festõk, a börtönla-

kó alkotók, a graffiti készítõk vagy a kreatív terápiák

résztvevõi is.

Európában példaértékû a Bécstõl alig 25 km-re lé-

võ guggingi art brut központ. A neves pszichiáter,

Leo Navratil az 1950-es években saját betegei közül

választott ki néhány tehetséges alkotót, akiknek mû-

termet biztosítva segítette mûvészi munkáját és

gyógyulását. Az õ kezdeményezésére alakult 1981-

ben a guggingi „Zentrum für Kunst-Psychothe-

rapie”, 1986-tól „Haus der Künstler” – Mûvészek

Háza – is. A néhány éve mûködõ Galéria és a gug-

gingi Baráti Kör könyvkiadással, hazai és nemzetközi

kiállításokkal, értékesítési lehetõséggel támogatja mû-

vészeinek megélhetését; a ma már több tucat alkotó-

nak teret adó guggingi centrum a professzionális mû-

vészek képeivel versenghet a nemzetközi mûtárgy pi-

acon. Navratil kezdeményezésére az osztrák mûvé-

szek is felfigyeltek. Többek között Peter Pongratz,

Alfred Hrdlicka, és Arnulf Rainer látogatott el a gug-

gingi mûtermekbe. Szoros szakmai és alkotói együtt-

mûködés alakult a guggingiak – elsõsorban Johann

Hauser – és Arnulf Rainer között, amit közös kiállí-

tások és mûalkotások is bizonyítottak.

Magyarországon döntõen pszichiátriai intézetek

és mûvészetterápiás mûhelyek kezdeményezték a

pszichopatológiás alkotások bemutatását, de arra is

volt példa, hogy muzeális intézmények sorakoztak fel

az események mögött: 1986. MNG: Mûvészet és gyó-

gyítás (SIPE); 1995. Mûcsarnok: A pomázi Rehabili-

tációs Intézet gyûjteménye (SIPE); 1998. BTM: Az

alkotás öröme. Gyermekpszichiátriai osztályok fest-
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ményei.; 2005. Ernst Múzeum: Külsõ és belsõ kép.

Interdiszciplináris konferencia. A Nemzeti Galéria

Belsõ utak képei c. kiállításához16 kapcsolódó szakmai

programsorozat keretében elhangzott elõadása, a

Traumatikus élmények kreatív feldolgozása a képzõmûvészet-

ben bevezetõjében Gerevich József pszichiáter is

megemlékezett arról, hogy a Budai Várban több mint

két évtizede maga is létrehozója volt egy hasonló ki-

állításnak. (1986. BTM: Mûvészet – társadalom – re-

habilitáció. Pomázi munkaterápiás intézet.)

E korábbi tárlatok azonban elsõsorban a szakmai

köröket érintették és többnyire a pszichiátria berkein

belül maradtak. Ugyanakkor néhány, kiállítási prog-

ramjával tágabb sugárban pásztázó galéria és alterna-

tív kiállítóhely már korábban is megpróbálta áttörni a

hivatásosok körét: (1980. IH Galéria. Pécs

Pszichorealizmus 1895/1980; 1982. Perem Galéria,

Pécs Felesleges valóság; 1995. Modern Mûvészeti Köz-

alapítvány, Dunaújváros Gondolat Velence; 1996. Cirko-

gejzír Filmszínház, Budapest, Másképp Alapítvány;

1998. Újpest Galéria, Budapest; 2001. Pesti Oktogon

Mûvészudvar, Budapest; 2003. Dorottya Galéria, Bu-

dapest; 2005. VAM Design Center, Budapest; 2006.

Parti Galéria, Pécs; 2008. Budapesti Francia Intézet

Rezonanciák). A hazai kortárs képzõmûvészek néme-

lyike ugyancsak nyitottan fordult a pszichotikus alko-

tók elementáris erejû képei felé. El Kazovszkij, Vár-

nai Gyula, Szenes Zsuzsa, Schmal Károly, Olajos

György, Maurer Dóra, Csorba Simon és a konferen-

cián is elõadó Gaál József17 többször is ellátogattak a

Pszichiátriai Múzeumba.

Az 1980-as években Lipótmezõn a pszichiátriai

osztályokhoz kapcsolódva, egymástól függetlenül

kezdtek el dolgozni hivatásos mûvészek, majd egy év-

tizeddel késõbb a Mûvészeti Tanács szervezésében

már egyre több közös bemutatkozás kísérte munkáju-

kat. A változatos mûfajokban, különbözõ anyagokkal

dolgozó lipóti mûhelyekben a festmények, grafikák és

textilek mellett a komolyabb technikai ismereteket

feltételezõ monumentális kerámia szobrok is készül-

tek. A betegek egy része a kórház elhagyása után is

visszajárt a foglalkozásokra és „civil életében” is foly-

tatta a mûvészi tevékenységet. A terápiás alkotások

bemutatása és értékesítése 2004 szeptemberében

méltó helyet kapott, amikor az intézet bejáratánál

megnyílt az elsõ hazai art brut kiállítóhely, a Tárt 

Kapu Galéria. A Galéria rendhagyó kiállításait a szak-

ma, a közönség, a kortárs mûvészek és a mûgyûjtõk

érdeklõdése kísérte és a távlati tervek egy a guggingi-

hoz hasonló központ megszületését célozták. Az

évek alatt jelentõs mûegyüttesek formálódtak, me-

lyeknek tervezett kiállításait a galéria kényszerû bezá-

rása szakította meg. A Tárt Kapu Galéria utolsó 

bemutatóinak egyikén kapott helyet annak a fiatal-

embernek a „gyûjteményes” tárlata, kinek tehetsége

több mint egy évtizede a Lipóton szökkent szárba.

Ritter Gábor munkásságával e kötetben Komáromi

Erzsébet Katalin textilmûvész mûvészetterapeuta ta-

nulmánya ismertet meg minket.18

Art brut lelõhelyként kereste fel a Pszichiátriai

Múzeumot és a Tárt Kapu Galériát 2004-ben Arnulf

Rainer, kinek látogatása az egyik legjelentõsebb nem-

zetközi szakmai elismerés volt. A mûvész két napos

kutatómunkája során összeállított egy csaknem száz

mûtárgyat felölelõ válogatást, melyet nemzetközi

projekt keretében Ausztriában és Németországban

ajánlott bemutatásra; a linzi Lentos Múzeumban, a

guggingi Haus der Künstlerben valamint a heidelber-

gi Prinzhorn Gyûjteményben. E terv realizálódása

végre nemzetközi kontextusba helyezhette volna a

Pszichiátriai Múzeum kollekcióját. Az art brut hazai

térnyerése tekintetében fontos állomásnak tekinthet-

jük a Nemzeti Galéria kiállítását is, ahol az „outsider”

alkotók a hagyományos múzeumi keretek között, a

kortárs mûvészeti szcénába emelve kapnak helyet.

A lipóti intézet bezárását követõen a Pszichiátriai

Múzeum védett muzeális gyûjteményének sorsa, nem

kevés akadály leküzdése után végül megnyugtatóan

rendezõdött. 2008 októberében átkerült a Magyar

Tudományos Akadémia tulajdonába, a Mûvészettör-

téneti Kutatóintézet kezelésébe. A gyûjtemény új gaz-

dája az interdiszciplináris megközelítések és a nem-

zetközi szakmai párbeszédek lehetõségét szavatolja.

Megnehezíti ugyan a kutatást a képi anyaghoz koráb-

ban szervesen kapcsolódó kórrajz gyûjtemény kény-

szerû leválasztása és a kórházi hinterland eltûnése a

mûvészetterápiás közeg megszûnését is hozza, de az

új tulajdonos tudományos háttere más kontextusba

helyezi az anyagot. Az intézmények közti rivalizálást

is magában hordó egészségügyi közeg megszûnése

pozitív folyamatokat indíthat el. Megvalósulhat egy

régi terv, mely a hazai pszichopatológiai mûvészetet

átfogó oktatási, dokumentációs és kutató központ

létrejöttét valamint egy art brut centrum kialakítását

célozta.
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A dinamikus rajzvizsgálat kialakításához vezetõ

utam 1949–1950-ben kezdõdött, melyrõl az elsõ köz-

lésem 1956-ban jelent meg1, de az 50 éves pszichiátri-

ai gyakorlaton túl a gyûjtõ munka a mai napig tart, így

tulajdonképpen 60 éves gyûjteményrõl beszélhetünk.

Kezdetben az írás változásaival foglalkoztam, de ezzel

párhuzamosan indult a rajzvizsgálat is. A módszer tu-

lajdonképpen átfogja a pszichiátria fejlõdését, hisz az

elektrokonvulzív kezeléstõl kezdve, a modern gyógy-

szeres kezelésig, a zárt osztálytól a „nyílt ajtó” rend-

szerig zajló idõszak alatt, a szocio-, és pszichoterápiás

kezelések idején, különféle kezelési módokkal és a leg-

különbözõbb körülmények között gyûjtöttünk bete-

geinktõl rajzokat. Az egyes etapokról megírt közlések

folyamatosan álltak össze egységes rendszerré, mód-

szerré, s végül 1983-ban ebbõl született a Dinamikus

rajzvizsgálat címû könyv. Szemben a klasszikus gyûjte-

ményekkel, amelyek a régi zárt osztályok évtizedes

krónikus betegeinek, fõként szkizofréniásoknak mun-

káit tartalmazta – pl. a híres Wölfli 35 évig volt a wal-

daui intézetben, Prinzhorn betegei is hosszú éveket

töltöttek a heidelbergi kórházban –, az én anyagom el-

sõsorban járóbeteg (ambuláns, pszichiátriai gondozói)

páciensek rajzaiból áll. (Természetesen pszichiátriai

osztályból, szociális intézményekbõl stb.-bõl szárma-

zó rajzok is bõségesen vannak.) Az alábbi táblázatból

áttekintést kaphatunk a gyûjteményrõl:
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AZ ÉN MÛVÉSZEIM

Példák 50 éves pszichiátriai gyakorlatomból



A fenti gyûjtemény rajzai felnõtt átlagbetegektõl szár-

maznak, s nem a kiemelkedõ „parádés esetektõl”.2 

A sorozatgyûjtéshez több ok is vezetett: egyfelõl egy

vagy több – esetleg „alkalmi” – rajz nem bizonyult

elégségesnek, másfelõl a gyermekrajzok fejlõdése

igen jó modellként kínálkozott. Mint a táblázatból lát-

ható 4.710 sorozatot gyûjtöttünk össze, benne 62.616

darab rajzzal, de a sorozattá nem vált egyedi – egy

vagy több –, összesen 22.558 darab rajzot is feldol-

goztam.

Nem lehet egy (vagy akár több) rajzról „megálla-

pítani”, hogy az illetõ beteg-e vagy sem, s annak alap-

ján milyen elmebántalomban szenved. Nem jelenthe-

tõ ki specificitás egy munkáról („igazi szkizofréniás

alkotás”), nincs „egy rajz-egyfajta betegség” formula,

ugyanazt a képet (képtípust) sok ok, sokféle szerzõ

hozhatja létre (akár egészséges is!). Másfelõl a megkö-

zelítéshez megfelelõ háttéranyag, életrajz, klinikai

anamnézis és eredmények stb. szükségesek, s véle-

mény csak ennek birtokában alakítható ki.

A gyûjteményem a dinamikus rajzvizsgálat alapján

született, ami sorozatos-összehasonlító eljárás, s amelyben a

nyert sorozatokat egybevetjük a klinikai állapottal. Tehát

nem egy, vagy több rajz alapján állítunk fel pszicholó-

giai, ill. pszichopatológiai következtetéseket, hanem

sorozat útján. Kezelés elõtt, közben és után ismételten

kérünk ember-, és állatrajzot a vizsgálandó személytõl, s

így alakul ki a sorozat. Ennek tagjait azután összeha-

sonlítjuk egymással. Ez elsõsorban intraindividuális

megközelítés, vagyis egy olyan módszer, ahol a vizs-

gált személy rajzain belül, önmaga rajzaihoz képest

vizsgáljuk, hogy milyen ingadozások vannak az ábrá-

zolásban. (Így csökken a minõsítés súlya, hogy valaki

„nem tud rajzolni”, mert elsõsorban „önmagához ha-

sonlítjuk”.) Tehát a változások állnak az eljárás köz-

pontjában, pontosabban az állapotváltozások, az

egészség és a betegség dinamizmusai, melyeket a kli-

nikai eltérésekkel egybevetve követhetünk. Az eltéré-

sek mellett a sorozatokban létezõ állandóság is szem-

beötlõ. Mindenki önmagára jellemzõ módon készít

ember vagy állatrajzot, „senki se tud kibújni a bõré-

bõl”. Az emberek a reájuk jellemzõ, saját személyiség-

szintjükön rajzolnak.3 Természetesen akad a változás-

sal dacoló, mindig ugyanúgy, ugyanazt készítõ, klisé-

szerûen rajzoló személy is. Mindegyik esetben sokat

tudunk meg a vizsgálandó beteg állapotáról, hiszen a

sorozatokban szinte „kiteríti lelki kártyáit”. Megfigye-

léseimet megerõsítette a bécsi Leo Navratil

munkássága.4

A dinamikus rajzvizsgálat – mint erre a fenti táb-

lázat is utal – rendszeres, módszeres eljárás. Hasznos

szempontjai közül az idõbelit emelem ki. Az természe-

tesnek tûnik, hogy milyen elõnyös, ha – miként egy

röntgenképet – elõvehetjük egy beteg mai rajzát és

összehasonlíthatjuk a régebbivel. Sorozatot gyûjthe-

tünk egy kezelés alkalmával is, pl. amikor egy rossz

életszakaszból, krízisbõl, vagy pszichotikus epizódból

kihozzuk a beteget. Foglalkozhatunk vele egy hosz-

szabb gondozói periódusban, amely néhány hónaptól

akár fél évig, sõt évekig is eltarthat. Követhetjük egy

életszakaszon át, akár 15–30 évig is. Anyagomban

459 olyan sorozatot gyûjtöttem össze, amelyeknek

szerzõi 10 évnél hosszabb ideig állottak a megfigyelé-

sem alatt.

A gyûjteményben 50 tehetséges rajzoló fordult

elõ. Bemutatás céljára közülük kettõt kiemeltem, va-

lamint egy harmadikat, aki nem tartozik a szorosan

vett gyûjteménybe, az õ anyagát elõzetesen, külön ta-

nulmányban dolgoztam föl.5

Az elsõ két példában az állapotváltozásnak a kre-

ativitásra történõ hatása figyelhetõ meg:
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1. kép 58 éves férfibeteg rajzai



1. kép Neurotikusnak ható szorongásos, hipo-

chondriás panaszokkal, lehangolt állapotban jelentke-

zett egy 58 éves férfibeteg. Nõi portréja /A/ egy fia-

tal távolba tekintõ, szomorú szemû leány, ami abban

az idõben neurotikus-hipochondriás eredetû letört-

ségnek tûnt. Ezt a gyógyszeres kúra hatékonysága is

megerõsítette. Néhány hónap múlva azonban felhan-

golttá vált, képtelen vállalkozásokba kezdett, logor-

reás lett s a maga mûvészetérõl – az egyébként sze-

rény ember – szuperlatívuszokban beszélt. Ebbõl az

idõszakból való /B/ nevetõ, sematikus figurája öklét

mutatja a világnak: „meg fogja mutatni, hogy õ kicso-

da…” A kísérõ szöveg: „   Európáé”, „Szeretettel

Pistám” stb. Az alkalmazott kezelés nyomán fokoza-

tosan javul és hipomániás állapotában egy önmagára

hasonlító, de jóval fiatalabb férfit ábrázol, kissé ko-

moly, szorgalmas diákra emlékeztetõ vonásokkal

/C/. Magabiztos jókedvét bizonytalanság és aggodal-

maskodás váltja fel. Kedvenc tematikájából egy gon-

dosan kidolgozott /D/ komolyabb arcú, aggodalmat

kifejezõ, maga elé nézõ elgondolkodó tekintetû indi-

ánfejet készít. Minden gyógyszeres erõfeszítés ellené-

re feltartóztathatatlanul depresszív állapotba jut, s a

jelentkezõ szuicid késztetései miatt ambulánsan már

nem kezelhetõ, kórházba küldjük. Ekkor – az utolsó

portréja /E/ – messzire tekintõ, bánatos, lapos, üres

portré kevés vonallal.

2. kép Egy 55 éves férfibeteg egyetemi évei után

igen zavaros életet élt. Állítása szerint politikai tevé-

kenysége miatt kétszer volt börtönben. Háromszor

nõsült. Utolsó felesége állandóan panaszkodik agresz-

szivitásáról. Alkoholizmusa miatt – állítása szerint –

harmincszor részesült kórházi kezelésben, nemegy-

szer delírium trémensszel. A kóros személyiségû beteg

többször kísérelt meg öngyilkosságot. „Az egyetlen

dolog, ami engem megment, a festés.” – hangoztatja.

„A vászon elõtt izgatott vagyok, kínlódva festek, min-

dig a legszebbet akarom. Ha 3–4 napig nem festek, lel-

ki betegnek érzem magam.” „Az impresszionisták a

mestereim, a színek lecsillapítanak.” Dipszomán jelle-

gû, periodikus ívó, elviselhetetlen feszültségei miatt

mértéktelenül nyúl pohárhoz. Intézetünkben is

intoxikált állapotban, részegen jelentkezik. Ekkor jele-

netszerû, kaotikus képet készít /A/: Egy koldus megy

a piacra, állata egy „éneklõ kutya”. A rajz alsó részé-

ben jelszavak: „Szabadság”, „Béke”, „Feltámadás” –

primitív szintû, sematikus, gyermeteg ábrázolás. Kór-

házi kezelése után rajza már jobb, de még reszketeg

vonalú portrét készít /B/ az elõzõtõl eltérõ stílusban.

Állatrajza most egy krokodil. Hangulata lényegesen ja-

vul, amit megerõsít, hogy 1956-os tevékenysége miatt

rehabilitálják. Ekkor /C/ egy Rembrandtra emlékez-

tetõ színvonalas, részletdús önarcképet rajzol. Állatraj-

za szembenézõ – jól kidolgozott – bika.
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2. kép 55 éves férfibeteg rajzai



Mindkét esetben megfigyelhetõ az akut állapot

alacsonyabb személyiségszintje, regressziója: az elsõ-

nél /B/ rajzon, a másodiknál /A/ rajzon, melyeket

szembeállíthatunk a sorozat többi tagjával. Ahogy az

elsõ esetben a javuló állapot jobb teljesítményhez

(/C/ és /D/), hasonlóképpen a másodikban a gyó-

gyulás az alkotóképesség visszanyeréséhez /C/ vezet.

A következõ alkotó anyagát 2000-ben dolgoztam

fel, rajzai a Magyar Nemzeti Galéria Art brut kiállítá-

sán is szerepeltek,6 az itt tárgyalt tizenhárom grafiká-

jából néhányat ott is láthatott a nagyközönség. Készí-

tõjük egy 42 éves férfi, gépészmérnök, akit mániás-

depresszió diagnózissal az 1935–37 közötti években

több alkalommal kezeltek pszichiátriai osztályon.

A rendelkezésre álló hiányos adatok ellenére az össz-

kép alapján inkább szkizoaffektív kórképre lehet gon-

dolni.

Elsõ rajzában (3. kép) „Fõorvosát mint vadászt”

ábrázolja, akinek a kalapján a dísz ecsetszerû, két sza-

lagját hosszan, magasban lebegteti a szél. Kis fején

tüskés haj látszik, arca üres mimikájú, szemei távolba

merednek, arcát szája elõtt lehajló torz, hosszú orra

fedi. Pipája füstje magasba száll. Kesztyûs balkezében

duplacsövû, távcsöves puska, jobbjában pedig egy

könyvecske a vadászatról. Sötét kabátja gomblyuká-

ban szegfû, alatta hatalmas pocakon felirat olvasható:

„önsúly 240 font.” A korabeli divatnak megfelelõen

bricseszt visel, oldalán hosszú fehér csíkkal, lábán

kockás harisnyával. Jobb oldalán különös zsebóra lóg,

ingával (!) – mutatói túlnyúlnak a számlapon. Bal

combját pénzeszacskó domborítja, „Sok pénz több

mint 800 pengõ” felirattal. Hátán félrelibbenõ táska

látszik. Mélyen a fûben áll, mellette gyermekláncfû.

A részleteket további humoros szövegek kísérik.

A jobb kezében tartott könyv címe: „Kis tzitronysár-

ga könyv a vadászatról” s oldalán, egy zsinóron „Va-

dászati nagy díszkalendárium” lóg a következõ felso-

rolással: „Orrszarvú, rinocérosz, krokodil, elefánt,

kutya, ló, ökör, vadkan, mosómedve, vakond, disznó,

bogár. TILOS? S. K.” Levegõben lengõ hátitáskáján

„>Retek< Törv. védj. Lesi puska (Dupla v. semmi)”

szöveg olvasható egy lógó „P. S” – névjeggyel. A de-

rûs ábrázolást a vadász jobb vállán éneklõ madárka

egészíti ki. Fején a toll égnek áll, nyitott csõrébõl szál-

ló énekére kotta hangjegyek is utalnak. Az alak bal

karja mögül kis – izzadságtól (?) csöpögõ – egérke zu-

han lefelé.

A kitûnõ színvonalú karikatúrának más címet is ad-

hatnánk: „A kocavadász”. Mindezt a kisfejû, hatalmas

hasú, „240 fontos” túlcicomázott figura személyesíti

meg. A kép és az írás tele van ötletekkel, kiderül, hogy

az illetõ „könyvbõl vadászik”, „lesipuskás”, aki az orr-

szarvúaktól kezdve a kutyán és vakondon keresztül

még bogárra is „pályázik”... A torzítás, az éneklõ ma-

dárka és a leugró egérke fokozza a kép humorát.

A kép és a szöveg bemutatja a karikírozott sze-

mély helyzetét, az entellektüel vadászatban való

ügyetlenségét: mindent könyvbõl akar csinálni.

A perspektíva az alak hatalmasságát alulnézeti ábrázo-

lással fejezi ki. Egyfelõl ez is fokozza a komikus ha-

tást, másfelõl utal a betegnek fõorvosától való függõ-

ségére, az orvos hatalmára. A beteg diagnózisának is-

meretében feltételezhetõ, hogy a karikatúra mániás fel-

hangoltságában keletkezett. A kép és a szövegek ilyen

együttes elõfordulása, az ötletek áradata, szinte túl-

burjánzása egyaránt erre utal.

„Szétszórtságnak” nevezhetõ képén (XII. tábla)

kollázsszerû összevisszaságot látunk, mint egy ren-

detlen szobában szétszórt tárgyakat. A kép jobb olda-

lán (román?) katonatiszt jól kidolgozott alakja, kezét

szája elé tartva áll egy utcai hirdetõoszlop elõtt.

Maszk, ital, igénylõlap, szerszámok, nagycsápú bogár

stb. látszanak itt. A szétszórt tárgyak közepette há-

rom írásos lap vehetõ ki: „Igénylõlap”-on „ágyú, ló,

nercbunda, mosószappan” és sok más olvashatatlan

töredék „igények”. Egy bohóc portréja is feltûnik a

cirkuszmûsor plakátja elõtt. A „cirkuszmûsor” is hu-

morral teli: „1. Lúmutatvány. 2. Bûvészmutatvány. 3.

Bohócok. 4. Akrobaták. 5. Zsonglõrök. 6. Nõi zene-

kar. 7. Nincs szünet. 8. Hasbeszélés. 9. Zenekari izé.”

A harmadik szöveg ferdén elhelyezkedõ postai levele-

zõlap lepecsételt bélyeggel, furcsa kínaira emlékezte-

tõ írással. Fönt modern házak elõtt hídon száguldó

vonat, ferdén lefelé ábrázolva. A kép bal felsõ szélén

összezsúfolva látszanak az alakok: három katona-

egyenruhás karikatúrafej – vízszintes (szinte fekvõ)

helyzetben – egymással beszélget. Mellettük tájkép

látszik, a jelenet elõtt pedig szekrény. Lent bajuszos

játék-katona sorompó elõtt játékvonatot vezényel:

„A gutya Árgyélusát, már leeristettem a sorompót is,

mégse gyûn az a fránya szilaj gõzös” – olvashatjuk.

A továbbiakban szerszámtöredékeket, késeket, borot-

vát, kardot láthatunk. A kép jobb oldalán lámpa áll,

mellette a városrész – talán – a budai várra emlékeztet.

Ez a kép fokozott szétszórtság: tárgyak egymás

mellé dobált összefüggéstelen együttese. Mondhatni

teljesen rendetlen „lelki leltár,” mely a felhangoltság

mellett sem nélkülöz bizarr elemeket. Az érthetetlen-

ség a kapcsolat nélküli tárgyakkal (mit keres a gyertya-

koppintó a felhõkarcoló elõtt?), az ábrázolás arányta-

lanságával (egy üveg akkora, mint egy bogár, s az

üvegnél nagyobb az „Igénylõlap” stb.) is fokozódik.

Feltûnõek az irányváltoztatások, míg a lapszélén egy

kocsi függõlegesen lefele gurul, addig a vonat ferdén

megy át a hídon, s a katona a képsíknak megfelelõen

egyenesen áll stb. Tulajdonképpen a grafikákat külön-

álló képek összességének foghatjuk fel, összedobált,

összefüggéstelen kollázsnak. Erre nem csupán az

egész figyelmeztet, hanem a bekeretezett képek, leve-

lezõlapok, valamint a tárgyak helyenkénti egymásra
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helyezettsége is. Már ez a kép szkizofréniás elemekkel

színezett mániás felhangoltságra utal.

„Marionettek – krokodillal” címmel illethetõ ké-

pén (4. kép) díszes függönyök alól lelógó zsinóron hét

árnyképfigura látszik. Mellettük óriás testû, nagy áll-

kapcsú szörny. Hatalmasságát, félelmetességét szája,

„arca” derûje enyhíti. Az egészben azonban van vala-

milyen komorság: a megjelenõ realisztikus részletek, a

díszes, esztétikus függöny alól lelógó zsinórok elsõ-

sorban az alakok kezeihez kapcsolódnak. A fekete-

ségben hatalmas fehér karikával ábrázolt szemek, a ci-

linderek különös díszítése (hátul masni, az ötödiken

elõl rózsa?) bizarr hatásúak.

Mit jelenthet a kép? Ha egyszerûen a látottakra tá-

maszkodnánk, bábszínházi jelenetnek foghatnánk fel,

melynek a következõ címet adhatnánk: „A hét cilin-

deres és a szörny.” Mélyebben értelmezve átérezhet-

jük a beteg, a szenvedõ függõségét, kiszolgáltatottsá-

gát (mozgását, tevékenységét, nem õ irányítja – zsinó-

ron rángatják) s a ráleselkedõ veszélyt (krokodil).

Mindez már a depresszív állapotára utalhat.

Rohanó mozdony, mellette ugyancsak rohanó

busz. Ez a témája a „Sebesség és a gépek” („Vasút-

állomáson”) címû képének. (XV. tábla) (Egyébként a

közlekedési eszközök kedvenc témái rajzainak: elsõ-

sorban a vonat, de a hajó és a busz is gyakori. Talán

foglalkozásából származóan.) Ember, vezetõ stb.

nincs a grafikán. A sebesség, a rohanás uralja a képet

a hosszában elnyúló gépekkel, a száguldásra utaló vo-

nalakkal. Az ábrázolás felülnézetbõl készült. Szembe-

ötlõ a centrifugalitás. Az ember nélküli, sötét tónusú

kép mögött menekülõ, bezáruló, szorongó személyi-

séget sejthetünk.

A „Kettõs portré” (XIV. tábla) két egyforma arcot je-

lenít meg. Ruházatuk is hasonló: azonos ing, csokor-

nyakkendõ. A két hosszúkás, elnyúlt arcot magas

homlok, komoly gondolkodó tekintet jellemzi.

A szemüveges férfiak a harmincas évek jellegzetes

értelmiségi-tisztviselõ figurájának karikatúrái. Másfe-

lõl az aszténiás típusú arc, a meglehetõsen erõltetett-

nek ható komolyság szkizoid – érzelmileg gátolt 

(a kretschmeri „affektlahm”) személyiség benyomá-

sát kelti. Az arc elnyúltsága, merevsége, ismétlõdése

– mint két tojás hasonlítanak egymáshoz – fokozza a

komikumot.

A kép valamiféle kettõzöttségre, akár kettõs szemé-

lyiségre, alteregó lehetõségére, szkizofréniás dinamikára

utalhat. A rajzoló számára a téma közelségét, szubjek-

tív jelentõségét a kitett „M. V.” monogram is jelzi.

A sorozat legérdekesebb rajza a tizenharmadik

(XIII. tábla), amelynek az alábbi címet adtam: A tábor-

nok geometriai átkai elõl menekülõ huszár. A képen két ka-

tonát, egy ülõ magas rangút – valószínûleg táborno-

kot – és egy lovon vágtató huszárt látunk. A durva ar-

cú, borostás állú, szemüveges tábornokfigura agyon-

díszített egyenruhában ül, oldalán hatalmas csillaggal.

Csákóján különös, szinte sugárzó dísz látszik. Nyitott

szájából geometriai alakzatokat, forgó kört, csillago-

kat s valamilyen kifliforma tárgyat ordít. Elõtte – fel-

tehetõen a parancsnoki szavakra –, tarka lován üget a

fegyverekkel, ágyúkkal, pajzzsal „túl-felszerelt” „dísz-

huszár”. A behúzott nyakú, elegáns uniformisban,

csákóján hatalmas, lobogó dísszel lovagló katona feje

elõtt is geometriai ábrák repülnek a levegõben: há-

romszögek, átmérõs karikák, „X.” jellel stb. A vágta-

tó ló sörénye égnek áll, szemüveget visel, szájában pi-

pa, s ebbõl – miként a lovasa szájából is – háromszö-

gek, körök, geometriai ábrák áradnak a levegõbe.

Mindkét alak rendkívül nevetséges. Az idegen (!)

egyenruhás, borostás állú, széken ülõ, abba kapaszko-

dó, ordító fõkatona jellegzetes figura: brutális, primi-

tív ember. (Azokban az idõkben „jutasi õrmester-

ként” emlegették az ilyen agresszív altiszteket.) Ezt a

rajzoló kiváló technikával a kar és a nadrág enyhén

kanyargó vonalaival, túlcicomázottsággal, a parancso-

kat osztogató, goromba ember lazaságát (mondjuk ki

magyarul: „roggyantságát”) mutatja be. A komiku-

mot fokozza, s a helyzetet élezi a mûveletlen hatal-

masság orrán ülõ szemüveg. Ezt erõsítik az ordító

szájból a levegõbe röpködõ geometriai ábrák is. Az

ágyúkkal felszerelt, behúzott nyakú huszár is épp oly

komikus, mint pipázó, szemüveges lova s a belõlük

áradó geometriai ábrák. Ez a sorozat utolsó és egy-

ben legsikeresebb karikatúrája. Humora élesre töltött,

sok benne az indulat, az agresszió. Bizarr, ahogy az

indulatok geometriai ábrákban jelennek meg. Ezek a

tábornok szájából kijutva nagyobbak, erõteljesebbek,

míg a csukott szájú, ügetõ huszár és pipázó lova elõtt

kisebbek és halványabbak. Talán a magas rangú kato-

na nyíltan lehet agresszív, s ezt az alárendeltek nem

viszonozhatják, legfeljebb ugyanazt gondolhatják ma-

gukban a felettesrõl… Indulatvezérelt, agresszív, orál-

szadisztikus, „hangos”, „geometriai ábrákat üvöltõ”

jelenetet látunk. Konkrét, karikaturisztikus elemek

keverednek absztrakt részletekkel. Ez is az elõbbiek-

ben már megfogalmazott szkizoaffektív képre, annak

mániás szakára utal. Másfelõl a látottak esetleg az ak-

kori idõk militarista paródiájának is felfoghatóak.

KÖVETKEZTETÉSEK:

1. A dinamikus rajzvizsgálat sokat elárul a „belsõ

utakon” járásról, a „kohóról”, ahol, ahogyan és

akiknél keletkezik a mû (l. részletesen Hárdi 2002,

2006).

2. A dinamikus rajzvizsgálat orvosok, pszichiáterek,

pszichológusok számára horizonttágító, mert objek-

tíválja, új – vizuális – síkra viszi át és mutatja be

mindazt, amit a klinikai képben, a pszichés pácien-



sek viselkedésében, megnyilvánulásaiban látnak és

diagnózisként foglalnak össze. Állapotváltozásaik

követése közepette, rejtett tartalmak felfedésére is fon-

tos új eszközt nyernek, esetleg olyasmit is észlel-

hetnek, amit a beteg szavakban nem fejez ki, más-

képp róla nem szerezhetnek tudomást.

3. A beteg számára új megnyilvánulási, kifejezési és

kapcsolati lehetõséget teremt a gyógyító személyzettel, orvo-

sával. Az elkészült mû sikerélményhez vezethet,

amelyet a kiállítások fokoznak. Mindez terápiás ér-

tékû.

4. A rajzokon, festményeken – kiállításon, múzeu-

mon – keresztül a nagyközönség tájékozódhat a ké-

szítõk, esetleg alkotók értékeirõl, sõt szenvedései-

rõl, melyek – szemben a perifériára szorítást ered-

ményezõ elõítéletekkel – megértõbbé teszik a

szemlélõt a pszichikum világa iránt. Ebben áll 

a tevékenység lelki egészségvédelmi, preventív, mentálhi-

giénés jelentõsége.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az 1950-ben kezdett rajzgyûjtés a szerzõ által el-

nevezett sorozatos-összehasonlító, dinamikus rajzvizs-

gálat kialakulásához vezetett. A gyûjtemény 85.174

rajzból áll, amely 4.710 sorozatot tartalmaz. A kezelés

elõtt, közben és után készült rajzok – sorozatok – jól

tükrözik az állapotváltozásokat, a kóros és gyógyult

állapotokat, amelyeken keresztül nem csupán az aktu-

ális-, keresztmetszeti helyzetben, de hosszmetszetben

is (akár éveken keresztüli követésben) jobban belete-

kinthetünk a személyiség állandó elemeibe, amelyek-

re az ún. személyiségszintek utalnak. Az átlagos fel-

nõttektõl származó gyûjteménybõl kiemelhetõ ötven

olyan egyén, akik kreatívak voltak, magasabb teljesít-

ményt nyújtottak. Számukra a rajzolás, festés nem

csupán kedvtelés, de gyógyító hatású szükséglet volt.

A három bemutatott példa közül az elsõ egy alkohol-

betegé, a második egy bipoláris affektív páciensé, a

harmadik – a Magyar Nemzeti Galéria kiállításában is

szerepelt – ugyancsak affektív bántalmakban szenve-

dõ tehetséges emberé.

Eseteim abban is különböznek a klasszikus gyûj-

teményektõl (Prinzhorn, Wölfe stb.) hogy nem az év-

tizedeken át zárt intézetben tartott, krónikus betegek

mûvei, hanem a modern, nyílt pszichiátria világából

valók. Olyan betegek alkotásai, akiknek a képi tevé-

kenység öngyógyító jellegû s legtöbbször a saját környe-

zetük hétköznapjaiban élnek, vagy visszatérnek oda.
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3. kép

M. V.: „Fõorvosom mint

vadász”, 1935–37 között

4. kép

M. V.:

„Marionettek–krokodillal”,

1935–37 között



„A kérdés mindig az: világban lakni, de Stockhausen

zenei lakóhelye/habitatja, Dubuffet képzõ lakóhe-

lye/habitatja nem engedi már meg a belsõ és a külsõ, a

privát és a publikus különbségét: õk azonosítják egy-

mással a variációt és a pályát, és a monadológiát egy

’nomadológiával’ hagyják maguk mögött/helyettesítik

be. A zene megmaradt háznak. Ami megváltozott, az

a ház organizációja és természete.”

Gilles Deleuze: Le pli.1

A 20. század elején, a gyarmatokról lassan áramol-

ni kezdtek a prehistorikus, a prekolumbián, az afrikai

és az óceániai kultúrák mûtárgyai, és a nyugati mûvé-

szeti terepen a modernista képzõmûvészet új forrásai

lettek. A mûkereskedelemben tevõleges szerepe volt

maguknak a mûvészeknek, akik új irányba fordították

az emberrõl, szûkebb értelemben a mûvészetrõl való

gondolkodást. A képzõmûvészet ekkor végleg elol-

dódni látszott az akadémikus esztétikai hagyománytól.

Jelen tanulmányomban2 egyetlen modernista ese-

ménykört járok körül ezzel kapcsolatosan: egy kiállí-

tási koncepciót, úgy is mondhatnám „programcso-

magot”, ami a 20. század elején egycsapásra labilissá

tette az önmagát „Kultúrvilágnak” tekintõ nyugati ci-

vilizáció emberét, az emberi testtel kapcsolatos

„szép” / „rút” fogalmai megítélésében. Ez a kiállítási

koncepció közvetlenül Brummer József3 mûkereske-

dõ (5. kép) tevékenységéhez (is) kötõdött, és röviden

arról szólt, hogy ún. kollektív kiállításon állította ki a

korábban „barbárként” a „szépmûvészeti” múzeu-

mokból kiszorított afrikai és óceániai törzsi mû-

vészetet a modernizmus

legújabb mûveivel együtt,

a fauve-ok, majd a kubis-

ták, dadaisták mûveinek

társaságában. A magyar

származású mûkereske-

dõ ezt a koncepciót 1909

és 1912 között valóságos

kiállítás-sorozaton reali-

zálta, elõször Kelet- és

Nyugat-Európában, töb-

bek között elég korán

Magyarországon is, majd

1913 után New Yorkban.

Tudomásom szerint

Budapesten, az 1911-ben

megrendezett Keleti Kiál-

lításon (6–7. kép) szere-
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Az art brut gyökerei – Brummer József szobrász-mûkereskedõ tevékenységének kultúrtörténeti jelentõséége:

Párizs / Kaposvár / Budapest

5. kép Brummer József portréja, 1910 körül

6. kép Keleti Kiállítás

a Mûvészházban, 1911 

7. kép Japán metszet és kongói famaszk



peltek elõször

Brummer Jó-

zsef gyûjtemé-

nyének afrikai

és óceániai tár-

gyai: a Mû-

vészházban, a

modernizmus

akkori hazai

fellegvárában,

egy kultúrtör-

téneti áttörés

reményében.4

Ma is kérdés,

hogy ennek a

budapesti kiál-

lításnak végül

mi volt a kultúrtörténeti jelentõsége? Ugyanez a kiál-

lítási program ugyanis 1914-ben, Alfred Stieglitz 

(8. kép) New York-i 291-es galériájában meghozta azt

az áttörést, ami az amerikai mûvészetben többek kö-

zött az art brut-öt megelõlegezõ képzõmûvészethez

vezetett.

Az 1910-es években, a New York-i extremista mû-

vészkör egyik mozgatórugója a karikaturista, mûvész

és kritikus, Marius de Zayas volt, aki The Evolution of

Form címû 1913-as könyvében az esztétika jogosultsá-

gát tagadta a mûvészet vizsgálatában, és helyette a

modernizmust közvetlenül az etnológiával hozta ösz-

szefüggésbe. „Amikor a mûvész elhagyta a Mûvészet

poétikai felfogását és a Forma új koncepciójának ke-

resésére az Etnológia felé fordult, akkor a Mûvészet

kiemelkedett abból a titokzatos légkörbõl, amelybe az

idealizmus alámerítette. A szép szépséges felülete –

amely a kontempláció ihletõje volt – szertefoszlott és

ott maradt, a ráció fényében, az a hatalmas erõ, amely

az embert a gondolat plasztikai kifejezésére köte-

lezte.” – írta munkája bevezetõjében. De Zayas köny-

vét Stieglitz, rövid kommentárral, folytatólagosan kö-

zölte a Camera Work címû folyóiratában, ahol kiemel-

te a mûvészet és az emberi egyed „társadalmi és faji

evolúciójának” szoros összefüggését, ami a mûvészt

„a kapcsolódó tudományok, az antropológia, etnoló-

gia, szociológia, pszichológia, metafizika és az ún. eg-

zakt tudományok tanulmányozásához vezeti”.5 

Alfred Stieglitz ekkor már megnyitotta Photo

Secession Galériáját a Fifth Avenue 291-ben, ahol

1902-tõl 1917-ig meghívásos kiállításokat rendezett.

Festõi fotói – Edward Steichen közremûködésével –

a Camera Club nemzetközi meghívásos fotókiállításai

révén ismertté váltak. (Pl. 1905-ben Bécsben, ahol

Josef Hofmann és Koloman Moser zsürizte a Wiener

Werkstätte részérõl a kiállító osztrák mûvészeket.

(9. kép) Stieglitz 1913-ban rendezte a korszakalkotó

Armory Showt-t, ahol a kubisták és dadaisták mûveit

állította ki, többek között Marcel Duchamp Lépcsõn le-

menõ aktját.

Stieglitz „úttörõ munkájának eredménye – emlék-

szik vissza a francia származású amerikai szobrász,

Gaston Lachaise – a kitûnõen megszervezett Armory

Show, mely mérföldkõnek számított az erõtlen akadé-

mikus erõfeszítésektõl az eleven elképzelések felé.

[…] Az amerikai termõföld friss. Termékeny. Új,

szebbnél-szebb virág- és gyümölcsfajták kerülnek ki

belõle, hogy a világot fényesítsék, ha arany cseppek

hullnak felülrõl idõszakos, egészséges záporokban.

Amerika lehetõsége, hogy páratlan, teljes és állandó

kifejezést találjon, amely elborítja a világot.”6

Lachaise szóhasználata azt követi, amely Alfred

Stieglitz a vitalizmus kifejezéseivel átitatott nyelveze-

tét is jellemezte ugyanekkor, a The New York American-

ben és a The International Studio-ban közzétett cikkei-

ben. A természet és a mûvészet áthatásáról cikkezett:

a forma evolúciójáról és a mûvészet újraélesztésérõl,

az elsõ „Nagy Klinikáról”, amely a „mûvészet revita-

lizálására jött létre”.7

Marius de Zayas szervezte 1914-ben azt a kiállítást

Stieglitz 291-es Galériájában, amely az afrikai törzsi és

az amerikai prekolumbián mûvészetet, mint a modern

mûvészet forrását és vele egyenrangút állította ki.

A kiállítást a tulajdonos, Stieglitz, úgy hirdette meg,

hogy a világon elsõ alkalommal az õ Fith Avenue-i 

galériájában jött létre az afrikai törzsi és a legújabb 

európai mûvészetet együtt bemutató kiállítás.

Itt érdemes azt a megjegyzést beszúrni, hogy

Brummer József, Kozma Lajos, Vitéz Miklós és

Rippl-Rónai József hasonló szándékkal helyezte el

afrikai és óceániai tárgyait Budapesten, a Mûvészház

Keleti Kiállításán 1911-ben, amire késõbb még vissza-

térünk.

S t i e g l i t z

mûvészi szán-

dékát fotográ-

fusi életútja ér-

zékelteti. A ter-

mészet és mû-

vészet egymás-

bahatását kie-

melõ festõi akt-

fotóit az 1910-

es 20-as évek

fo rdu ló j á tó l

készítette. Al-

kotómódszerét

A p o l l i n a i r e

gondolatával

lehet megköze-

líteni: „A fény

nem eljárás. Ez

az érzékek által
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8. kép Alfred Stieglitz portréja

9. kép A Camera Club 1905-ös

bécsi kiállítási katalógusának 
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jön létre (szem). […] Szemeink a fõérzékek a termé-

szet és a lelkünk közt.” Stieglitz montázsszerû fotóin

afrikai tárgyak, vagy modern kultuszszobrok tûnnek

fel, amilyen a kis Matisse-akt.8 (XVI–XVII. tábla)

A koncepció jó ideig foglalkoztatta Stieglitzet, aki

nyolc évvel késõbb, 1922-ben újra kiállítást rendezett

Az afrikai vadak faszobrászata. A modern mûvészet gyöke-

rei (Statuary in Wood by African Savages. Roots of Modern

Art) címmel 291-es Galériájában.

Stieglitz ezekkel a kiállításokkal párhuzamot vont

az ember természetben elfoglalt helye és mûvészeti

tevékenysége között. Kiállításai mind antropológiai,

mind mûvészettörténeti szempontból kultúrtörténeti

áttörést jelentettek. Ehhez tudnunk kell, hogy a hát-

térben a 19. századi, az ember származásáról és ana-

tómiájáról létrejött „Hatalmi Anatómiák” álltak.

Sascha Renner izgalmas tanulmányban tárta fel azo-

kat az emberi testtel kapcsolatos tudományos, eszté-

tikai és szociológiai problémaköröket, illetve ezek

mélységét, ami a 20. század

elején a mûvészeket gyökere-

sen új esztétikák létrehozásá-

ra késztették.9 A 19. század

folyamán ugyanis a „Kultúr-

világ” – az Élet Nagy Lánco-

latának (10. kép) eszméje alap-

ján – elutasította Afrika és a

dél-tengeri szigetvilág kultú-

ráját. Az elveszett láncszemet

a korszak két meghatározó

tudósa, Georges Cuvier és

Étienne Geoffroy de Sainte-

Hilaire – a Muséum d’His-

toire Naturelle-ben [sic!] be-

rendezett kutató-laboratóri-

umban – az afrikai khoi nõ, a

„hottentotta Vénusz” (11. kép),

Sarah Bartmann (1789–1815)

személyében „találta meg”.

(Erre a kitüntetett szerepre

esélyesek voltak az óceániai

szigetlakók, a pápuák is – jelzi Renner.) Az afrikai nõ

halála után, 1815-ben elkészítették és közszemlére

tették a testérõl készült gipszlenyomatot és genitáliái-

nak preparátumait. (XVIII–XIX. tábla) Míg Sarah

Baartmann maradványai a természettudományi mú-

zeumban voltak kitéve (maradványainak restitú-

ciójáról 2002-ben döntött a francia állam), a róla ké-

szült kép Cuvier emlõsökrõl írt könyvében a majmok

kötetébe került, és nyomtatásban eljutott a világ leg-

nagyobb könyvtáraiba. Teste jelképe lett mindannak,

amit a primitívség, a csúnyaság, az ösztönösség meg-

nyilvánulásának véltek az ember leszármazásának leg-

alacsonyabb fokán. Mindannak, ami ellentmondott –

az antik Vénusz-szobrok normája, illetve Dürer arány-

rendjének értelmében – a 19. század klasszicista esz-

tétikájának. (12–13. kép) Eközben sorra keletkeztek a

nemzeti mûvészeti akadémiákra és tanodákba kerülõ

anatómiai tankönyvek a tudományosság 18–19. szá-

zadi centrumaiban (Párizs, Berlin, London), s ezek

mellékleteiként megjelentek az elsõ fiziognómiai és 
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10. kép A majmok térképe, 1857

12. kép A Milói Vénusz és a Hottentotta Vénusz

11. kép

Sarah Baartmann

testérõl készült 

gipszlenyomat, 1815 
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13. kép Albrecht Dürer: A nõi alak arányai,

rézmetszet

14. kép A milói Venus, az ideális nõi testarány

15. kép Johann Gottfried Schadow:

Hottentották és szigetlakók portréi

16. kép Johann Gottfried Schadow:

Cigányok és afrikaiak portréi

17. kép Arcszögeket szemléltetõ ábra,

az orángutántól a görög „antik arc”-ig



antropometriai kézikönyvek. Alapvetõ hatású volt

Gottfried Schadow: Polyclet (Berlin 1830),

Nationalphysionomien (Berlin 1835) és Petrus Camper:

Über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in

Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters:

über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine:

nebst Darstellung einer neuen Art,

allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit

zu zeichnen (Berlin 1792) címû

mûve, amelyek – a tudomány

köntösében – döntõen a klasszi-

kus görög és reneszánsz arány-

rendekbõl kiinduló esztétikai

megfontolásokra támaszkodtak.

(14–17. kép) Míg a „nemzeti” ak-

tok (pl. az „angol” akt, vagy a

„magyar” asszony10 teste) a 19.

századi akadémikus festészetben

a klasszikus „görögös” minta

(XX. tábla) szerint formálódtak,11

addig a ’klasszikus kultúrán’ és

’mûvészeten’ kívül definiált törzsi

kultúrákat és modelljeit a brutali-

tás, a bestialitás, a zabolátlan ér-

zelmek és szexualitás, az intellek-

tualitás hiánya tulajdonságaival

jellemezték a tudósok. A „hottentotta Vénusz” sze-

mélyérõl megállapított fiziológiai karakterjegyek pe-

dig az ösztönös, brutális nõiségrõl alkotott elõítéletek

szemléltetõi lettek.

Ugyanebben az idõszakban az európai akadémiák

többségében még tiltott volt, sõt évtizedekig az is ma-

radt a meztelen nõi aktmodell állítása. Az európai

múzeumok a 19. század második felében nyitottá vál-

tak a kínai és japán mûvészet gyûjtésére – illetve a

(tan)könyvkiadók, a távolkeleti nõk aktfotóival is 

illusztrált anatómiák és szépséggalériák publikálásá-

ra – amilyen a Grand Richer (1889) nevû mûvészeti

anatómia tankönyv volt, vagy Dr. C. H. Stratz:

Die Rassenschönheit des Weibes (1901) címû könyve –, de

az afrikai és óceániai törzsi mûvészet, mint „barbár”

elõtt zárva maradtak 

a kultúra fellegvárai.12

(XXI. tábla és 18. kép)

A 20. század elején

a New York-i extre-

mista mûvészkör a nõi

aktra vonatkozó „aka-

démikus” nézetekkel

együtt elvetette az esz-

tétikai és faji elõítéle-

teket is, és elfogadta 

az archaikus kultúrák

plasztikai kifejezését

és nyílt nemiségét.

A természeti kultúrák-

hoz odaforduló mo-

dernista mûvészek mo-

delljeiket keresték Af-

rika és Óceánia mûvé-

szetében.
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18. kép Japán nõ, 1901

17. kép Abesszin nõ, 1904

20. kép 

A willendorfi Vénusz



Stieglitz közvetlen mûvészi környezetét áthatotta

ez a kultúrtörténeti és esztétikai fordulat. Ide érkezett

Boston érintésével Franciaországból a Rodin mûter-

mébõl induló francia állampolgárságú szobrász,

Gaston Lachaise, aki New Yorkban éppúgy kapcso-

latban állt Stieglitz-cel, mint Brummer Józseffel.13

1913-ban az Armory Show-n állította ki Nõi akt ka-

bátban (1912, XXII tábla) címû szobrának gipszválto-

zatát. 1928-ban pedig Brummer József New York-i

galériája mutatott be mûveibõl kiállítást, a

Brâncuºinak rendezett (1926–27) gyûjteményes tárlat

utáni évben. Saját mûvészi involváltságáról tanúskod-

nak rajzai és szobrocskái is, amelyek egyszerre õrzik

az afrikai faszobrászat és Matisse szobrászatának for-

mai hatását. Az erotikus kifejezést felfokozó szobrai

az art brut elõfutárává tették Lachaise-t. Nyilvánvaló-

an többféle képi forrása volt mûveinek (köztük: akt-

fotók és a comics).14 Szobrai azt is tanúsítják, hogy et-

nológiai fotográfiákat is felhasznált. Saját meglátásom

szerint például, az 1931-ben létrehozott Melleit tartó

ülõ nõ címû bronzszobrának (XXIII. tábla) elõképe

kétség kívül felismerhetõ Hyppolite Arnoux Port

Saidban készített, abesszín nõt ábrázoló fényké-

pében, aki melleit kezével emeli fel. A fotót 

Dr. Friedrich S. Krauss is közölte egy lipcsei 1904-

es kiadványban.15 (19. kép)

Lachaise klasszikus normáktól eltérõ aktjai – saját

szavai szerint – a „Nõt erõteljesen, szilárdan, élénken,

könnyen, nemiséget és szellemiséget sugározva” jele-

nítik meg. Louise Bourgeois szerint, a mûvész szob-

rai a legmélyebb hódolattal adóznak a nõnek.16 Jean

Clair írja Lachaise kései szobrairól (XXIV–XXV.

tábla): „A willendorfi és a Lespugues-ben talált Vénusz

óta nem láttunk hasonlót. […] Az aurignac-iak két-

ségkívül hittek a felsõbb erõkben, amelyeknek áldo-

zatot mutattak be, és amelyektõl féltek. Lachaise va-

jon miben hitt, amikor megalkotta ezt a meghökken-

tõ metamorfózist New Yorkban, a 30-as években?”17

(20. kép)

Érdemes itt megállni és idõben visszatekintve

megnézni, hogy a tanulmány elején ismertetett kiállí-

tási koncepció miként jelent meg Magyarországon,

mielõtt Brummer József elhagyta volna Európát, a

20. század elsõ másfél évtizedében.

A Keleti Kiállítás nem volt egyszerû képkirakás

1911-ben, Budapesten sem. A „kiállítás mint mûvészi

manifesztum” elvét már korábban meghonosította a

Párizsból hazaérkezõ Rippl-Rónai József elsõ hazai

tárlatain, és ezt 1905-ben Lázár Bélához írt levelében

meg is fogalmazta.18 A rendezõk szerint a kiállítás

koncepciója „önálló mûalkotásnak” volt tekinthetõ.

Az elv, úgy vélem, az volt, hogy a Keleti Kiállítás bemu-

tatja – Brummer József, Kozma Lajos és Vitéz Mik-

lós mûgyûjteményébõl – a korábban a Nemzeti Mú-

zeumból is barbárként kiutasított19 törzsi mûvészetet

egyéb, Európán kívüli mûvészeti alkotásokkal együtt,

a legmodernebb magyarországi mûvészeti kiállítóhely

tereiben. (A kiállítás installációjáról lejjebb még szó-

lunk.) A tárlat katalógusának elõszavát Rippl-Rónai

József írta.

Nyilvánvaló, hogy az 1911-es kiállítás „fõpróbája”

az 1910-ben Kaposváron rendezett Japán és keleti mû-

kiállítás volt. Kozma Lajos saját pasztelljeivel együtt

mutatott be japán és kínai fametszeteket és szobro-

kat, indiai és perzsa mûveket, saját és Vitéz Miklós

mûgyûjteményébõl. A Kozma által rendezett kiállítást
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21. kép Guillaume Apollinaire dolgozószobájában,

elõtérben afrikai szoborral

22. kép Mbuya Maszk, Kongo / Pablo Picasso:

Avignoni kisasszonyok, részlet.



Rippl-Rónai József nyitotta meg, aki szerint minden

szépnek, ami eddig a mûvészet terén történt ezek a

mûvek voltak a forrásai, Giotto mûvészetének épp-

úgy, mint a „neoimpresszionizmusnak”, mégis újsze-

rûek: „Újszerûek, mint akár a mai legújabb

törekvések”.20 (Passuth Krisztina feltételezése szerint

itt afrikai mûvek is kiállításra kerültek – habár a so-

mogyi lapok errõl nem értesítenek –, ami Kaposvár

abszolút elsõségét jelentené.21)

A minta Stieglitznél is, de Rippl-nél, Kozmánál,

Vitéznél és Brummernél is Párizsból, Guillaume

Apollinaire (21. kép) körébõl származott, aki az új

mûvészet szellemi dimenziójának megmutatkozását

abban látta, ha a prekolumbián mûvészet és a francia

gyarmatokról származó afrikai szobrászat a moder-

nista plasztikai kifejezés párhuzamaként kerül kiállí-

tásra a mûvészet intézményeiben. „Az új esztétika –

írja Apollinaire – André Derain elméjében fogant

meg elõször, de a körébe tartozó legjelentõsebb, leg-

vakmerõbb mûveket egy nagy mûvész, Pablo Picasso

alkotta”.22 (XXVI. tábla és a 22–23. kép)

Nemcsak Rippl-Rónai ismerte Brummert Párizs-

ból, hanem nyilván Stieglitz is kapcsolatban állt már a

Brummer-fivérekkel 1913-ban, amikor a New York-i

Metropolitain Museum of Art beszerezte tõle (vagy

Ernõ fivérétõl) elsõ afrikai tárgyát. Anélkül, hogy

Stieglitz érdemeit vitatnánk, emeljük tehát ki

Brummer jelentõségét is az európai és amerikai mo-

dernista mûvészet kapcsolatépítésében.

Íme néhány évszám Brummer József New York-i

pályájából: mint mondtam, 1913-ban adta el a

Metropolitain Museum of Art-nak New York-ban az

elsõ afrikai tárgyat. 1917-ben pedig végleg letelepe-

dett itt és saját galériát nyitott Manhattanben, a 
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23. kép Fernand Léger: Kosztümterv

Angolai férfialak

24. kép Alfred Stieglitz: 1914, Brâncuºi kiállítás a 291-es Galériában



43 East Fifty-Seventh

Street, Stieglitz Fifth Ave-

nue-i galériája közelében.

Tudjuk, hogy a New York-i

galériák között vezetõ he-

lyet foglalt el haláláig.

1924-ben Joseph Brum-

mer rendezte Matisse elsõ

nagy New York-i kiállítá-

sát az 1915-ös Montross

Gallery-beli tárlata óta, és

a katalógus elõszavát, mint

„egykori Matisse-tanít-

vány” maga írta.23 1931-

ben nagyszabású szobrá-

szati kiállítást rendezett

Matisse szobraiból. Maga

írta a katalógus elõszavát

André Derain 1922. feb-

ruári bemutatójához is,

akit márciusban Maurice

Vlaminck követett.

Több kiállításon szere-

pelt Maillol (1925, 1933) és

Brâncuºi (1926–27), utób-

binak 1933-as kiállítását

Marcel Duchamp szervezte a Brummer Gallery-ben.

1927-ben és 1936-ban Brummer Czóbel Béla mûveit

mutatta be a magyar mûvészek közül.24

Habár szinte egymással vetélkedve Stieglitz és

Brummer ugyanazokat a vezetõ mûvészeket állították

ki galériájukban, kapcsolatukat ma ennek ellenére

még egyáltalán nem ismerjük. (24–25. kép)

Brummer európai életpályájáról Passuth Krisztina

kiterjedt kutatása finoman árnyalt képet rajzolt.

Zomborban született 1883-ban, életútja a zombori

Gimnázium25 után Szegeden, a Fa- és Fémipar Isko-

lában, ezt követõen Budapesten az Iparrajz Tanodá-

ban (1899–1901), majd 1901-tõl Párizsban folytató-

dik, ahol Rodin mûtermében szobrászsegédként dol-

gozik. Késõbb feladva

szobrászi pályáját – fivé-

reivel, Ernõvel és Imrével

együtt –, rövid idõn belül

mûgyûjtéssel és mûkeres-

kedelemmel kezd foglal-

kozni.26 Ismerjük Hen-

ri Rousseau róla készült

portréját (XXVIII. tábla)

1909-bõl, akinek felvásá-

rolta mûveit, s minde-

közben az afrikai és óce-

ániai mûvészet nemzet-

közi kereskedelmébe is

belekezdett.

Brummer afrikai és

óceániai tárgyai révén

szinkronba hozta az egy-

mástól térben elkülönü-

lõ modernista mûvészeti

csoportok tevékenységét.

Egy kelet-európai mûvé-

szeti hálózatba kapcsolta

be Kaposvárt és Buda-

pestet, Prágától Bukares-

tig. A modernista folyó-

iratokban afrikai meg óceániai szobrokat és maszko-

kat publikált gyûjteményébõl. Köztudott, hogy Prá-

gában a cseh avantgárd mûvész, Josef Èapek (Karel

Èapek fivére) folyóiratában, az Umelecky Meèisník

1913-as évfolyamában publikálta afrikai tárgyait.27

(26–27. kép)

Talán épp e tárgyak némelyike inspirálta Picasso

Avignoni kisasszonyait, vagy Matisse és a fauve-ok alko-

tásait, hiszen ott voltak Khanweilernél, Paul

Guillaume-nál, Adolphe Baslernél. Brummer gyûjtõi

és kereskedelmi tevékenységét nyomon követte és

igénybe vette az elméletírás is. Gyûjteményének da-

rabjai megjelentek a korszak legjelentõsebb kiadvá-

nyaiban, pl. Carl Einstein mûveiben (1915: Negerplas-
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25. kép Brâncuºi kiállítása a New York-i

Brummer Galériában, 1926

26. kép Kongói szobrok Brummer József

Gyûjteményébõl. Párizs, 1913

27. kép Kongói szobrok Khanweiler

Gyûjteményébõl. Párizs, 1913



tik, 1921: Afrikanische Plastik,

1929: Masque de danse rituelle

Ekoi, 1930: Masques Bapindi);

Paul Guillaume esszéiben (1917:

Sculptures Nègres, 1919: Une

Esthétique Nouvelle – L’Art Nègre),

valamint A. Basler „primitív”

mûvészetrõl írt könyvében 

(L’art chez les primitives, 1929).

Brummer kiállítási „prog-

ramcsomagját” részben abban a

körben tette közzé, amelynek

magját a Párizsban élõ moder-

nista mûvészek hálózata alkotta.

Magyarországi kapcsolatrend-

szere egyúttal beleilleszkedett

abba az I. világháború elõtti ma-

gyar mûvészeti életbe is, amely-

nek nemzetközi jelenlétérõl a

mai ismereteink töredezettek.

Leginkább a személyes feljegy-

zések virtuális archívumában

böngészhetünk sikerrel. Brum-

mer kereskedõi kapcsolatait sok

mûvész használhatta Párizsban,

pl. Mikola András 1905-ben, Csáky József 1908-

ban.28 Brummer ismerte Rippl-Rónai Józsefet és bi-

zonyosan Berény Róbertet is. Rippl-Rónai, Berény és

Brummer nemcsak Párizsban, hanem Magyarorszá-

gon is találkoztak. 1910-ben, vagy 1911-ben

Brummer József feltehetõen hazalátogatott. Talán

éppen ekkor állt modellt a nyarait Somogytúron töltõ

festõ, Kunffy Lajos Olasz gitáros (Éneklõ férfi) címû

festményéhez (XXVII. tábla), amirõl Kunffy önélet-

rajzában beszámolt. Brummer 1911-ben biztosan járt

ifjúkora színhelyén, Szegeden is (1911. szeptember

25-én adományozta Munkácsy Mihály Fõpap címû

festményét a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak 

(30. kép),29 majd feltehetõen Somogytúron, és nyilván

Kaposváron a Róma Villában is.30

Az 1911-es Keleti Kiállításról az Auróra folyóirat is

tudósított, A Ház címû folyóirat pedig komoly tech-

nikai felkészültséggel fotódokumentációt és cikket

közölt. (28–29. kép) Ebbõl derül ki, hogy itt valójában

a „japán, kínai, koreai, indus, perzsa” és afrikai szob-

rok és képek egyvelegét nevezték összefoglalóan kele-

tinek. A kiállítás katalógusa, azelõtt nem látott aprólé-

kossággal sorolja fel mindazon mûvészeket, akik a ki-

állítás létrehozásában részt vettek, legyen akár építész,

szervezõ vagy iparos. A kiállítás rendezésébe feltehe-

tõen a gyûjtõk is beleszóltak. A katalógusban azon-

ban ez áll: a „Szervezési munka: Vitéz Miklós. A kiál-

lítási helyiség belsõ installációs munkái Málnai Béla

mûépítész tervei szerint és vezetése mellett” készül-

tek. „A kiállítási rendezési munkálatokat Vitéz Miklós,

Rózsa Miklós Dr. Mûvészeti Igazgató, Rippl-Rónai

József, a Mûvésztanács Elnöke és Borszéky Frigyes

Titkár végezték.” A kiállítás plakátját Rippl-Rónai Jó-

zsef készítette.31 Brummer nemcsak saját gyûjtemé-

nyének darabjait hozta

el, hanem feltehetõen

Kozma és Vitéz is általa

jutottak saját afrikai és

óceániai mûvészeti gyûj-

teményeikhez. A kiállítá-

son szerepelt többek kö-

zött az a kongói bambara

nép körében készült nõi

akt szobrocska, amely

ma a budapesti Néprajzi

Múzeum gyûjteményé-

nek darabja, szép „dako-

mei” és „kongói” masz-

kok társaságában. Rippl-

Rónai József a katalógus

elõszavában így fogal-

maz: „A kongók faragásai

– ha nem is rögtön, – de

biztosan kiható erõvel

fognak bírni, különösen

az új szobrászi törekvé-

sekre, de még festõkre is

– amit már Picassonál lá-

tunk is, de kihatással lát-

szik lenni a reneszánsz,
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sõt a még messzebb esõ byzanthiniak mûvészetére

is.” Miután Giotto, Rembrandt, Holbein, Ingres mû-

veiben, s Donatello Gattamelatájában is a „keleti-mû-

vek” ismeretét látja meg Rippl-Rónai, Maillol is ezért

rokonszenves számára: „mûvészetét azért szeretem

oly nagyon, mert Õ ebben a szellemben dolgozik”.

Végül tudatja, hogy Vitéz Miklós, Kozma Lajos,

Brummer József gyûjteménye bemutatásával a Mû-

vészház szándéka az, hogy e távoli kultúrákból szár-

mazó mûvekkel „egyrészt érthetõbbé teszik az új mû-

vészi intenciókat, másrészt, hogy […] közvetlen le-

gyen alkalmunk meríteni ezekbõl a mûvészetekbõl”.32

Rippl-Rónai elõszavával összhangban, A Ház cí-

mû modernista folyóirat nemcsak a kiállított ún. kele-

ti tárgyakról számol be, hanem ugyanitt bemutatja a

„Nyolcak” Nemzeti Szalon-beli festményeit is, me-

lyeknek alkotói Van Gogh és Cézanne festészetétõl

fokozatosan Matisse fauve-izmusa felé fordultak.

Párhuzamos bemutatásuk a folyóiratban egyszerre

mûvészi állásfoglalás az ún. „magas kultúrából” addig

kitagadott, barbárként, brutálisként megítélt mûvé-

szet mellett, és demonstrálás egy a francia moderniz-

mussal lépést tartó mûvészi stratégia érdekében.

A Keleti Kiállításról szóló cikket maga Vitéz Miklós

írta, aki saját afrikai gyûjteményt hozott létre Kozma

Lajossal együtt, és aki – mint Passuth Krisztina ki-

emelte – elsõként kísérelte meg egy afrikai törzsi szo-

bor plasztikai értékének leírását. Paradox módon Vi-

téz köszöntõjének megfogalmazása, egészében véve,

ma sajnálatosnak hat: „Csupa mezítelen, fába faragott

embermajmok és majomemberek. Mindegyiknek van

a lényében jó adag állati vonás, úgy, hogy a szegény

nézõ az elsõ pillanatban nem tudja, hogy az orángu-

tánt akarták-e vele, vagy õt az orángutánnal megcsú-

folni. Hát megvan ennek is az oka itt úgy, mint min-

den primitív mûvészetben. T. i. nem az egyéni, az

esetleges qualitás megrögzítése vezeti a szobrot fara-

gót, hanem az emberi orgánum oly abszolút kivona-

ta, mely legjobban gerincesállati mivoltunkban fejezõ-

dik ki. Ami ezen túl kezdõdik, teszem azt: mért van

síkokra bontva a test formája, mért nyer oly hangsú-

lyozott kifejezést a nemi különbség, mért van így

megfaragva a szobor? Ez avatja mûvészetté ezeket a

nagyon esetlen és együgyû figurákat. Eddig nem is-

mert formaérzékkel megáldott emberektõl erednek e

szobrok. Nincs a testnek olyan komplikált formaszö-

vevénye, mely az õ kezükben nem a legszervesebb és

a legleegyszerûsítettebb módon lenne megoldva.

A homlok domborúsága, a szemöldök ívelése, mely

lefut az állig, a szemgolyók tojásdad fekvése, amint

benn alszanak a szemüregben: ez mind egy maszkon

van koncentrálva és megoldva. Anyagszerûségükrõl

szólni csaknem nevetséges, hisz õk nem is ismernek

mást, csak az anyagot: egy bárdolatlan fatuskót és

egyetlen szerszámjukat: a kést. Ennyire az anyagba

komponálni az egyiptomiakon kívül még nem kom-

ponáltak.”33 Az író, újságíró, mûgyûjtõ Vitéz Miklós

nyelvezete itt még nyilvánvalóan tükrözi a 19. századi

embertan biológiai determinizmus szellemében fo-

gant elõítéleteit, amelyek a kort mélyen áthatották.

UTÓHANG

Talán a fauve-ok, illetve a Nyolcak modernista

szemléletének elméleti igazolását is láthatta abban a

kor embere, amit az Athenaeum szerzõje kénytelen

volt elismerni: „Az újabb esztétikai irodalomban

mind sûrûbben találkozunk azzal a felfogással, hogy

az esztétika mint tudomány és a mûvészet mint tárgy
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nem felelnek meg teljesen egymásnak.”34 Az 1913-

ban rendezett, elsõ berlini esztétikai kongresszus

eszmei középpontjában épp ez az elv állt. Lyka 

Károly Mûvészet címû folyóirata 1913-ban (8. sz.,

pp. 322–323) beszámolt arról, hogy: „Az elsõ nem-

zetközi esztétikai és általános mûvészettudományi

[…] kongresszus kiterjedt nemcsak a szoros értelem-

ben vett esztétikára, hanem a prähistorikus kultúrtör-

ténetre [sic!], melléktudományokra, ú. m. a mûtörté-

netre és a filológiára is. Ennek megfelelõen a tárgya-

lások több szakosztályban folytak. Volt filozófiai,

zene [sic!], irodalmi, képzõmûvészeti és történelmi

szakosztály.”

Az Atheneaum címû folyóirat 1915-ös évfolyama

több értekezést tett közzé – a berlini kongresszus

kapcsán – arról, az esztétikai irodalomban mind erõ-

teljesebben megnyilvánuló igényrõl, mely egy új mû-

vészettudomány megteremtésére irányult: „Minthogy

pedig az aesthetika csak az aesthetikai elemet képes

megmagyarázni, nyilvánvaló, hogy szükség van egy új

tudományra, amely a mûvészetet maradék nélkül – te-

hát a mûvészet egészét minden elemével, vonatkozá-

sával és funkciójával együtt – képes tudományosan

feldolgozni, megismerni, megérteni és megmagyaráz-

ni. Ez az új tudomány az általános mûvészettudomány

volna.”35

Ehhez kapcsolódott a rút és a szép fogalmának

kritikája az esztétika tudománya felõl, amelynek – el-

lentétben a mûvészettel – a „rútat paradoxon gyanánt

kell tekintenie, s ha következetes, problémakörébõl ki

kell zárnia.” Az esztétika tudománya lett felelõssé té-

ve azért is, hogy a „szép” / „rút” kettõs esztétikai fo-

galma vonatkozásba került a többi értékterületek el-

lentétes fogalompáraival: igaz / téves, jó / rossz.36

A modernista mûvész és mûgyûjtõ a prehistorikus

és az Európán kívüli kultúrák mûvészetéhez fordult

Berlinben, Párizsban és New Yorkban, szemben a

„historikus idõk” kezdetétõl fogva uralkodó esztétikai

szemlélettel. Guillaume Apollinaire a Soirées de Paris

1912. májusi számában közzétett, majd a kubista és a

futurista mûvészeket ért támadások ellenében több-

ször átírt és A festészetrõl címen publikált elmélkedései-

ben újrafelhasznált kijelentése szerint: „Az új mûvé-

szeknek olyan szépségeszményre van szükségük,

amely immár nem a faj gõgös kifejezése csupán, ha-

nem a világegyetem kifejezése”.37

A magyarországi modernista mûvészekkel és mû-

vészeti intézményekkel kapcsolatban álló, gyakran

hazalátogató Brummer József mûkereskedõi és mû-

vészetszervezõi munkássága ennek a folyamatnak

egyik mozgatója volt, tevékeny résztvevõje annak a

paradigmaváltásnak, amely a 20. század kultúrájában

bekövetkezett. Az afrikai mûvészetnek a moderniz-

mussal párhuzamba állított, a Keleti Kiállításhoz ha-

sonló bevezetése Magyarországon ennek ellenére

nem ismétlõdött meg. A képzõmûvészet és etnológia

összefonódása, a fenti értelemben véve, a továbbiak-

ban visszaszorult a – késõbb, az Európai Iskola (31.

kép) kiállításaiban is realizálódó – szorosan vett mo-

dernista mûvészeti diskurzusba. A „szélesebb mûvelt

közönség” nem nyílt meg ezt követõen a Keleti Kiállí-

táson képviselt modernizmus felé. Az értékterületek

ellentétes fogalompárjaival ítélkezõ (tetszik–nem tet-

szik / szép–csúnya / jó–rossz / igaz–hamis) hazai

közönség kulturális szempontból légüres terét leírja

Berény Róbert több, a Nyugatban közzétett írásában,

amilyen az 1911-ben megjelent zene-kritikája is: „a

moderneket, más néven Bolondokat ’szóhoz juttatják

és bemutatják’ – értsd elhadonásszák, leböfögik olyan

taknyosgúnyosan, olyan félvállról arconköpve szegé-

nyeket […]. Amint mondani szokás, diszkreditálják a

moderneket.”38
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1 Paris 1988, p. 189. A fordítást András Sándortól

vettem át, vö. A kohézióról. In: Jelenkor, 2010.

53. évf. 7–8. sz. Elõkészületben.

2 Az afrikai és óceániai mûvészet kulturális befoga-

dásának és a modernizmus kapcsolatának jelentõ-

ségével elõször a 19. századi nõi aktábrázolásról

rendezett kiállításon és annak katalógusában fog-

lalkoztam. In: A modell. Nõi akt a 19. századi ma-

gyar mûvészetben. Kiállítási katalógus. Szerk.: Im-

re Györgyi. Magyar Nemzeti Galéria, 2004. októ-

ber 14 – 2005. február 6. Budapest, 2004. (Ezen-

túl: A modell 2004). Etnológia és képzõmûvészet

kapcsolatának kultúrtörténeti jelentõségét emel-

tem ki a Gaston Lachaise szobraiból rendezett ki-

állítást kísérõ elõadásomban, amelyet a Szépmû-

vészeti Múzeumban tartottam 2005 decemberé-

ben, In Extremis címmel.

3 Köszönöm Prof. Dr. Szalay Miklósnak (UZH,

Zürich, Svájc) útmutatásait. Brummer J. tevékeny-

ségérõl és gyûjteményérõl alapvetõ Ezio Bassani

cikke: Les oeuvres illustrées dans Negerplastik

(1915) et dans die Afrikanische Plastik (1921);

jegyzetek, mûtárgylista: Ezio Bassani és Jean-

Louis Paudrat. In: Revue de la Société des Études

Germaniques, Didier Érudition, pp. 99–121. Vö.

még Ursula Helg–Miklós Szalay: Afrikanische

Kunst: Ihre Rezeption und Ästhetik. pp. 223–252.

In: Afrika in Wandel. Hrsg. von Thomas Bearth,

Barbara Becker, Rolf Kappel, Gesine Krüger,

Roger Pfister. Zürich 2007. Brummer Józsefrõl

(1883, Zombor–1947, New York) vö. W. H.

Forsyth: The Brummer Brothers: An Instinct for

Beautiful. In: Art News. Vol. 73. No. 8., 1974.

october, pp. 106–107. Mikola András szerint

Brummer apja paprika-kereskedõ volt. (Mikola

András: Egy nagybányai festõ emlékei. Gépirat.

MNG Adattár 14123/1961. pp. 24–26. Lásd lej-

jebb, 23. j.) Kalapis Zoltán szerint: „Német szár-

mazású, ezért diáktársai, vezetékneve után, Don-

gónak csúfolták, […] 1897-ben a szegedi fa- és

fémipari szakiskola növendéke lett, s a bégaszent-

györgyi Schreinerrel (a késõbbi híres szobrásszal,

Szentgyörgyi Istvánnal) együtt szorgalmasan fa-

ragta a diófa-rozettákat, s közösen tájékozódtak a

mûvészi pálya felé is. A 19 éves Brummer József

1902-ben díszítõ szobrászatot tanult a pesti Ipar-

mûvészeti Tanodában […], 1903-ban München-

ben keresett szerencsét, 1904-ben pedig Párizsban

tanul szobrászatot Rodin mûtermében. 1905-ben

Nagybányán találjuk, 1906-ban pedig újra Párizst

keresi fel, s Matisse magániskoláját látogatja.

A Párizsi Szalonban állítja ki munkáit, s mint any-

nyi más, több ezernyi külföldi mûvész, nyomorog.

[…] Igen jó érzékkel õ hozza elõször forgalomba

a japán fametszetet és a néger plasztikát, az egyik

is meg a másik is divatcikk lett. […] Egyik kivá-

lasztottja Henri Rousseau, a neoprimitív mûvészet

vezéralakja, akit kortársai csak ’finánc’-ként emle-

gettek, mivel vámtisztviselõ volt, s nem képzett

festõ. Brummer József egyengette útját a maga

módján, s õ hálából, nem sokkal halála elõtt, elké-

szítette portréját. ’A modell – írja a kiváló fest-

ményrõl Oto Bihalji-Merin – fonott székben, a

nagy levelû fantáziafák lombsátra alatt ül tekinté-

lyesen, elgondolkodó merevséggel, hasonlóan egy

11. századi bizánci Krisztushoz’ (A naivok festé-

szete, 1984). […] A nagy gazdasági válság idején

tönkrement, a csapást élete végéig nem tudta kihe-

verni.” Vö. Kalapis Zoltán [1928–2005]: ÉLET-

RAJZI KALAUZ. Ezer magyar biográfia a dél-

szláv országokból. I. kötet: A–Gy. Újvidék 2002.

http://www.forumliber.co.yu/pdf/books/Kalapis

Zoltan ELETRAJZI KALAUZ A-GY.pdf Brum-

mer, 1901 körül ment elõször Párizsba. A Brum-

mer-fivérek (egyes források szerint Ernõ /Ernest,

majd József, valamint Imre) 1914-ben már New

York-ban kereskedtek és galériát nyitottak.

A Brummer Galleries a modernizmust támogató

egyik legbefolyásosabb mûkereskedõházzá vált.

Brummer Józsefrõl, további bibliográfiával, lásd:

Szelesi Zoltán: Párizsba induló szegedi mûvészek

a XX. század elején. pp. 132–134. In: A Móra Fe-

renc Múzeum Évkönyve 1969–1. Szeged 1969. (A

továbbiakban: Szelesi 1968) pp. 131–148. A Kele-

ti Kiállítás és Brummer József tevékenységének

képzõmûvészeti jelentõségét elõször Passuth

Krisztina emelete ki két tanulmányában, széles-

körû bibliográfiával: Keleti kiállítás a Mûvészház-

ban. In: Mûvészettörténeti Értesítõ L (2001) 

pp. 85–102. Uõ.: A festõ és modellje. Henri

Rousseau: Joseph Brummer portréja (1909).

In: Mûvészettörténeti Értesítõ LI (2002/3–4 sz.)

pp. 225–248. Portréja (ismeretlen, fotó) p. 228 és

a Rousseau-kép: p. 227

4 Keleti Kiállítás a Mûvészházban. IV. Kristóf-tér 3.

1911. április–május, Kiállítási Katalógus, Buda-

pest, 1911 

5 „When the artist left poetical conception of Art

and turned to Ethnology in search of a new con-

ception of Form, Art emerged from the mysteri-

ous atmosphere into which idealism had plunged

it. The beatiful surface of beauty which inspired

contemplation vanished and there remained,

under the light of reason, the powerful force

which has compelled man to the plastic expres-

sion of thought. […] we are led logically to a

study of the allied sciences of anthropology, eth-

nology, sociology, psychology, metaphysics and
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the so called exact sciences.” vö. p. 44. Vö. Alfred

Stieglitz: The Evolution of Form. Introduction.

In: Camera Work (Jan. 1913), pp. 44–48. Köszö-

net Paola Rand Hornbostelnek, Pat Lynagh-nek,

a Smithsonian Institution Libraries munkatársai-

nak, hogy segítségemre voltak kutatásomban.

6 Gaston Lachaise: Szobrászatom magyarázata.

(Ford. Hohol Anikó) p. 56. In: A nõ. Gaston

Lachaise mûvészete. Woman. The Art of Gaston

Lachaise. Kiállítási katalógus. Szépmûvészeti Mú-

zeum. 2005. szeptember 29–2006. január 8. Buda-

pest, 2005. (a továbbiakban: Lachaise 2005.) 

pp. 53–56.

7 Alfred Stieglitz: The First Great ’Clinic to

Revitalize Art’. In: The New York American 26

January 1913. Briton, Christian: Evolution not

Revolution in Art. In: The International Studio,

69. (April 1913)

8 Vö. Sarah Greenough: Alfred Stieglitz / The Key

Set. The Alfred Stieglitz Collection of Photo-

graphes. Vol. I. 1886–1922. Washington 2002.

Cat. Nr. 730–1, p. 669

9 Renner tanulmányában pillantást vet a kor termé-

szetfilozófiai világképére: „a tudósok éppen azon

fáradoztak, hogy szervezett rendszerbe foglalják a

természeti jelenségek kaotikusnak tûnõ sokféle-

ségét. Úgy vélték, hogy egyedül a jelenségek osz-

tályozása vezet el a megoldáshoz. Mielõtt a fejlõ-

déselmélet a 19. század folyamán érvényre jutott,

ez a rendszerezés az Élõvilág Nagy Láncolata

(Great Chain of Being) eszméjébõl indult ki.

Eszerint minden élõlény egy hierarchikus rendnek

megfelelõen helyezkedik el a világban, mint egy

lépcsõ fokain, mégpedig mindegyikük azon a he-

lyen áll, amelyet Isten határozott meg számára

örök idõkre. A megszakítatlan lánc végén, a leg-

magasabb rendû földi lényként az ember áll. Az

elmélet képviselõit nagyon nyugtalanították a te-

remtmények fõ csoportjai között mutatkozó héza-

gok. Így például a majmot az embertõl elválasztó

szakadék. Úgy gondolták, hogy léteznie kell vala-

milyen összekötõ elemnek – így követelte az elmé-

let. Ezért azután az antropológia a bestialitás jele-

it keresték azoknak a népeknek az anatómiájában,

amelyeket faji szempontból primitíveknek tekin-

tettek. A ’fõ gyanúsítottak’ a ’hottentották’ voltak.

Közép-Afrika pigmeusai és Ausztrália õslakói

mellett õket tartották esélyeseknek a ranglétra leg-

alsó fokára, amely közvetlenül az emberszabású

majmok fölött helyezkedik el. »Összepréselt por-

cogójú orr, a köldökig lecsüngõ ernyedt mellek,

kecskezsírból és koromból készült, az egész testet

beborító, nap pácolta festés, hájtól csöpögõ haj-

fürtök, friss belekkel körültekert lábak és karok«

[Lessing 1990: 175 (XXV. fejezet)] – így fest a kép,

amelyet 18. századi utazók készítettek Dél-Afrika

õslakóiról. Külsõ megjelenésük, állítólagosan bar-

bár szokásaik, a vallás bármilyen formájának lát-

szólagos hiánya és nomád életmódjuk ingerelte az

európaiakat. Különösen idegenszerûnek találták

csettintõ hangokkal zsúfolt nyelvüket, amelyet a

pulykakakasok kotkodácsolásához hasonlítottak.

A nyelvnek központi jelentõsége volt a ’hottentot-

ta’-mítosz megalkotásában, mert a közkeletû fel-

fogás szerint ez jelezte a határt ember és állat kö-

zött. Miután a khoi nép esetében kérdésesnek lát-

szott, hogy van-e valódi nyelve, az emberi lét kü-

lönösen [eredetileg különlegesen áll itt, de szerin-

tem is jobb a különösen kifejezés. A tanulmány

németül íródott (eine besonders niedere Form

menschlicher Existenz), abból lett angol fordítás

(particularly low…), a következõ gondolatjel a

fordításban van, az eredetiben nincs, követjük a

fordítót. I. Gy.] alacsony formáját vélték meglátni

benne – a majom és az ember közötti átmenet

esetleges hídfõállását, aminek meglétét a hamis

folytonossági törvény sugallta. Hiányoztak azon-

ban az anatómiai jellegû megdönthetetlen bizonyí-

tékok.” Vö. Sascha Renner: Hatalmi anatómia

/Anatomy of Power. In: A modell 2004, i.m. pp.

105–109. (angolul: 110–113. Ford. Havas Lujza)

Vö. még Arnold, Marion: My own and the Other.

In: Uõ.: Women and Art in South Africa. New

York 1996. 19–37, 160–163.

10 „Hála az elõhaladott civilizációnak! egészen más-

ként áll a dolog a mi nõinkkel Európában, kik a

míveltség magas fokán állanak, és a kiket a termé-

szet magasztos czélra szemelt ki” – írjra Dr.

Herczeghy Mór: A Nõ / Physikai és Szellemi Ter-

mészete / Különös Tekintettel a Keresztény Val-

lásra, az Erkölcsiségre és a Tudományra, Buda-

pest, 1883, X. 33.

11 Székely Bertalan egy görögös leányalak kiválasztá-

sával kezd 1881-ben Lédája megfestéséhez, vö.:

MTA Ms 5006/4, 176. Mindkét mûvet, illetve

Camper 1791-es mûvét az 1792-es német fordítás-

ban szerezte be a budapesti Mintarajztanoda, ma:

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem. Camper mûve

1791-ben angolul íródott és vált ismertté a gya-

korlatban. Híressé, mindenhová behatolóvá a ber-

lini Akadémia kiadása miatt vált, ez ugyanis okta-

tási tananyag lett.

12 Vö. Paul Richer: Anatomie Artistique. Paris 1889.

Sajnos Paul Richer: Morphologie – La Femme

(Paris 1915) címû mûve már nem került be a

Mintarajztanoda könyvtárába. Míg a klasszikus

antik szobrászati emlékekrõl másolati gyûjtemé-

nyeket hoztak létre Londontól Párizsig és Velen-

cétõl Berlinig, illetve Bécsig, addig Afrika és Óce-

ánia mûvészetének és kultúrájának tárgyai a 20.
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század elejéig kiszorultak a „szépmûvészeti” mú-

zeumi gyûjtõkörébõl.

13 Godall – Lachaise monográfusa – Brummerrõl le-

írja, hogy mûvészeti tájékozottsága folytán õ volt

New York legnagyrabecsültebb mûkereskedõje.

Rendkívül sikeres Brâncuºi kiállítást rendezett és

Charles Despiau francia szobrász munkáit is meg-

szerezte, akivel Lachaise a Beaux–Arts-ra együtt

járt. „Of all the dealers in New York City none

was held in higher esteem for his connoisseurship

and display of sculture than was Joseph Brumer,

who had a gallery at 27 East Fifty–seventh Street.

It was Brummer who had staged a brilliantly suc-

cessful Brâncuºi show in 1925 and more recently

had displayed the work of Despiau, the French

sculptor who had attented classes with Lachaise at

the École des Beaux Arts in Paris in the late

1890s. Brummer insisted that sculpture should be

shown in natural light, whenever possible, to give

emphasis to the volumes as the sculptor had

designed them to be seen. Now Mr. Brummer

invited Lachaise for a one–man show from

February 27 to March 24, 1928.” Vö: Donald B.

Goodall: Gaston Lachaise (1882–1935). (PhD

Dissertation, Harvard University) Cambridge

1969. pp. 106–108. Köszönöm Paola Rand

Hornbostelnek, a Lachaise Alapítvány kurátorá-

nak, hogy felhívta a figyelmemet a könyvre.

14 Jean Clair közvetlen elõképként Reginald Marsh

amerikai Burleszkjét említi. Ld. Jean Clair: Gaia és

Gorgó. (Ford. Baranyai Judit) Vö. Lachaise 2005.

(pp. 27–36) p. 34 

15 Die Anmut des Frauenleibes von Dr. Friedrich S.

Krauss. Mit nahe an dreihundert Abbildungen

nach Originalphotographien. 13. Tausend, Leip-

zig, A. Schumann’s Verlag, 1904. Tudomásom sze-

rint ez a képi elõzmény eddig ismeretlen volt. Kö-

szönettel tartozom Romvári Jánosnak és édesap-

jának, Romvári Józsefnek, hogy felhívták a figyel-

memet az abesszín asszony különös fotográfiá-

jára.

16 Louise Bourgeois: Megszállottság. (Ford. Tóth Ju-

dit) In: Lachaise 2005, (pp. 45–47) p. 47

17 Jean Clair im. p. 35 

18 Vö. Rippl-Rónai József „Kedves Tanár Úr” kez-

detû levele Lázár Bélához; MNG Adattár ltsz.:

M.M.A. 3651/1939/6

19 A 19. század második felében már gyûjtõexpedíci-

ókat indítottak Délkelet-Ázsiába, Japán és Kína

mûtárgyainak beszerzésére és kultúrájuk fotódo-

kumentumainak elkészítésére. A gyûjtéseket a vi-

lágkiállítások alkalmával mutatták be. A Magyar

Nemzeti Múzeum (gyûjteményei alapítva 1802 és

1807, a múzeum épülete felavatva 1843) évtizede-

ken át csak a magyar és birodalmi dokumentumo-

kat gyûjthette. Mátray Gábor beszámolója szerint:

„Ez volt oka, hogy a m. n. Muzeum törvényes

védnöke, József fõherczeg […] minden olyan bár-

mi becses tárgynak, melyrõl hazánkra vonatkozá-

sa bebizonyitható nem volt, az intézet részére

megvételét mindenkor ellenezte. Ujabb idõkben

egyébiránt kivételesen, a tudományos ismeretek

minél sükeresb terjesztése, s a szakbeli tanulmá-

nyos könnyitése végett, nemcsak hazai, hanem

külhoni tárgyakkal is szaporittatnak a muzeumi

gyüjtemények” [sic] Vö. Mátray Gábor: A Magyar

Nemzeti Múzeum nagy korszakai különös tekin-

tettel a közelebb lefolyt huszonöt évre. Pest 1868.

p. 12. Pulszky Ferenc 1869-es igazgatói kinevezé-

se után kiterjesztette a múzeum gyûjtéskörét a

„kultúrvilág” egészére. Az 1852-ben Londonban

tartózkodó Pulszky Ferenc a British Museum-beli

nagyhatású felolvasásán (On the Progress and

Decay of Art; and on the Arrangement of a

National Museum. Museum of Classic Antiquities

V. 1852, pp. 1–15 Magyarul: Magyar Múzeumok

II. 1996, pp. 26–28) megfogalmazta programját.

Pulszky a nemzeti múzeumnak „az ismert világ

teljességének bemutatására szánt koncepcióját kri-

tizálta, […ezen belül] a görög, etruszk és római

mûvészetre korlátozott egyoldalúságát is, követel-

ve a gyûjtésnek és érdeklõdésnek – Fejérváry gyûj-

teményében már megvalósult – kiterjesztését az

egyiptomi, asszír, perzsa, indiai, sõt a japán és kí-

nai mûvészetre is (kizárva azonban ebbõl a sorból

[kora tudományos gondolkodásának megfelelõen]

»Afrika és Óceánia úgymond barbár népeinek«

hagyatékát), hogy a museum az emberiség mûvé-

szi képzeletének teljességérõl adjon képet”. Ami

utat nyitott a modern mûvészet elõtt Magyaror-

szágon is – vö. Szilágyi János György: „Ismerem

helyemet”. (A másik Pulszky-életrajz) In: Pulszky

Ferenc (1814–1897) emlékére. pp. 24–36. Kiállítá-

si katalógus. Szerk. Marosi Ernõ et. al., MTA Mû-

vészeti Gyûjteménye, Budapest, 1997. 27, 94. j.

20 Vö: Japán és keleti mûkiállítás Kaposváron. Koz-

ma Lajos csodás gyûjteménye. Holnap nyílik meg.

In: Somogyi Hírlap 1910. 194. sz. (augusztus 27.) 

pp. 2–3; Megnyílt a keleti mûvészeti kiállítás.

Rippl-Rónai megnyitó beszéde. Négy termen ke-

resztül. Kozma Lajos és Vitéz Miklós. Képek a

közönségrõl. A siker. A „Somogyi Napló” tudósí-

tójától. In: Somogyi Napló 1910. augusztus 30.

pp. 2–3; A Kelet mûvészete Kaposváron. Kozma

Lajos kiállítása. Holnap délelõtt nyílik meg. Saját

tudósítónktól. In: Somogyvármegye 195. sz. 1910.

augusztus 28. p. 4. A cikk leírja Kozma Lajos ren-

dezését, a termeket. Kozma Lajos arról nyilatko-

zik, hogy „a fõvárosban valószínûleg meg fogja is-

mételni a gyönyörû kiállítást.”
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21 Vö. Passuth Krisztina: Keleti kiállítás a Mûvész-

házban i. m. pp. 90–94, 52. j.

22 Guillaume Apollinaire: Kubizmus. Festészeti Ta-

nulmány, Ford.: Dénes Zsófia, MA Kiadása, Bu-

dapest, 1919. p. 16. (újrakiad. uõ: A kubista festõk.

Esztétikai elmélkedések. Bev. és jegyz.: L. C.

Breunig és J. Cl. Chevalier. Ford. Keszthelyi Re-

zsõ, Budapest, 1974. p. 59. Ezentúl: Apollinaire

1974.)

23 Az amerikai szakirodalom emiatt tényként fogad-

ja el, hogy Brummer József Matisse-tanítvány

volt. Vö. pl.: A. H. Barr: Matisse, His Art and His

Public: his art and his public, Museum of Modern

Art, New York, 1951.p. 591; Theodore E.

Stebbins, Carol Troyen, Trevor J. Fairbrother: A

New World: Masterpieces of American Painting,

1760-1910. Exhibitions Catalogue. Museum of

Fine Arts, Boston, 7 September–13 November

1983; The Corcoran Gallery of Art, Washington,

D. C., 7 December 1983–12 February 1984;

Grand Palais, Paris, 16 March–11 June 1984. Bos-

ton 1983. p. 351

24 Tovább sorolhatnánk a kiállításokat: Jacques 

Villon (1928), Jacques Lipchitz (1935), Henri

Laurens (1935).

25 A névre vonatkozó pontos adatok a kalocsai levél-

tárban (http://archivum.asztrik.hu/kfl1/3.htm),

az intézmény neve ott: Gimnázium. Ma: Veljo

Petrovic Gimnázium. Ám a gimnázium 19. száza-

di és 20. sz. 1. felében élõ Értesítõje szerint a hi-

vatalos neve: Zombori Magyar Királyi Állami Fõ-

gimnázium [1872–1945-?]. I. Gy.

26 Lásd 2. jegyzet. Brummer József és Ernõ az afri-

kai, óceániai, ázsiai és dél-amerikai prekolombián

mûvészet mellett, antik, középkori és reneszánsz

mûvészet kereskedelmével is foglalkozott.

27 Umelecky Meèisník, Praha, 1913. április–május,

június, november. Vö. 2. jegyzet, Ezio Bassani

bibliográfiája, im. p. 113.

28 Brummer életérõl vö. még: Szegedi Kis lexikon

(Saját tudósítónktól) Brummer József. p. 44. In:

Délmagyarország, 1910. december 25. pp. 41–44.

Mikola visszaemlékezésében (im.) leírja, hogy se-

gítették egymást Párizsban: „Brummer barátomat

is behoztam az iskolába, õ is ingyen dolgozhatott,

majd mikor nagyon rosszul ment a sora, model-

nek fogadtam meg. Egyik héten nálunk állott, má-

sik héten a Rue Grand chaumier iskolában. [Ceru-

zával betûzve, balra a 23. lap hátulján:] Késõbb

Brummer, hogy közel kerüljön Rodinhez nála is

jelentkezett s állt modelt. Õ mesélte, hogy R. sa-

játjain kívül még több modelt tartott s gyakran

csak sétáltatta õket, hogy mozgásukat tanulmá-

nyozza s így készítette azokat a lehelet fínom, pár

vonalu rajzokat, amelyeket azokban az idõkben

gyakran láthattunk. [ceruzás betûzés vége]

Brummer tehetséges szobrásznak indult, még

Nagybányáról ismertük egymást. Az õ apja jómó-

du, szegedi paprika kereskedõ volt, aki egy szép

napon csödbe ment, értesítette a fiát, hogy õt töb-

bé segíteni nem tudja, igy Brummer idegenben

magára maradt, minden segitség nélkül. A nyo-

mor, szegénység összefüzött bennünket. Én már

Párisba érkezésem elsõ idejétõl fogva különös ér-

deklõdést tanúsitottam a keleti népek müvészete

iránt. Párisba ezidõtájt hajórakomány számra hoz-

ták a japán fametszeteket, kinai lakk és porcellán

árut, kimonókat, a gyarmatokról exotikus né-

pek primitív müvészi termékeit. A ’Musée

Guimet’-nek, a ’Musée Chernuschi’-nak [helyesen:

Cernuschi; mindkettõ keleti, illetve kelet–ázsiai

gyûjtemény] szinte naponta látogatója voltam és

kezdtem tájékozódni, bizonyos ismeretre szert

tenni. Nagy segítségemre volt az amerikai Stein,

akitõl könyveket kaptam […]. A kereskedõk ma-

guk sem ismerték az árut, bála számra kapták, a

vételárhoz hozzácsapták a maguk 100 – 200 –

300%-os hasznát és így kínálták eladásra. Párizs-

ban rengeteg apró mükereskedés van, […] estén-

ként ráértem az estampokat böngészni és sokszor

sikerült egészen jó, vagy ritka példányokhoz ól-

csón, pár franckért hozzájutni. Amikor egynéhány

darabom együtt volt, ezt Brummer hóna alá

nyomtam, elindítottam olyan müterem bérházak-

hoz, ahol 50–100 jobbmódú orosz, amerikai, an-

gol, német müvész lakott. Jóska bekopogtatott,

megmutatta az árut, mely ujszerüségével csábitó

volt és rendesen sikerült haszonnal eladni, amit

aztán délben megosztottunk. […] Nem tudom él-

e Brummer […] Õ lett a világ legnagyobb mûke-

reskedõje […] New Yorkban az Avenue Fiftin óri-

ásméretû kereskedése volt, ezenkivül Párisban,

Berlinben, Stockholmban lerakata van. Vagyonát

ötven millió dollárra becsülik. Megbízottai a

háboru után egész Europát járták, hogy a mûkin-

cseket felhajtsák. Olaszországban az elönyomulo

amerikai seregek nyomában jártak és mindent fel-

vásároltak, ami mozgathato mütárgy csak volt.

[…]” [sic – Mikola fenti szövegét eredeti helyes-

írással közlöm. I. Gy. ] Csáky Józsefrõl ld. Szelesi

1969, pp. 134–145; valamint Edith Balas:

A Pioneer of Modern Sculpture Csáky József.

1998. pp. 2, 162, 169–171, 174-5, 180, 231

29 Munkácsy Mihály(?): Fõpap, o. v. 62 x 32 cm, ltsz:

189/1911, új ltsz.: 50.133.1. (Felirat hátul: Szegedi

Múzeum/1911. II. 6. A mû hitelességét dr. Bakó

Zsuzsanna nem látja bizonyítottnak.) A mû

idõközben visszakerült a szegedi Móra Ferenc

Múzeum gyûjteményébe. Brummer 1930-ban

Charles Despiau Mme Bruce képmása címû szob-
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rát adományozta a Szépmûvészeti Múzeumnak

(ltsz.: 63.83.V.).

30 Kunffy, aki 1905-tõl a nyarakat Somogytúron töl-

tötte, egyetlen szobrát Brummerrel önttette gipsz-

be: „Egy szegény magyar szobrászfiú, Brunner

[sic] József öntötte gipszbe. Brunner, hogy meg-

élhetését biztosítsa Párisban, még modellnek is

szívesen eljött. Egy utcai énekeseket ábrázoló ké-

pemen a gitározó alakot róla festettem. [1911.] El-

mondom még errõl a Brunnerrõl, hogy utóbb,

már elutazásom után, kölcsönpénzzel egy antik

tárgyat vásárolt, melynek nagy értékét õ azonnal

fölismerte és azt nagy áron eladván, olyan tõkéhez

jutott, hogy egy régiségkereskedést nyithatott. Ne-

mes Marcelltõl hallottam késõbb, amikor 1923-

ban Párizsban találkoztam vele, hogy […] mikor a

világháború kitört és a franciák a dühükben a né-

met felirású üzleteket elpusztították, Brunnernak

is menekülnie kellett. Autóján valahogy eljutott

Hollandiába, autóját ott eladta és Amerikába hajó-

zott.” Vö: Kunffy Lajos: Visszaemlékezéseim. In:

Somogyi Almanach (Szerk. Dr. Kanyar József)

31–33. sz. Kaposvár, 1981, p. 93. Köszönettel tar-

tozom a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum vezetõ-

jének, Horváth Jánosnak, hogy felhívta a figyel-

memet Kunffy Lajos Önéletrajzára. Bár Kunffy

írása alapján inkább vélhetjük, hogy a portrét Pá-

rizsban készítette Brummerrõl, ahol Kunffy

egyetlen szobrát õ öntötte gipszbe (1908-ban), de

Brummer 1911-ben, szegedi adományozása alkal-

mával, itthon is járt, ld. feljebb. A szoborról kép

látható itt: MNG Adattár Kunffy Lajos hagyatéka.

31 Megtudjuk ezen felül, hogy az ács: Popper Zsig-

mond, a kárpitos: Kárpáti Henrik, a festõk:

Guttman és Faludy, a villamosság: Fischer és Tár-

sa, a nyomtatványok: Lengyel Lipót, a virágdísz:

Trost és Molnár nevéhez kötõdik, valamint a kiál-

lításra Mimux kézi tûzoltókészülékeket állítottak

be.

32 A Keleti Kiállítás katalógusa, vö: 3. j. im.

pp. 2–4

33 Vitéz Miklós: Az Oriens Mûvészetérõl. In: A Ház,

1911. 155–164. Vö. még a kiállításról: Relle Pál:

A Keleti Kiállítás. In: Aurora, 1911. 2. szám.

pp. 92–96

34 Ld. Dénes Lajos: Esztétika és Általános Mûvé-

szettudomány címû cikkében, amelyet a Magyar

Filozófiai Társaság 1915. október 20-án tartott

ülésén olvasott fel és közölt az Athenaeumban,

1915. Új Folyam Vol. I. (pp. 442–451) p. 442.

Ugyanitt számolt be az elsõ esztétikai kongresz-

szusról, pp. 283–297. Dénes szerint a „berlini is-

kola” igénye Konrad Fiedler 19. század utolsó ne-

gyedében közzétett munkásságára támaszkodik,

ám magát a törekvést értetlenül fogadja.

35 Vö. Dénes Lajos uo.

36 Ritoók Emma: A Rút a Mûvészetben. Athe-

naeum, Budapest, 1916. Új Folyam Vol. II.

pp. 177–205. Bizonyára külön tanulmánynak kel-

lene azt feldolgoznia, hogy Ritoók – a mûvészi

képmás alapján – a „szép” és „rút” kontrasztja he-

lyére, egy újabb ellentétpárnak, az „örökkévaló” –

„életenergiát gátló” – és a „dinamikus” kompo-

nens „harmóniáját” állította. Karakterológián ala-

puló biologizáló „harmónia”-fogalmával, a maga

részérõl Ritoók szorosra húzta az esztétikai köte-

lékeket az „akadémikus klasszicisták antikvitást

kölcsönzõ formanyelve” (W. Hofmann kifejezésé-

vel élek, vö. in: A modern mûvészet alapjai. Ford.

Tandori Dezsõ. Utószó: Szabó Júlia. Budapest

1974. Mûvészet és Elmélet p. 184) és a biolo-

gizáló, determinista karakterológia között.

37 Ezt megelõzõen Apollinaire kifejti, hogy a „mo-

dern iskola úgy akarja elképzelni a szépet, hogy

független legyen az élvezettõl, melyet ember em-

bernek nyújt – és a historikus idõk kezdetétõl fog-

va napjainkig egy európai mûvész sem merészelte

ezt.” Ld. Apollinaire 1974, pp. 62, 116

38 Berény Róbert: Új Magyar Zene Egyesület. In:

Nyugat, Budapest, 1911, 24. szám. (Figyelõ) 

pp. 1112–1114
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Nietzschérõl pszichobiográfiai perspektívából írni

elsõ pillanatra furcsának tûnhet, hiszen dekonstruktív

és posztstrukturalista olvasatai a „szerzõ halálát” és

egyben a „pszichobiográfia halálát” is implikálták.2

Nietzsche intuitív módon érzékelte a szubjektivitás

késõbbi posztmodern redukcióját – ez többek között

a „hatalom akarása” elméletének is egyik kulcsmozza-

nata –, ugyanakkor szenvedélyesen újra és újrahurkol-

ta saját szövege textúráját a szerzõ, önmaga és a meg-

élt tapasztalatok „szövetéhez”. Ennek legmarkánsabb

példájaként a kései autobiográfia, az Ecce homo említ-

hetõ. Nietzsche sok helyen támadja a személytelen és

vértelen intellektualitást, s visszaírja a filozófiát a

szenzualitás és az érzelmek filozófiájává. Számára ko-

ra és a múlt filozófusai „…kivétel nélkül magány nél-

küli, saját magány nélküli emberek, otromba, derék

fickók, akiknek sem bátorsága, sem tisztes erkölcse el

nem vitatható, csak éppen nem szabadok […] a ne-

vetségességig felszínesek…”3. Ha a pszichobiográfiát

nietzscheánus perspektívába helyezzük – ahogy, mint

látni fogjuk, azt maga Nietzsche is tette több helyen

– lehetõség nyílik megpillantani a filozófust a filozó-

fiában, az életet a logikában.

Kétségtelen, hogy egy filozófiai életmû mindig

több, mint a szerzõ személyes pszichológiájának a ki-

fejezõdése. Míg a genealógiai elemzés – a világ meg-

értésére és értelmezésére szegõdve – egy-egy életmû-

vet a társadalom hatalmi viszonyainak történelme és

politikai eszközrendszereinek perspektívájából de-

konstruál, addig a perszonológiai vagy pszichobiográ-

fiai elemzés, az életmû és a személyes gyökerek egy-

másra vetülésének hermeneutikai körébe helyezve

magát, elkerülheti a redukcionizmust.4 A pszichobio-

gráfia antiredukcionizmusának legkézenfekvõbb 

eszköze a narratív mesélés lineáris idõiségébõl való

kilépés: a szerzõ életmûve és a személyes sors leírása

során visszatérõ témákat, analógiákat explorálunk, s

ennek révén a cirkularitásban megrajzolható egy pszi-

chológiai tér, a szerzõ személyiségének stílusa.5 Ese-

tünkben ez az a kulturális entitás, amit nietzscheániz-

musként emlegetünk, s ennek feltárása során a sze-

mélyes sors és a mû egymás fényében újra és újra át-

világíthatóak. Ez a módszer az írás körkörös módját

igényli: a gyermekkorból a felnõttkorba, majd a fel-

nõttkorból a gyermekkorba – hasonlóan, ahogy az

életbõl a mûbe, majd a mûbõl az életbe – csúsztathat-

juk figyelmünket.6 Senki másnál nem lehet izgalma-

sabb egy ilyen munka, mint az „örök visszatérés” fi-

lozófusánál, az aforizmák mesterénél, hiszen az afo-

rizmák maguk is „…összetörik a tudás lineáris egysé-

gét, hogy elõidézzék az örök visszatérés körkörös

egységét, amely mint az ismeretlen van jelen a gon-

dolatban”.7 Az írás körkörös jellege nemcsak az afo-

rizmákban konkretizálódik, hanem e ’körök’ termé-

szetesen kapcsolódva a visszatérés káoszt rendezõ ka-

rakteréhez, több helyen magát az idõt is involválják.

Derrida8 az Ecce homo-t elemezve jegyzi meg, hogy

Nietzsche, aki mint filozófus ekkor még alig ismert,

képes úgy írni, mint valaki, akit majd a jövõ közönsé-

ge ismer fel, s aki mint személy ezt az elismerést már

nem élheti át. Derrida szerint azonban a késõbb fel-

ismert Nietzsche – mint referens – kohéziója így

meghasad, és szétválik a jövõben lévõre és a jelenben

az írást készítõre. Nézzük meg pontosan, hogyan is

írja bele magát a körkörös idõbe Nietzsche!

„Látván azt, hogy hamarosan a legsúlyosabb kö-

veteléssel kell az emberiség színe elé lépnem,

mellyel valaha is szembe kellett néznie, elengedhe-

tetlennek tartom elmondani, ki vagyok én. […] [ki-

emelés az eredetiben, TT.] Abban, hogy se meg

nem hallottak, se meg nem láttak, a föladatom

nagysága és kortársaim kicsinysége [kiemelés az ere-

detiben TT.] között feszülõ ellentét jutott kifeje-

zésre. Saját hitelemre élek, s talán csak elõítélet, hogy

élek… [kiemelés tõlem, TT.]”9 

„Ismerem sorsom. Nevemhez egykoron valamifé-

le szörnyûség emléke fog tapadni – egy krízisé,

melyhez hasonlót nem ismert a Föld, […] Én nem

ember vagyok, én dinamit vagyok.”10 

A jól ismert kései autobiográfia, az Ecce homo

körkörös idõiségéhez hasonló struktúra ismerhetõ fel

egy sokkal korábban született önéletrajzban, amelyet

Nietzsche 13 éves korában vetett papírra 1858-ban,

„Aus Meinem Leben”, „Kifelé az életbõl” címmel.11 Ennek

a családi és iskolai emlékeket rögzítõ írásnak a stílusát

már az elsõ mondat is jól érzékelteti:

„Ha valaki felnõtt, õ már csak a gyermekkor leg-

különlegesebb eseményeire emlékszik.”12
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A 13 évesen önéletrajzot író Nietzsche a bölcs,

idõs felnõtt perspektívájából fogalmaz, túlzott és – ez

a fontosabb – bizonyosan meg nem élt tapasztalato-

kat általánosítva. Nagyon izgalmas, hogy a fiatal fiú

nem a gyermek felejtését, hanem a sokat látott és sok

mindent megélt felnõtt emlékszelekcióját emeli ki,

elõretéve önmagát az idõben, majd onnan visszanéz-

ve. Hasonlóan ahhoz, ahogy azt halála elõtt az Ecce

homo-ban – mint már láttuk – teszi majd. Ki is beszél

itt? A felnõtt, aki még nem létezik? Vagy a gyermek?

Vagy ekkor már létezik az érett Nietzsche, ahogy az

Ecce homo sorainak írásakor is létezett a nem létezõ,

a körbeolvasott és szétdobott legnagyobb filozófus?

A korai önéletrajz idõisége tehát körkörös. A gyer-

mek Nietzsche a felnõtt személyiségébe öltözik, és in-

nen néz jelenbeli önmagára. Azzal, hogy a távoli jö-

võbõl néz jelenbeli énjére, egyben kiemeli magát jele-

nébõl: mondhatni a jövõ egy ablak, ami Nietzsche és

a jelen között húzódik.13 Ez a kettõsség és cirkularitás

végighúzódik a fiatalkori szövegen, egy másik helyen

például, szemben a már idézett elsõ mondattal, a

gyermek pozíciójából szólal meg:

„Bár még nem vagyok felnõtt és alig hagytam el a

gyermekkort és a kisfiúkort magam mögött, sok

minden eltûnt az emlékeim közül…”14

A különbözõ, a gyermeki és a felnõttkori perspek-

tívákból az emlékek hiánya másként és másként raj-

zolódik ki, s egyfajta bizonytalanság alakul ki az em-

lékek felejtésének oka körül. Ugyanakkor a perspektí-

vák játéka hol feloldja, hol pedig fokozza az írásnak

ezt a különös feszültségét. Gyakoriak az általánosítá-

sok ebben a korai szövegben, s jellemzõ egyfajta pré-

dikátori, papi tónus, amely elválasztja a fiatal fiút a sa-

ját mindennapi világától és megélt tapasztalataitól.

„Igen, igaz barátokkal bírni mindig elõkelõ és

emelkedett dolog, és Isten igenis világosságot

adott életünknek azzal, hogy olyan társakat adott

mellénk, akik azonos célokért küzdenek.”15

Könnyen átlátható az összefüggés a fiatal fiú

hangneme és vallásos neveltetése között. Apja, Lud-

wig Nietzsche protestáns lelkész volt, anyja és a csa-

lád többi nõtagja szigorú vallásos atmoszférában

éltek.16 Vannak értelmezõk, akik a nietzschei életmû

tónusa és a lelkész apától introjektált hang között

egyszerû összefüggést látnak: a kései Nietzsche hang-

ja az apai tónus egyfajta direkt lenyomata és valójában

nem is sokkal több annál.17 Differenciáltabban látja

ezt Arnold és Atwood,18 amikor a korai önéletrajz stí-

lusát és az Im-Igyen szóla Zarathustra tónusát összevet-

ve úgy fogalmaznak, hogy míg a prédikátori hang a

korai, gyermekkori írásban rejtett és fojtott, addig az

érett filozófusnál – az írás körkörösségében és szöve-

vényességben – már hatalmas költõi erõvel, s a kont-

rollt bátran elengedve tör felszínre.

„Hirdetem néktek az emberfölötti embert. Az ember

olyas valami, aminek fölébe kell kerülni. Mit tette-

tek, hogy fölébe kerüljetek?” [Kiemelés az erede-

tiben, TT]19

Zarathustra, a vándorló próféta parabolikus törté-

netében és négy könyvében az akarat, a test és az erõ

hirdetése történik. A Szent Ember (Zarathustra) és a

lelkész apa analógiája hasonlóan plasztikus, ahogy a

korai önéletrajz prédikátori hangneme és az Im-Igyen

szóla Zarathustra költészete között is analógiás, de

nem izomorf relációt láthatunk. A korai írásban több

helyen olvashatunk mély érzelemmel teli részeket

Nietzsche apjáról.

„Apám ennek a városnak a lelkésze volt, s felelõs

volt a szomszédos városokért Michlizért és Both-

fieldért is. Õ jelenítette meg a városi lelkipásztor

tökéletes képét. Az elme és a temperamentum vo-

natkozásában kiemelkedõ ember volt, egy Keresz-

tény valamennyi jó tulajdonságával bírt, nyugodt,

egyszerû és boldog életet élt, mindenki tisztel-

te õt […] szépen zongorázott, fõként a szabad

improvizációnak volt a mestere.”20

Egy nagyvonalú és másokért élõ úr képe ez, bár

egyértelmû, hogy az apa képe itt idealizált. 1848 õszén

Nietzsche apja megbetegszik, elveszti látását, betegsé-

ge az akkori leírás szerint „az agy elpuhulása”.21

„ Az örök sötétség volt, amit el kellett viselnie a hát-

ralevõ szenvedései során […] július 26-án mély

álomba zuhant, és csak néha tért magához. Utol-

só szavai ezek voltak: „Franzchen – gyere – anya

– hallgass – hallgass – oh, istenem”. Csendesen

halt meg 1849. július 27-én. […] Bár még fiatal

voltam és tapasztalatlan, volt már fogalmam a ha-

lálról, a gondolat, hogy a szeretett apától elváltam,

örökre mélyen érintett és keserûen sírtam. […]

Apátlan árva lettem, a legdrágább anyám pedig

özvegy.” [Kiemelés tõlem, TT.]22

A korai önéletrajz szerint gyakran képzelte maga

elé apja alakját annak halála után, az augusztus 2-ai te-

metésrõl pedig különös és fájdalmas hangon ír.

„Egy órakor a ceremónia elkezdõdött a harangok

zúgásával […] ezek a szomorú hangok sosem tûn-

nek el a fülembõl, sosem felejtem a sötét […] dal

dallamát „Jézus, én bizadalmam”[…] az üres és
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buta szavak visszhangzottak és õ, a mi atyánk

örökre elment […] A föld elvesztett egy hívõ lel-

ket, a menny nyert egy figyelõ lelket.” [Kiemelés

tõlem, TT.]23

Kísérteties és misztikus a temetés leírása. A haran-

gok, a visszhangzó szavak, a „mi atyánk” megfogal-

mazás az „én apám” helyett különössé, szinte álom-

szerûvé teszik a leírást. Hasonló érzelmi hangulatot

idéz Nietzsche egy álma ebbõl az idõszakból:

„Azt álmodtam, hogy ugyanazt az orgonaszót hal-

lom, mint a temetésen. Ahogy ennek okát kere-

sem, hirtelen egy sír megnyílik és apám a halotti

lepelben kilép belõle. Berohan a templomba és

egy kis idõ múlva egy kisgyerekkel a karján tér 

vissza. A sír megnyílik, õ belép és a sír teteje visz-

szazáródik. Hirtelen az orgona dübörgõ hangja

megszûnik és felébredek.”24

Míg a temetésrõl szóló leíró rész az apát, mint ide-

alizált jót láttatja, akivel a menny nyert egy figyelõ lel-

ket, az álom már, mint fenyegetõ démonit is megfes-

ti: egy másvilágit, aki elrabolja a kisgyermeket az élet-

tõl. Figyeljük meg az idõbeli körkörösséget is: a múlt,

a halott apa eljön a jövõért, a gyermekért, a sírból

visszatérõ apa a bölcsõt éppen elhagyó gyermeket a

sírba viszi, s ezzel Nietzsche az élet linearitását álmá-

ban egyfajta gyûrûvé hajlítja. Ahogy az apa elhagyja a

sírt, majd visszatér, úgy fokozódik, majd csökken a

feszültség az álomban. A másvilág felõl érkezõ von-

zás ellen az affirmáció filozófusa az életmû késõi sza-

kaszában sok helyen intéz heves támadást. Nietzsche

az Antikrisztus címû 1888-as könyvében a keresztény-

séget és a semmi akarását közös gyökerûnek nevezi.

„A keresztény istenfogalom – vagyis Isten mint a

betegek istene, Isten mint pók, Isten mint szellem

– a legromlottabb istenfogalmak egyike, amihez a

Földön valaha is eljutottak; az Isten-típus leszálló

ágú fejlõdésében talán õ mutatja a mélypontot.

Isten, aki az élet ellentettjévé korcsosult, ahelyett,

hogy az élet felmagasztalása és örök Igen-je lenne!

Isten, mint az élettel, a természettel, az élet akará-

sával szembeni gyûlölség hírnöke! Isten – az „evi-

lági” mindennemû megrágalmazásának, s a „túlvi-

lági”-ról szóló mindennemû hazugságnak a képle-

te! Istenben a Semmit istenítik, s a Semmi akará-

sát szentesítik!…” [Kiemelés az eredetiben, TT.]25

„Ha az élet súlypontját nem az életbe, hanem a

„túlnani”-ba – a semmibe – helyezzük, akkor az éle-

tet, mint olyat súlypontjától megfosztottuk. A sze-

mélyes halhatatlanságról való nagy hazugság el-

pusztít minden észt, s szétzúz mindent, ami az

ösztönökben természeti…” [Kiemelés az eredeti-

ben, TT.]26 

Vegyük észre, hogy bár az apa halála kétségtelenül

hozzájárul Nietzsche keresztényellenességéhez, a fi-

lozófiailag koherens nietzscheánus perspektívából27

a kereszténység valóban a túlvilágban, az – értelem

nélküli – evilági szenvedésben értelmet látás, vagyis a

halál vallása.28 Nietzsche ateizmusa nem csupán az

élettörténet következménye. Filozófiája nem követ-

kezmény, hanem alakítás a világon, segítség, terápia,

ahogy a kereszténység, s ahogy persze az ateizmus is

lehet az. Így haladhatja meg elemzésünk – hasonlóan

a genealógiai módszerhez – a pszichológiai reduk-

cionizmust. Nietzsche itt a hírnök, és ahogy õ mond-

ja, hasonlóan az egyetlen valaha élt keresztényhez, va-

gyis Krisztushoz, gyógyítónkká válhat. A „Túl jón és

rosszon”-ban a kereszténység morálját és a kanti kate-

gorikus imperatívuszt kérdõjelezi meg egy egészsége-

sebb, a morált a szubjektumba helyezõ értékelmélet

mellett érvelve. Ennek hirdetõje a „szabad szellem”,29

minden érték átértékelõje, aki arra törekszik, hogy

„saját erényét, saját kategorikus imperatívuszát […]

önmaga lelje meg”. [Kiemelés az eredetiben, TT.]30

„Jövõ e filozófusai, […] õk nem csupán szabad

szellemek, hanem még valami több, magasabb, na-

gyobb és alapjaiban másvalamik lesznek […] mi

megfordítottak, akik felnyitottuk szemünket és lel-

kiismeretünket […] a magány született, felesküdött

barátai vagyunk, a saját legmélyebb, legéjfélibb,

legdélibb magányunké.” [Kiemelés az eredetiben,

TT.]31

A „szabad szellemek” nem eliminálják a jó és a

rossz morálját, hanem egy másik, egy magasabb, esz-

tétikai szintre helyezik át azt: a jó és a rossz kérdése a

személy stílusába, az elõkelõség dimenziójába helye-

zõdik. Jó az, ami tetszhet nekem, ami az ízlés szerin-

ti, ami illik hozzám, mondja Nietzsche, hasonlóan ah-

hoz, ahogy már a ’Tragédia könyv’-ben is a világ esz-

tétikai szempontú és nem morális megközelítését he-

lyezte elemzése középpontjába. Nietzsche keresz-

tényellenessége azonban ambivalenciával terhes: bár a

kereszténység ellen beszél, úgy szól, mint egy keresz-

tény, retorikája prédikátori és gyakran szorongóan

zaklatott.32 Ez az ambivalencia különösen világosan

látható Az Antikrisztus címû írás Krisztussal foglal-

kozó részében.

„Már a „kereszténység” szó is félreértés –, alapjá-

ban véve csak Egy keresztény volt, az pedig meg-

halt a kereszten. Az „Evangélium” meghalt a ke-

reszten. Amit ettõl a pillanattól kezdve „Evangéli-

umnak” neveznek, már ellentéte volt annak, amit
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õ élt: „rossz hír”, Dysangelium. […] csakis a keresz-

tény gyakorlat nevezhetõ kereszténynek, egy olyan

élet, ahogyan az a valaki élte le, aki meghalt a

kereszten… Egy ilyen élet még ma is lehetséges, bi-

zonyos emberek számára pedig egyenesen szüksé-

ges: a valódi, az eredeti kereszténység lehetséges

lesz minden korban… Nem egy hit, hanem egy

cselekvés,…” [Kiemelés az eredetiben, TT.]33

Váratlanul egyfajta szimpátia hangján szólal itt

meg Nietzsche a szenvedõ Krisztusról beszélve, aki-

nek megszenvedett igazságát a perverz örökösök, a

keresztények eltorzították. Krisztus igazságának elfer-

dítõje Nietzsche szemében elsõsorban Pál volt.

„Pálban az „örömhír-hozó”-val éles ellentétben

álló típus testesül meg: a gyûlölet, a gyûlölet láto-

másának, a gyûlölet kérlelhetetlen logikájának zse-

nije. E dezangelista mi mindent nem áldozott fel a

gyûlöletnek! Mindenekelõtt a Megváltót: saját ke-

resztjéhez szögezte õt. […] az egész Evangélium

értelme és joga – mindebbõl semmi sem maradt,

midõn e gyûlölettõl eltelt pénzhamisító rájött arra,

hogy mi is az, aminek hasznát aztán egyedül õ ve-

hette. Nem a realitás, s nem a történelmi igazság!...

És a zsidó papi ösztön újra csak ugyanazt a nagy

bûnt követte el a történelem ellen […] Pál […] az

egész létezésnek a súlypontját egyszerûen áthe-

lyezte az itteni létezés mögé – a „feltámadt” Jézus

hazugságába.” [Kiemelés az eredetiben, TT.]34

Ahogy Pál eltorzítja Krisztus igazságát, úgy, nem

kevés tudatos iróniával, torzítja el Pál életét Nietzsche

akkor, amikor az evangelistából dezangelistát farag.

Nietzsche itt belép egy idõbeli körbe és tudatosan

használja azt. Pál és a kereszténység átértelmezte

Krisztust, s ha Nietzsche maró iróniával újrainterpre-

tálja Pált és a kereszténységet, úgy visszatalál az életé-

vel és nem a kereszthalálával igaz Krisztushoz, s így

Nietzsche lesz a valódi evangelista, az Igen evangélis-

tája. Az igazságot élõ és hirdetõ Krisztus analóg az új

filozófus nietzschei képével, azzal a képpel, amit ma-

gáról az Ecce homo-ban fest.

„A filozófia, miként eddig értettem és éltem, ön-

kéntes élet a jég és a hegycsúcsok birodalmában –

az élet mindahány idegenségének és kérdésességé-

nek fölkeresése, mindannak, amin eleddig a morál

átka ült.” [Kiemelés tõlem, TT.]35

Ézékeljük a körkörösséget, a visszatérést: a halott

lelkész apa – a prédikátornak szánt fiatal Nietzsche –

a korai önéletrajzban megrajzolt „Mi Atyánk” – a

gyerek Nietzsche felnõttes, papi retorikája – az életet

élõ és teremtõ új filozófus képe – a keresztényellenes

Antikrisztus, mint korunk egyetlen evangélistája 

– a morált átértékelõ Krisztus – az apa és Nietzsche

– Nietzsche és az apa – Krisztus és Nietzsche – 

Nietzsche és Krisztus.

Hayman36 mutat rá, hogy Isten valójában a földi

létben elvesztett szeretõ és gondoskodó apát pótolja

Nietzsche számára. Nietzsche kései érvelése – misze-

rint a kereszténység a létezés súlypontját a túlvilágba

helyezi – azt a mozzanatot tükrözi, ahogy õ az élõ

apával kapcsolatos érzelmeket a másvilági apára, Is-

tenre helyezi át. A korai önéletrajz már elemzett pers-

pektívaváltásai – ahogy a felnõtt papi tónus és a gyer-

meki hang újra és újra egymásba fordul át – arra utal-

nak, hogy Nietzsche világában már ekkor konkretizá-

lódik és megélésre kerül az ’örök visszatérés’. Õ a

bölcs idõs pap – amilyen az apja volt –, aki visszanéz,

és egyben õ a fiatal fiú is. Múlt és jövõ fedésbe kerül.

A családja által papnak szánt37 Nietzsche különös

és talányos kisfiú volt. Hayman38 rögzít egy sajátos

momentumot. A fiatal fiú az iskolából tart haza, mi-

közben egy hatalmas zápor kerekedik. Mellette min-

denki futni kezd, a gyermek Nietzsche azonban to-

vábbra is lassan és szabályosan halad. Anyja a távol-

ból hívja és sürgeti, azonban a fiú, aki nem hallja any-

ja hangját a mennydörgés miatt, nem gyorsít tempó-

ján. Anyja kérdésére, hogy miért nem szaladt haza,

azt válaszolja, hogy a fiatal iskolás fiúkra vonatkozó

szabályok szerint nem szabad szaladgálni és ugrálni

az iskolából hazafelé. Osztálytársai késõbb úgy emlé-

keztek rá, hogy „volt valami különös a hangjában és a

tónusában, valamint a kifejezésekben, amiket hasz-

nált, valami, ami teljesen különbözõvé tette õt kortár-

saitól…” Egyikük úgy fogalmazott: „ha rád nézett, a

szavak szinte beragadtak a torkodba”.39 A késõbbi

zseni személyiségének valamiféle idealizációja látható

itt,40 amely – sok más Nietzsche értelmezés között –

a kitûnõ Bibó István tanulmányt is jellemzi.41

Nietzsche – ahogy az eddigiekbõl kitûnik – egyszer-

re volt kisfiú és a jövõ lelkésze, aminek a család látni

akarta. Egyszerre volt mind a kettõ, azonban nyil-

vánvaló, hogy ember volt és nem egy mitikus figura,

aminek például, többek között, Jung is láttatni szeret-

te volna.42 Jung Zarathustrával foglalkozó szeminári-

umaiban úgy konkludál, hogy a kollektív tudattalan

archetípusai „beszéltek” Nietzschén keresztül, s ez

adta a Zarathustra költõi gazdagságát. Hogy az apá-

val való identifikáció valóban mennyire kézre áll, ar-

ra maga Nietzsche reflektál az Ecce homo-ban.

„Apám harminchat éves korában halt meg: töré-

keny volt, szeretetreméltó és beteges, mint az el-

múlásra hivatottak – inkább jóságosan emlékezte-

tett az életre, mintsem maga lett volna az élet.

Ugyanabban az évben, amelyben hanyatlásnak in-

dult az õ élete, hanyatlani kezdett az enyém is: har-

44



45

minchatodik életévemben érkeztem el vitalitásom

mélypontjára – még éltem, de három lépésnyire

sem láttam. […] Akkoriban […] életem napsütés-

ben legszegényebb telét árnyként Naumburgban

töltöttem.” [Kiemelés az eredetiben, TT.]43

30 évvel az apa halála után Nietzsche reális ve-

szélyként és elkerülhetetlen fátumként látja az apja

sorsát, amely az õ egészségére is hatással van. Hanyat-

lását az apa személyéhez asszociálja.

„…mint apám meghaltam már, mint anyám még

élek – és öregszem.”44

„És még egy tekintetben kizárólag az apámra

ütöttem, aki túlságosan korai halála után mintegy

még egyszer újraéled bennem.”45

Az apával való azonosulás pszichológiai tartalma

az lehet, hogy Nietzsche adoptálta apja személyiségét,

s ahelyett hogy saját Self-jét dolgozta volna ki, mond-

hatni keresztre feszítette magát, amellyel azonban ap-

ját „életben tartotta”.46 Magunkhoz engedve ennek a

hermeneutikai körnek az analógiás csápjait nézzük

meg ismét Nietzsche gyermekkori álmát!

„Azt álmodtam, hogy ugyanazt az orgonaszót hal-

lom, mint a temetésen. Ahogy ennek okát kere-

sem, hirtelen egy sír megnyílik és apám a halotti

lepelben kilép belõle. Berohan a templomba és

egy kis idõ múlva egy kisgyerekkel a karján tér 

vissza. A sír megnyílik, õ belép és a sír teteje visz-

szazáródik. Hirtelen az orgona dübörgõ hangja

megszûnik és felébredek.”47

Ha a fentiek fényében tekintünk az álomra, vilá-

gos hogy a  k i s f i ú  m a g a  N i e t z s c h e , s ebben

több értelmezõ is egyetért.48 Az álom metaforikus

megjelenítése Nietzsche Self-szervezõdésének, az

apával való viszonynak, annak, hogy identitása egy

idegentest introjekciójával is formálódott. Az álom

konkretizálja az átértékelést, az affirmatív erõk nega-

tívvá, nihilisztikussá válnak, az evangelista dezange-

lista lesz. Nietzsche – ahogy Krisztus is! – identitását

a mással, a nem-énnel, az apával való részleges azo-

nosulásból meríti. Ahogy Krisztus és Isten, úgy az

apa és Nietzsche is nem egy, de nem is egyértelmûen

két külön entitás, hanem k ö t é s . A fiú lázad az apa

ellen, de a fiú egyben az apa is. Ha nyer, veszít, ha ve-

szít, nyer, örök körforgás.49 Nietzsche zsenialitása ab-

ban mutatkozik meg, hogy a „szabad szellemek” ka-

tegóriájával képes az ideális Self megalkotására és

megrajzolására, ami által kilép az ’apa-fiú gubanc’-

ból, és az apai dialektikából anyai esztétikát varázsol.

Ezért nem, és biztosan nem csupán érzelmi konflik-

tusainak kifejezõdése Nietzsche filozófiája. Sokkal

jellemzõbb, hogy pszichológiai trópusai és idio-

szinkratikus filozófiája újra és újra, át- és áthatják

egymást, ahogy önreflexív retorikájában azt õ maga

is annyiszor elénk tárta, a „Mi Atyánk”-tól Dionü-

szoszig.

Az apa-Self-rõl való leválás és a gyermek-Self mint

ideális Self megtalálása, valamint ennek filozófiai és

retorikus kidolgozása a „filozófiai munkások” és a

„filozófusok” szembeállításával jelenik meg az élet-

mûben. A filozófiai munkás az apa-Self és/vagy Pál a

dezangelista, míg a filozófus, a „szabad szellem”, a

gyermek-Self-bõl transzformált ideális Self.

„Ragaszkodom ahhoz, hogy szûnjék meg végre a

filozófiai munkások s egyáltalán, a tudomány em-

bereinek összetévesztése a filozófusokkal […] A

[…] filozófiai munkásnak az a dolga, hogy az ér-

tékelések roppant tényállását […] felmérje és for-

mulákba kényszerítse […] A voltaképpeni filozófusok

azonban parancsolók és törvényadók: õk azt mondják,

hogy így legyen! […] Az õ megismerésük teremtés,

teremtésük törvényadás, igazságot akarásuk – a

hatalom akarása.” [Kiemelés az eredetiben, TT.]50 

A szellemi összeomlás után is megjelennek ezek

a trópusok: néhány levelét, mint „Megfeszített”, má-

sokat mint „Dionüszosz” vagy mint „Nietzsche 

Caesar” írja alá.51 Elõfordult, hogy meztelenül tán-

colt vagy másokra támadt, beszélt és énekelt. Õrülete

is õrzött valamit szélsõségességébõl, az érzelmek tur-

bulenciájából és a perspektívák clown-os váltoga-

tásából.52 Nietzsche a biológia, a betegség foglyaként

is végletesen szabad maradt. A clown, a komédiás

metaforikus alakja, mint veszélyes és kísérteties figu-

ra, az Im-Igyen szóla Zarathustra több helyén is meg-

jelenik. A könyv elöljáró-beszéde mutat be egy külö-

nös jelenetet, amelyben Zarathustra egy piacon prédi-

kálni kezd, ám a gyülekezõ tömeg nem rá, hanem egy

kötéltáncos mutatványára vár. Zarathustra beszédét

értetlenség fogadja, s közben a produkcióját bemuta-

tó kötéltáncost átugorja egy hátulról hirtelen feltûnõ

komédiás. A kötéltáncos ettõl megszédül és a mélybe

zuhanva életét veszti.53 Furcsa kép, ahogy ezt követõ-

en Zarathustra a haldokló artista fölé hajol és meg-

nyugtatja: mivel nincs sem öröklét vagy másvilág,

nem kell félnie a pokoltól. „Lelkednek még gyorsab-

ban lészen halála, mint testednek: íme, már ne félj

semmitõl!”54 Jung,55 de más Nietzsche-interpretá-

torok56 értelmezése szerint is, Zarathustra nem Nie-

tzsche maga, azonban az is kétségtelen, hogy

Zarathustra hangja nietzschei. Megint egy momen-

tum – hasonlóan az ’apa-fiú gubanc’ esetéhez –, ahol

a  n i e t z s c h e i  s z e m é l y i s é g  e g y s z e r r e  e g y

é s  e g y b e n  k e t t õ  i s , k ö t é s . Zarathustra szo-



morú hõs, egy próféta hívek nélkül, a bölcsesség hor-

dozója, aki azonban csupán – a valódi produkció – a

kötéltáncos helyettesítõje. Azé a kötéltáncosé, aki

nem beszél, de cselekszik. Zarathustra az emberfelet-

ti embert hirdeti, míg a kötéltáncos végigsétál a köté-

len, ami viszont maga az ember.

„Az ember kötél, amely állat és emberfölötti em-

ber közé feszíttetett, – kötél mélységes mélység

fölött. […] Ami nagy az emberen, az az, hogy 

õ csak híd és nem cél: amit szeretni lehet az 

emberen, az az, hogy õ általmenés és lemenés.”57

[Kiemelés az eredetiben. A szerk.]

Zarathustra a kötéltáncos kiegészítõje, de egyben

implicite azonos is vele, hiszen a kötéltáncos egy em-

ber, aki átsétál a kötélen, ami azonban maga az állat

és az emberfeletti ember között feszülõ ember meta-

forája. Ahogy ehhez a  b i n a r i t á s t  m e g h a l a d ó

p a r a d ox  t e t t h e z , a z  ö n m a g á n - va l ó  t ú l l é -

p é s  a k t u s a  s z ü k s é g e s , ugyanúgy a kreativitás

és a zseniális önmeghaladás szükséges Nietzsche szá-

mára ahhoz, hogy az ideális Self metaforikus megjele-

nítõi, a „szabad szellemek” révén kilépjen az ’apa-fiú

gubanc’-ból.58 A gyerek-Self és az apa-Self képezte

visszatérõ kör, azaz, az egymásba forduló, a másikat

alkotó és egyben feszültségben is tartó dichotómia a

Tragédia születésének leírásaiban is feltalálható, az apol-

lóni és dionüszoszi princípiumokra vonatkoztatva.

Dionüszosz a preverbális, spontán természeti erõ,

míg Apollón a forma és a kép istene, amelyek kapcso-

lódása nem lesz más, mint a tragédia születése.

„Sokat nyer vele az esztétikai tudomány, ha nem

csupán logikailag látjuk be, hanem a szemlélet

közvetlen bizonyosságával is felismerjük, hogy a

mûvészet fejlõdése az apollóni és a dionüszoszi ket-

tõsséghez kötõdik: hasonlóan, amiként a nemze-

dékek is a nemek kettõsségétõl, szakadatlan har-

cuktól s csak idõközönkénti összebékülésüktõl

függnek. E neveket a görögöktõl kölcsönözzük,

akik mûvészetszemléletük mély értelmû titkos ta-

nait nem fogalmilag, hanem istenviláguk hangsú-

lyosan beszédes alakjai révén adják értésünkre. Az

õ két mûvészet-istenségükhöz, Apollónhoz és Di-

onüszoszhoz fûzõdik az a felismerésünk, hogy a

görög világban, eredetük és céljaik szerint, rop-

pant ellentét áll fenn a szemléletes, apollóni mûvé-

szet és a zene, Dionüszosz nem szemléletes mû-

vészete között: e két, olyannyira különbözõ törek-

vés egymás mellett halad, egymással többnyire

nyílt ellentétben és egymást örökkön és egyre hat-

hatósabban mind újabb és újabb mûvekre ösztö-

nözve, hogy állandósítsák e köztük feszülõ ellen-

tét harcát, amit a közös „mûvészet” szó csak lát-

szólag hidal át, mígnem, a hellén „akarat” metafi-

zikai csodatette folytán, egymással párban jelen-

nek meg, és ez az egyesülés végül létrehozza az at-

tikai tragédia éppoly dionüszoszi, mint amennyire

apollóni mûvészetét.”59 [Kiemelés az eredetiben.

A szerk.]

A kettõsség és a sokrétûség pszichológiai témája

Nietzschét visszatérõen foglalkoztatta, ezért többszö-

rösen átértékelte. Dionüszosz (a gyerek-Self) és Apol-

lón (az apa-Self) karakterének kidolgozása A tragédia

születése-ben nem a hellén múlt egy konkrét történe-

ti cselekményéhez kapcsolódik, hanem egy újra és új-

ra visszatérõ újjászületés szintézist hoz létre. Pszicholó-

giai perspektívából a születés sosem kezdõdik és nem

ér véget. Az örök visszatérés, az önmeghaladás folya-

matossága mentén ahhoz, hogy érettebbé és gyer-

mekké váljunk, gyermekké és éretté kell válnunk. Az

’örök visszatérés’ Nietzsche lételméletének kulcsa,60

ahogy az az Im-Igyen Szóla Zarathustrában – sok

más szöveghely mellett – bemutatásra kerül.

„Megállj, törpe! – szólék. – „Én! Vagy te! De

én vagyok az erõsebb kettõnk között –: te nem

ösméred mélységes gondolataimat! Azt – te nem

bírnád elviselni!” –

Ekkor megkönnyebbített valami történet: mert

a törpe leugrott vállamról, a kíváncsi! És ott guny-

nyasztott elõttem egy kövön. És éppen kapubejá-

rás elõtt állánk meg.

Lásd ezt a kaput! Törpe! – folytatám –: ennek

két arca vagyon. Két út találkozik itt: ezeken még

senki sem ment végig.

Ez a visszavezetõ hosszú utca: örökkévaló-

ságig tart. És az a hosszú utca kifelé – ez egy má-

sik örökkévalóság.

Ellentmondanak egymásnak ezek az utak: ép-

pen egymás fejéhez ütõdnek: – és itt, ennél a ka-

punál találkoznak. A kapu felett ez vagyon írva:

„Pillanat.”

De ha ki egyikükön továbbmenne – és mindig

távolabb: hiszed-e, törpe, hogy ezek az utak örök-

ké ellentmondanak egymásnak?” –

„Minden egyenes hazudik” – mormogá hányi-vetin a

törpe. – „Minden igazság görbe, az idõ maga is körvo-

nal.” [kiemelés tõlem, TT.]

„Te, nehézség szelleme!” – mondám harag-

gal –, „ne vedd túlságosan könnyen a dolgot! Kü-

lönben ott hagylak gunnyasztani, ahol gunnyasz-

tasz, te béna – pedig én magasra vittelek! [kiemelés

az eredetiben, TT.]

Lásd – folytatám – ezt a pillanatot! Ettõl a pil-

lanat-kaputól hosszú, örök utca vezet visszafelé:

mögöttünk örökkévalóság vagyon. Nem kell-e,

hogy az, ami mindenek közül megeshetik, már
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egyszer megesett, megtétetett, mellettünk elfutott

légyen? [kiemelés az eredetiben, TT.]

És ha már minden volt: mit tartasz, törpe, er-

rõl a pillanatról? Nem kell-e, hogy már egyszer ez

a kapubejárás is volt légyen?

És vajon nincsenek-e mindenek oly erõsen

egymásba bogozva, hogy ez a pillanat minden jö-

vendõket maga után vonjon? Tehát – még magát

is?

Mert mindennek, ami futni tud: ezen a hosszú

úton kifelé is – kell még egyszer futnia! – [kiemelés

az eredetiben, TT.]

És ez a lassú pók, a mely a holdvilágban má-

szik, és maga ez a holdvilág, és én és te a kapube-

járásnál, egymással susogva, örök dolgokról su-

sogva – nem kell-e, hogy már egyszer mi is vol-

tunk légyen – és nem kell-e visszajönnünk és azon

a másik utcán futnunk, kifutnunk, magunk elõtt,

ezen a hosszú borzadályos utcán –, nem kell-e

örökkön-örökké visszatérnünk?” [kiemelés az eredeti-

ben, TT.]61

Zarathustra és a törpe – hasonlóan a fiatalkori ön-

életrajz gyermeki és felnõtt hangjához, vagy az apol-

lóni és a dionüszoszi princípiumhoz – itt megint egy

kettõsség. Az ’ é n  v a g y  t e ’ é s  a z  ’ é n  é s  t e ’ a z

é l e t  é s  a  m û  c e n t r u m a  i s , s  a n a l ó g i á j a  a

z s e n i á l i s  k i d o l g o z á s ú  „ s z a b a d  s z e l l e -

m e k ” é s  a  m a g á t  s z é t d o b ó  „ h a t a l o m

a k a r á s a ” e l m é l e t e k n e k . „Én! Vagy te! De én

vagyok az erõsebb kettõnk között –: te nem ösméred

mélységes gondolataimat! Azt – te nem bírnád elvi-

selni!”, mondja Zarathustra, aki tudja azt az igazsá-

got, amit majd a törpe – ez a felnõtt-gyermek – mond

ki: „minden igazság görbe, az idõ maga is körvonal”.

Zarathustra sejti az „örök visszatérést”, a körkörössé-

get – a fel nem oldható konfliktust, valamint annak a

magasabb szinten meghaladható jellegét – a létben

önmagát szétdobó Self-et, az igazság szavát azonban a

törpe mondja ki. Hasonlóan a kötéltáncoshoz és a

komédiáshoz, a törpe is egyben Zarathustra és egy-

ben más is. A hírnök és a próféta mellett a kötéltán-

cos, a komédiás, valamint a törpe a megcselekvõk

vagy a kimondók, vagyis a Self magasabb szintre he-

lyezõinek megtestesítõi. Így ábrázolja a talányos tör-

ténetbe bújtatva Nietzsche a „szabad szellemek”, az

önmeghaladó visszatérõk jelentkezését. A z  „ ö r ö k

v i s s z a t é r é s ” m i n t  l é t  a  l e h e t s é g e s s é g  é s

a z  a k t u a l i t á s  k ö r f o r g á s a . A végtelen idõben

minden lehetõség aktualizálódhat, és minden aktuális

történésnek a végtelen idõben lehetõsége van a visz-

szatérésre. A Self mozgása a létben nem lineáris.62

Nem meghaladunk valamit, hanem körben és körben

forgunk az idõben, így a kaotikus körforgás és önma-

gunk esztétizálása révén a Self kozmoszát, artisztikus

újra és újraalakítását érhetjük el. Tatár György megfo-

galmazásában:

„Az embernek a nem a viszonyai által teremtett

önmaga, és a teremtettként magába süllyedõ […]

világ közt semmilyen kapcsolat […] nem lehetsé-

ges […] mivel viszony csak a személyek, a masz-

kok közt állhat fenn. Viszony vagy kapcsolat tehát

nem lehetséges köztük, de lehetséges – az azonos-

ság. Kettejük nem egyszerûen közös, hanem azo-

nos örök visszatérése, „ugyanakként” való örök

visszatérése.” [Kiemelés az eredetiben, TT.]63

„A hõs körül minden tragédiává válik, a félisten

körül minden szatírjátékká, s Isten körül minden

– hogyan? talán „világgá”?”64

Az aforizmákban – így a Túl jón és rosszon aforiz-

máiban is – Nietzsche széttöri a tudás és a gondolat

megszokott, lineáris, valahonnan valahova tartó sajá-

tosságát, s azt egy új cirkuláris formával helyettesíti,

megidézve az örök visszatérés körkörös egységét,

„amely mint az ismeretlen van jelen a gondolat-

ban”.65 Az aforizmákban való elveszettség érzésével

Nietzsche intuitíven dekonstruálja a világgal és a tu-

dással kapcsolatos biztos elõítéleteinket.

„Aki szörnyetegekkel harcol, ügyeljen, nehogy

közben szörnyeteggé váljék. És ha sokáig pillan-

tasz a mélységbe, a mélység is beléd pillant.”66

„A tragikus iránti érzék az érzékiséggel együtt nõ

és fogy.”67

„Az öngyilkosságra való gondolás erõs vigasz:

számos gonosz éjszakán jut vele túl az ember.”68

Az öngyilkossági gondolatról, amirõl hagyományosan,

mint az élet befejezése iránti vágyról gondolkodunk,

Nietzsche itt éppen ellenkezõleg, mint életmentõrõl

szól. A szuicid elképzelés nem elûzendõ és elfojtan-

dó, mivel az a körkörös visszatérés gondolatkörébe il-

leszthetõ. Nietzsche a végrõl szóló gondolat visszaté-

résével a vég léte, vagyis a lineáris idõ ellen érvel. H a

a  g o n d o l k o d á s  f é l t v e  õ r z ö t t  m ó d o z a t a i

s z é t f o s z l a n a k , I s t e n  h a l á l á n a k , p o n t o -

s a b b a n  m e g ö l é s é n e k  a r c h e t í p u s a  j e l e n t i

b e  m a g á t . Ez Nietzsche talán legismertebb gondo-

lata, leírása a Vidám tudomány III. könyvében találha-

tó. [Kiemelés az eredetiben, TT.]69

„Az esztelen ember. – Nem hallottatok arról az esz-

telen emberrõl, aki fényes délelõtt lámpást gyúj-

tott, a piacra futott, és szüntelen ezt kiáltozta: „Is-

tent keresem! Istent keresem!” – Minthogy ott ép-



pen sokan verõdtek össze azok közül, akik nem

hittek Istenben, nagy nevetést keltett. Talán elve-

szett? – mondotta egyikük. Talán eltévedt, akár

egy gyermek? – mondta a másik. Vagy elbújt? Fél

tõlünk? Hajóra szállt? Kivándorolt? – így kiáltoz-

tak és kacagtak össze-vissza. Az esztelen ember

közibük szökkent és átfúrta õket pillantásával.

„Hová tûnt Isten? – rivallta, megmondom nektek!

Mi öltük meg õt – ti és én! Mindannyian a gyilko-

sai vagyunk! De hát hogyan cselekedtük ezt?

Hogy voltunk képesek kiinni a tengert? Ki adta

nekünk a szivacsot, hogy az egész horizontot eltö-

röljük vele? Mit tettünk, amikor eloldoztuk ezt a

Földet a napjától? Merre mozog most? Merre

mozgunk? Egyre távolabb valamennyi Naptól?

Nem zuhanunk-e szakadatlan? S vajon hátrafelé,

oldalra, elõre, mindenfelé? Létezik-e még Fent és

Lent? Nem valami véghetetlen Semmiben tévely-

günk? Nem az üres tér lehel-e ránk? Nem lett-e 

hidegebb? Nem éjszaka közelít-e és mindinkább

éjszaka? Nem kell-e fényes délelõtt lámpásokat

gyújtanunk? […] Végül a földhöz vágta a lám-

pását, hogy az darabokra tört, és kialudt. „Túl ko-

rán jövök, mondta aztán, ez még nem az én idõm.

Ez a roppant esemény még útközben van és ván-

dorol –” [Kiemelés az eredetiben, TT.]70

Nietzsche az elveszettséget, a dezorientációt, va-

gyis a káoszt, amely megelõzi az örök visszatérés fel-

ismerését, majd annak bejelentkezését sehol olyan

pontosan nem rajzolja meg, mint itt.

Gondoljuk most ezt el, az apjához való viszony

perspektívájából is! Nietzsche azonosította magát és

Istent is apjával. Isten halála azonban, nemcsak

Nietzschének az apja halálával kapcsolatos érzelmi vi-

harát idézi meg, hanem az életmû perspektívájából

azon nagyon fontos tényt is, hogy számára Isten ha-

lála a nihilizmus fenyegetõ veszélyét jelentette. A ni-

hilizmusét, amely minden érték elvesztését jelentette

volna, s amit teljes filozófiai fegyverzetében a „sza-

bad szellemek”, az „örök visszatérés” és az esztéti-

kum perspektívájából végrehajtott „átértékelés” tró-

pusaival halad meg és gyûr csillogó zsenialitással ma-

ga alá, a legyõzöttben újra és újra megforgatva az erõ-

sek, a titánok tõrét.

A 13 éves Nietzsche alig néhány helyen tud be-

szélni az apja elvesztésével járó fájdalmáról, sokkal in-

kább a távolból, drámai metaforákban képes megfes-

teni a veszteség fájdalmát.71

„Életünk, mint egy napos nyári nap, gondtalan

volt, de most sötét felhõk gyülekeztek, villám-

lott…”72

„Ha elrabolod egy fa koronáját, csupasz és sor-

vadt lesz és a kis madarak oda fogják hagyni az

ágacskákat…”73

Nietzsche elõször itt helyezi életét és világát eszté-

tikai perspektívába, ahogy az egész késõbbi életmû-

ben egyre magasabb szinten újra és újra teszi majd: a

dionüszoszi káosz és az apollóni forma visszatérõen

újra és újra egyesül. Isten halálának bejelentésével

Nietzsche képes lesz arra, hogy létrehozza az egysé-

ges, autentikus Self-et, amelyben a gyerek-Self megöli

az idegentestként introjektált apa-Self-et. Mivel az

apa-Self részben önmaga is, a z  i d e á l i s - S e l f

s z ü k s é g s z e r û e n  m i n t  a  „ s z a b a d  s z e l -

l e m ” é s  m i n t  a  „ m i n d e n t  á t é r t é k e l õ ” , a z

„ ö n m a g á n  t ú l j u t á s ” m û v é s z e  i s  l e s z .

„Nem pásztor többé, nem ember többé –, hanem

színében elváltozott, ragyogó fényességtõl kör-

nyékezett valaki, aki kacagott! Ember még nem ka-

cagott úgy a földön, miképpen õ kacagott!” [Ki-

emelés az eredetiben, TT.]74

Végezetül látnunk kell a következõt! Nietzsche fi-

lozófiájának kiteljesedése (amiben nagyon leegysze-

rûsítve a „hatalom akarása” mint az ideális Self, és az

„örök visszatérés” mint a lét képezik a centrumot),

valamint a személyes élet (az ’apa-gyermek gubanc’ és

annak meghaladása), egymás fényében egy cirkuláris

hermeneutikai módszertannal átvilágíthatóak, ahogy

ezt jelen tanulmányomban körbejártam.

Marad azonban két momentum, amely feltépi az

egységnek ezt a különös érzetét. Az egyik egy tény:

Nietzsche 44 évesen megõrül. A másik egy észlelés: a

kettõsségek egyes szereplõinek hirtelen és nem várt

halála az Im-Igyen szóla Zarathustrában. Emlékez-

zünk csak a kötéltáncos halálára, amikor a komédiás

átugrik rajta! A kötéltáncos, aki az állat és az ember-

feletti ember között kifeszített kötélen – ami maga az

ember – sétálna át, holtan a mélybe zuhan. Vagy a

pásztor és az éjszaka a szájába mászó kígyó esete:

Zarathustra hatalmas ordítására a pásztor leharapja a

kígyó fejét.75 Mit jelenthetnek ezek a különös esemé-

nyek? A kettõsségek végét, apa-Self és a gyerek-Self re-

lációinak a végét jelentenék? Az apollóni és a dionü-

szoszi egységnek a vége, a dionüszoszi gyõzelme?76

Igen, ezek a különös halálesetek talán valóban a meg-

sejtett késõbbi egyensúlyvesztés metaforái, a betegsé-

gé, ami a 44 éves Nietzschétõl a tisztán látást örökre

elragadta.
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1. GONDOLATI RITUÁLÉ ÉS RITUÁLIS CSELEKVÉS

Bár a különféle rituálék életünk mindennapi ré-

szei, azok megfejtése, összetettségük kibogozása

mégsem egyszerû feladat. A sokszor irracionális, kü-

lönös viselkedésmódokat a témával foglalkozó szer-

zõk különféleképpen magyarázzák. Ahogy számos vi-

selkedésmód esetében a rituálék nem vezethetõk 

vissza egyetlen okra, vagy, ahogy a rituálék kialakulá-

sát magyarázó elméletek jogosan megférnek egymás

mellett, az alábbi megfontolások is a jelenségnek csu-

pán egy részét érinthetik.

Mivel a rituálé fogalma alatt nagyon különbözõ

dolgokat értünk, nem könnyû tehát egy közös „er-

nyõ” alá hajtható definíciót találni. Egy lehetséges,

legminimálisabb megfogalmazásra törõ meghatározás

a következõ lenne: a rituálék olyan „rögzült, ismétlõ-

dõ cselekvések, amelyeknek nincs közvetlen célja, de

gyakran olyan hatást hívnak elõ, amelyek az emberi

befolyásolás lehetõségein kívül esnek.”

A rituálé fogalma a kényszercselekvésekkel össze-

függésben kerül elõ. A „rituálisan” kényszeres mosás

például csillapítja a szennyezõdéstõl való rettegést,

amely az elviselhetetlenségig növekszik, ha a kény-

szerbeteg a saját rituáléban, azaz a kényszercselekvés-

ben korlátozva van. A „rituálénak” ezt a fajtáját, a

kényszercselekvést tehát akkor érthetjük meg, ha azt,

mint egy – irracionális – félelemre adott reakcióként

fogjuk fel. Az ún. „kényszergondolat”, az irracionális

félelem vezet „kényszercselekvéshez”. Kérdés, hogy

ezzel a különbségtétellel közelebb jutunk-e a tulaj-

donképpeni rituáléhoz? Lehetséges-e egy – talán irra-

cionális – gondolati rituálét elkülöníteni, amelynek lo-

gikus következménye a rituális cselekvés?

Vegyünk egy példát. A középkori flagelláns me-

netek célja az volt, hogy az isteni büntetõ akaratot be-

folyásolják. Az Isten, gondolták, az embert bûneiért

pestissel sújtja. Mivel az emberek az ostorcsapásokkal

immár magukat büntetik, úgy gondolták, Isten a pes-

tiscsapással akár fel is hagyhat, különösen azok eseté-

ben, akik magukat már amúgy is megbüntették.

Amennyiben a rituális cselekvés nem bizarr, érthetet-

len tett, akkor az említett premisszák logikus követ-

kezményeiként tekinthetõk. A „gondolati rituáléra”

vetett pillantás megengedi tehát, hogy a tulajdonkép-

peni „õrült” rituálénak is értelmet tulajdonítsunk.

Más rituálék nem ennyire logikusan vonatkoznak

a gondolati rituáléra. A maják például rettegtek attól,

hogy a nap reggelre kelve elveszíti erejét (gondolati ri-

tuálé). Hogy újra erõt adjanak neki, a maják egy élõ

testbõl tépték ki a még dobogó szívet, hogy így is nö-

veljék a nap erejét. Az „erõátvitel” itt természetesen

metaforikus – szimbolikusan értendõ. Ha bizonyos

törzsek egy termékenységi rituálé során a dárdájukat

a földbe döfik, akkor a rituális gondolat, „hogy a föld

újra termést hoz” és a rituális cselekvés – a dárda

földbe szúrása – között fallikus-szimbolikus kapcso-

lat áll fenn.

Ha tehát a rituális gondolat rituális cselekvéssé

alakítása során álomszimbolikába ütközünk, akkor

elõfordulhat, hogy a rituálé egy tevékeny álom (ge-

handelter Traum) lenne?

Ki kell-e terjesztenünk a kényszergondolat és

kényszercselekvés – ami a rituálék megértéséhez jó

szolgálatot tettek – közötti eddigi, egyszerû viszony-

rendszert?

A rituálé – freudi (1900) értelemben vett „tevé-

keny álom” – megértésében segít-e, ha megkülönböz-

tetjük a látens álomgondolatot az álmot elõhívó vágy-

tól, ami a manifeszt álomhoz vezet tovább? Szükség-

szerû-e, hogy a rituáléból oknyomozó módon a ritu-

ális gondolatra következtessünk, ami a tudat számára

nem hozzáférhetõ, és nem is szabad, hogy hozzáfér-

hetõ legyen? Minden esetre, a rituáléban az álom-

munka további elemeit is megtaláljuk, mint például az

eltolást, mert mást jelent majd a bûnbak is, akire a ri-

tuális csoport az agresszióját áttolja.

2. MIT VÉDELMEZ A RITUÁLÉ?

A látens álomgondolat és a manifeszt álomtarta-

lom idevonatkozó beemelésével néhány olyan teore-

tikus elem is elõtérbe kerül, amelyek a rituálék elem-

zésénél is felhasználhatóak.

Az álom azáltal védi az alvást, hogy az az álmodó

aktuális vágyát teljesíti be (pl. a húgyhólyag nyomása

kiválthatja azt az álmot, hogy az ember elsétál a wc-

re). Vajon a rituálé vágyteljesítõ-e? A rituálé energe-

tizálásában egy egzisztenciális és sokkal mélyebb

nyugtalanság munkál (a már említett példákban a pes-

tistõl való megfertõzõdés veszélye, vagy a maják ag-
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godalma, hogy a Nap „nem tud felkelni”). Ez az ag-

godalom éppenséggel „tévhitszerû” is lehet. A fertõ-

zéstõl való félelmet fel lehet fogni mint az eredendõ

bûnt érintõ tévhitet. A rituálé csak enyhíti a félelmet,

ami idõvel egyre erõsebb lesz, olyannyira, hogy az a

rituálé megismétléséhez vezet (az ismétlés minden ri-

tuálé lényeges eleme). Mondhatjuk, hogy a rituálé óv-

ja a lelki funkcióképességet (éberséget), amelynek so-

rán a félelmek idõlegesen nyugalmi állapotba kerül-

nek.

Ezt a megállapítást vonatkoztassuk most az álom-

ra. Talán ott sem csupán vágyteljesítésrõl van szó,

amit az álom szolgáltat, hanem éppenséggel az álmot

veszélyeztetõ félelmek és aggodalmak csillapításáról.

Ha Freud az álomnak ezeket a lehetõségeit elõre látta

volna, nem jelentett volna olyan nehézséget a rémál-

mok magyarázata.

Mivel a félelmek tévhitszerûek, azok valahol az

ösztönök közelében tanyáznak. Az agresszív és libidi-

nózus ösztönenergiák tévhitszerû félelmekbe folynak

és rituálékba torkolnak. Így érthetõ, hogy a rituálék

lefolyása sokszor véresen agresszív volt (ld. boszor-

kányégetés, önostorozás, dobogó szív kitépése stb.).

Éppannyira véresek, mint az elmebetegek tévképze-

teit követõ cselekvések. Van Gogh például megpró-

bálta levágni saját fülét, talán, hogy megszabaduljon

akusztikus hallucinációitól, de talán azért is, mert a kí-

vülállókkal szembeni agresszióját önmaga ellen fordí-

totta. A mélyreható, egzisztenciális fenyegetettség ér-

zésintenzitása drasztikus lépéseket követelt.

3. IRRACIONÁLIS FÉLELMEK ÉS NYUGTALANSÁGOK

MINDENNAPI MEGJELENÉSEI

A rituálék vajon pszichopatológiai jelenségek len-

nének, amiknak vizsgálata a pszichiátria tudományos

apparátusával történik? Semmi esetre sem. Még mi,

teljesen átlagos emberek is ismerjük a mindennapok

irracionális félelmeit. Nem csak a gyerekek félnek le-

lépni a járdáról – különben valami szerencsétlenség

történik (s ebben az esetben azt a szimbolikus-meta-

forikus kapcsolatot kell látnunk, amit „határátlépé-

sek” névvel szoktunk jelölni). A félelmeket szerencse-

hozó tárgyakkal, talizmánnal lehet csillapítani. Irraci-

onális betegségképzetek és félelmek például az élel-

mezésipar egész ágazatait tartják fenn. De rituálék

egészen észrevétlenül is felbukkannak: a vétket és

kárt éppúgy lemossunk, mint ahogy mossuk kezein-

ket, ha vétlenek vagyunk. Az irracionális félelmek leg-

alább annyira jelenvalók, mint a mindennapi élet ritu-

áléi.

Az egyik, talán legismertebb gyûjtõ személyiség

Sir Thomas Phillips volt, aki attól szorongott, hogy

származásában sohasem lehet elég biztos. Ez az eny-

he nyugtalanság motiválta õt abban, hogy dokumen-

tumokat gyûjtsön. Miden egyes megszerzett doku-

mentummal indirekt módon egy darabka bizonyossá-

got is szerzett. A nyugtalanság rendszeres felbukka-

násával a gyûjtemény már-már kiáradással fenyeget.1

Azt is felismerhetjük, hogy a mûvészeti események

egy markáns része, mint például a gyûjtés, a nyugta-

lanság orvoslására alkalmas rituálé is lehet. Egy másik

példa: egy jómódú hölgy csúnya arcdeformációval

szép üvegeket gyûjtött  – s mint a szimbolikus önki-

egészítés aktusa  – ezzel szépségének saját sérüléseit

kozmetikázta.2

4. SZENTEK LÁTOMÁSAI

A rituálék nem individuális magatartásformák,

épp ellenkezõleg: egy törzs vagy csoport minden tag-

ja részt vesz benne. Az egész csoport bevonása a ri-

tuálé meghatározó jegye is lehet. A föntebb említett

rituálék tömeges megmozdulások, amelyekben, akár-

csak nézõként is, egész közösségek vesznek részt. Az

aggódás és a megnyugvás gondolati rituáléja valami-

képpen az egész csoportot érinti.

A szentek látomásainak vizsgálatakor talán a ritu-

álék keletkezésének közelébe férkõzhetünk, és láthat-

juk, ahogy a víziók alapján születõ vallásos rituálék a

hívõk lelki szükségleteit elégítik ki.

Ezek a víziók gyakran – mint a hallucinációk a

pszichózisban – olyan félelmek, amelyek a látnokban

mély nyugtalanságot váltanak ki, s amelyek nézetünk

szerint a rituális cselekvést elõidézik. Ez megtörtén-

het álomban, ébrenléti állapotban, de az elragadta-

tottság állapotában is, amelynek során a vizionáló

szinte teljesen érzéketlen a fájdalomra, s mintha az ér-

zõ lélek teljesen elhagyná a testet. Az egyház hivata-

los álláspontja mindig is szkeptikus volt az ilyen vízi-

ókkal szemben. Az ilyesfajta kötelékek elfogadói min-

dig is pengeélen táncolnak. Ha a víziók egybeestek a

hit alapvetéseivel, akkor az a szentség alapja lehet; ha

viszont nem, akkor azt jó esetben beteges túlfûtött-

ségként lehetett értelmezni, szerencsétlen esetekben

azonban ördögi inspirációra való hivatkozással lehe-

tett intézkedni ellene.3

A keresztény látnok számára a rémkép-látomások

felérnek egy pokolba vetett pillantással. Vegyük pél-

dául Tundal lovag (1149) pokolbéli látomását, aki

borzalomban többet aligha kívánhatott volna. Egy

izzó rostélyon hatalmas ördögfigurát látott, aki az el-

kárhozottak lelkeit ki- és belélegzi. Ezzel még nincs

vége a dolognak. A következõ képben a lelkek egy

tóba fagyva jelennek meg, amelyen egy hatalmas érc-

madár lépked, és kedve szerint csípi fel és emészti

meg azokat. Ugyanezen lelkek síkló kígyókkal terhe-

sek, akik belülrõl kifelé falják fel a testet. Hogy a lo-
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vagnak jó oka volt-e arra, hogy jövõjét a pokollal

kösse össze, nem tudjuk, aggodalmának mértékét vi-

szont el tudjuk képzelni. Védelmet végül a templomi

szolgálat rituáléjában és a miseolvasásban talált. S ha

ez még nem lenne elég: késõbb keresztes hadjáratra

indult.

Colletta von Corbie (Genti Kódex, ca. 1470) po-

kolvíziójában egy reális, evilági cselekmény vonatko-

zik a vízióra, amelynek során elkárhozottak szenvedé-

seit látja. Õ maga egy vasráccsal van elválasztva a lel-

keket emésztõ tûztõl és egyéb veszélyes események-

tõl. Nem tudunk semmit Colletta von Corbie életvi-

telérõl, csak a félelmeirõl. A szörnyû eseményekben

való alámerülés mértékére csak abból következtethe-

tünk, hogy a látomást követõ ébredés után még órá-

kig a vasrácsba kapaszkodott. Az ébrenléti cselekvés

– bármily irracionális is – a felidézett félelmek csilla-

pítására szolgál.

Az ilyesfajta látomások aztán a vallás realitásának

okulására írásban és képben bizonyítékául szolgálnak

– a Hittani Kongregáció egy kritikus állásfoglalása

szerint –  mindazok számára, akik a látnokok félel-

meit elsajátítják. Az is igazolható, hogy a víziók bizo-

nyos elemeit a vallási érvrendszer is átvette. Svédor-

szági Brigitta például a meztelen Kisjézussal találko-

zott látomásai során, és ettõl fogva szinte minden

születésjeleneten meztelenül ábrázolják az isteni

gyermeket.

5. OUTSIDER-MÛVÉSZET

Az „elmebetegek mûvészete” fogalmának negatív

konnotációja elkerülésére ma már inkább állapothoz

kötött mûvészetrõl4 vagy kívülálló mûvészetrõl (out-

sider art) beszélünk. Ebben az összefüggésben dön-

tõen skizofrén betegek képi megnyilvánulásairól van

szó. A szentek látomásaitól nem esik olyan távol a

skizofrén õrület, sõt éppen a skizofrénia ismeri az

„apokaliptikus-eksztatikus” átélést. Navratil (1992)

így írja le egy 17 éves péktanuló zavarait5: „Olyan

volt, mint egy nagy fényesség, amiben fekete pontok

és két ember tûnt fel, mintha ezüstösek lennének […]

aztán két felhõ és egy fehér kereszt jelent meg az ég-

bolton. Ebben a pillanatban tudta, hogy meg kell

mentenie a világot, Isten lelke legyen vele.”

Ha a beteg vizuális élményét a víziókkal közös

polcra helyezzük, akkor az outsider mûvész pillantása

a mennyre vagy a pokolra sokkal direktebb, mint a

vizionáriusok leírásait lejegyzõ képíróké – talán ép-

pen ennek a fajta mûvészetnek feszültsége, izgalma

az oka.

A festés többnyire azonban még nem ábrázolás,

hanem az õrület élményére adott reakció, amit egy

erõs, belsõ egzisztenciális nyugtalanság motivál. Carl

Frederih Hill outsider mûvész életét és munkásságát

Lindhagen (1998) dolgozta fel és dokumentálta. Ez a

feldolgozás teszi lehetõvé, hogy Hill tévképzeteit és

munkáit egymásra vonatkoztassuk. Elképzeléseibõl

az derül ki, hogy õ maga a világvégét várta, vízözön

formájában. Mûvészetében viszont az egész világ szá-

mára megváltást hozott. A saját létét fenyegetõ félel-

mei megnyugtatását nárcisztikus vágyteljesítéssel köti

össze. Õ, a mûvész, mint a világ megmentõje tûnik fel

az égbolton csillagkép formájában. Navratilt (2000)

idézve6: „A festés számára mágikus rituálévá vált”.

Idézzük emlékezetünkbe, hogy a félelmek rendszere

és a festõi rituálé milyen közel áll a hitbéli valósághoz.

A világvégét szekták hirdetik, a félelmek legyõzésére

szolgáló cselekedeteket pedig a való világban kell gya-

korolni: így aztán egész csoportok idõznek heteken át

bunkerekben, hogy csalódottan megállapítsák: a világ

vége ezúttal is elmaradt.

A másik példát August Wallas spirituális rendsze-

re szolgáltatja. Mint annyi más rituálé, az õ rendszere

is titkos nyelven íródott (a mai rituálékban ez pszeu-

do-tibeti vagy latin nyelv). Festészetének rituális gon-

dolata egyfajta kifordított szomorúság. Ifjúkorában,

intézetben töltött évei elõtt, veszítette el szeretett

nagymamáját. Azt mondták neki, hogy „az öröklétbe

távozott”. Az ábrázolt világvége élményeiben egy, a

vágyott múltat elérõ, visszafiatalító vágyat lehet felis-

merni. Képein jól felismerhetõen a világmindenség

látható, amelyen egy lyuk tátong, úgyis mint egy átjá-

ró az „öröklét-végállomáshoz” (Ewigkeittenen-

deland), ahol megint minden jó lesz. Amíg a festés

egyrészt az egzisztenciális félelmeket mérsékli, más-

részt a szükségszerûség kényszercselekvéssé is válhat.

Amikor Martha Michalowska festõnõ pénze elfo-

gyott, hogy ecsetet vegyen, a haját kezdte tépkedni és

használta ecset gyanánt7.

A festés az outsider mûvészeknél tehát rituálésze-

rû cselekvés, ami az õrület egzisztenciális fenyegeté-

sét dolgozza fel. Ezért lehetséges az idõleges meg-

nyugvás; a folyamatosságot a fel-felizzó téveszmék

biztosítják. Itt elég Adolf Wölfli hihetetlen produkti-

vitására gondolni, akit éppen ez a váltójáték tartott fe-

szültségben. Számos mûvész megemlékezésében ol-

vashatunk a festés megnyugtató hatásairól, például

Van Goghnak bátyjához, Theóhoz írt leveleiben. Né-

hány outsider mûvésznél a festés idõlegesen el tudja

fedni a beteges félelmeket, de magát a lelki eredetû

betegséget teljesen meggyógyítani mégsem tudja.

6. FESTÉS A MÛVÉSZETTERÁPIÁBAN

Ha valaki a környezetünkben hobbyfestésre adja a

fejét, akkor hasonló dolog történik vele, mint az

outsider mûvészekkel: a festésbe beledolgozza a
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gondjait és komplexusait, miáltal azok idõleges mér-

séklését éri  és komplexusait, miáltal azok idõleges

mérséklését éri el. Ez, a pszichoterápiai gyakorlatban,

a neurózis gyûjtõfogalmával illethetõ esetek tartós ja-

vulását eredményezheti. A terapeuta a változást ala-

posabbá és tartósabbá teheti, ha a festõi fantázia ere-

jét és lehetõségeit ösztönzi. Példa erre a vizsgadrukk

kezelése. A vizsga nehéz feladatát a képen egy mere-

dek hegyoldal jelképezi (XXVIII. tábla). A páciens a

meredély elõtt áll, anélkül, hogy a hegyes táj bármi-

lyen utat kínálna. A vizsgára vonatkozó félelmek egy-

szerû csillapítását jelenthetné, hogyha az ember egy

hegycsúcsra helyezné magát. A terapeuta instrukciója

azonban a következõképen hangzik: 1. „Kössön ba-

rátságot a heggyel!” A barátságosan napos hegyi táj

mérsékli a kliens ellenállását; könnyebben átadja ma-

gát a tanulás kalandjának. 2. „Most keressen magának

egy utat a hegycsúcshoz, és rajzolja is meg!”. A most

még barátságosabb táj megnyílik, és a helyzet átvitele

a tanulásra és a vizsgára immár könnyebb: az ember a

való életben is talál egy – a saját képességeihez mért

– a tananyaghoz vezetõ utat. Végül 3. a klienst még

egyszer saját, uralt hatásköre felé orientáljuk. Háti-

zsákjában minden szükséges dolgot megtalál, meta-

forikusan a szükséges tudást is. (XXIX. tábla)

A mûvészetterápiának az az elõnye, hogy egyben

cselekvõ terápia is; a festés aktusa realitást teremt.

A gyógyító rituálékból tudjuk, hogy milyen erõ szaba-

dul fel a cselekvés során, például a lourdes-i csodás

gyógyításokkal. Az ilyesfajta gyógyítások feltételei

között elsõ helyen a vallásos meggyõzõdés és az uta-

zásra fordított invesztíció szerepel.8 A mûvészetterá-

pia lehetne az a hely, amelyben ki lehetne dolgozni a

tudományos alapokon álló terápiás rituálét9 például

egy olyan kombinációban, ahol a fantáziautazás egy

korábbi „áldozat” meglepõen intenzív élménybeszá-

molójához kapcsolódik. A páciens ennek során felke-

res egy templomot, ahol választhatóan találkozik egy

nõvel vagy férfival, aki egy elõzõleg már átgondolt,

fontos életkérdéshez ad tanácsot. A résztvevõk nagy

része valóban meglepõ és segítõ tanács-imaginációk-

ban részesülhet.

7. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK

A rituális gondolat és a rituális cselekvés megkü-

lönböztetése – ami magában foglalja a kényszergon-

dolat és kényszercselekvés megkülönböztetését egy-

felõl, másfelõl a látens álomgondolat és a manifeszt

álomtól is befolyásolt jelenséget is –, hatásos eszköze

a rituáléról, az elmebetegek mûvészetérõl és a mûvé-

szetterápiáról való gondolkodásnak.

Az elmebetegek mûvészetét felfoghatjuk egy

olyan cselekvésként, amelynek során a betegséghez

kötõdõ félelmek és a mély nyugtalanság csillapítható-

ak. Ennek az eljárásnak rövidtávú hatásairól tudósít

több outsider mûvész is (pl. Van Gogh). A rajz gon-

dolatrituáléjának és a rajz rituálcselekvéseinek össze-

vetése ennek a mûvészetnek a mélyebb megértését

szolgája, és azt is lehetõvé tenni számunkra, hogy az

egyes alkotók lelkünkre specifikusan ható mûvészetét

megragadjuk, mint a lélek rendjére való vágyakozást

bizonyító erõt.10 Adolf Wölfli bûntudatának feldol-

gozása és az elhatárolódás a második világháború utá-

ni német Zeitgeist-ben visszhangra talált. A rajzi cse-

lekvések a normális státuszú, vagy neurotikusok szá-

mára is éppúgy lehetnek megnyugtatóak, és az eny-

hébb esetekben talán gyógyító hatásúak. A terapeutá-

nak azonban a festés során mindig orientálnia kell a

pácienst.

Ha a rituálét, mint egy, a való világban véghezvitt

cselekvést tekintjük, ami a fantáziavilág beteges aggo-

dalmára irányul, akkor ugyanennek a nyugtalanságnak

vagy aggodalomnak a csoportszintû eredetét is keres-

hetjük. Ez a típusú szorongás izoláltan, egy embernél

is jelentkezhet, mielõtt az másokban is kibontakozna.

Valószínûleg a világ és a vallási elõljárók azok, akik-

nek a víziói figyelmet keltenek, hagyományozódnak,

és egy olyan probléma-magot képeznek, amely a kol-

lektív rituáléval válik kezelhetõvé. Bizonyos idõszak-

ok vezetõ mûvészeire kell itt gondolni, akik látomása-

ikat és szorongásaikat képekben dolgozták fel, ame-

lyek bizonyos idõszakokban csak kevesek számára ol-

vasható kódok voltak. Végül engedjenek meg nekem

egy fiktív és kissé komolytalan példát. Az Asterix és

Obelixben van egy figura, Majestix. Õ egy gall falucs-

kának a királya, bátorsága is ehhez méretezett. Igazán

csak egyvalamitõl fél, nevezetesen attól, hogy az ég

egyszer csak a fejére esik (rituális gondolat). Könnyen

elképzelhetjük, hogy a gallok gyülekezõtermének

ékessége éppen az a kép lehetett, amelyen az égboltot

láthatjuk alábukni. Mit kell tennünk tehát? Legalább

egyszer az évben egy rakétát a levegõbe lõni (rituális

cselekvés) és figyelmeztetni az égboltot: tilos lesza-

kadni.
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Ritter Gábor képeit szeretném Önöknek bemu-

tatni (XXXI–XXXVIII. tábla), azt a fejlõdési ívet,

amelyre közös munkánk során õ talált rá, és amelyben

én csupán teret adtam neki, hogy kipróbálhassa ma-

gát, s rejtett képességeit megmutathassa, illetve fej-

leszthesse.

Elöljáróban két gondolatot szeretnék vázolni,

amely alapján jobban körvonalazható, milyen körül-

mények segítették ennek a rajzi anyagnak és ennek a

mûvészi attitûdnek a megszületését.

Egyrészt néhány szót szólnék az OPNI gyermek-

osztályán mûködtetett mûvészetterápiás mûhelyrõl,

arról a munkamódszerrõl, amellyel dolgoztunk; más-

részt a hajdan volt intézet komplexitásából származó

elõnyökrõl.

Az OPNI gyermekosztálya 15 akut és 15 rehabili-

tációs ággyal mûködött. Az akut részre bekerülõ

gyermekek feltáró diagnosztikus és gyógyító munká-

jában közösen vett részt a pszichiáter, pszichológus,

gyógypedagógus, fejlesztõpedagógus és a mûvészet-

terapeuta.

Ebben a szakaszban a mûvészetterápiás munka is

a gyermekek megközelítésérõl, illetve megszólításáról

szól, személyes problémáiknak feltérképezésérõl.

Mûhelyemben ehhez alkalmazkodva igyekeztem a

gyerekeket rávenni arra, hogy õk maguk találják meg

maguknak a személyükhöz legközelebb álló kifejezés-

formát. Ez nem csak az eszközök önálló kiválasztásá-

ban fejezõdik ki, hanem a témaválasztás teljes korlát-

lanságát, a megvalósítani kívánt önkifejezési forma

teljes kötetlenségének támogatását is jelenti. Nem

adok témát, arra vagyok kíváncsi, õt mi foglalkoztat-

ja; nem teszek eszközt elé, nem tudom, mivel dolgoz-

na legszívesebben. Minden eszköz elérhetõ, elvehetõ;

a technikai segítséget mindegyikhez megadom. A di-

rekt párbeszéd korlátoz, én kapukat akarok kitárni.

Oldott légkörben játszunk, ismerkedünk az atelier-

szerû terápiás mûhelyben.

A mûvészetterápia lehetõséget ad a gyermeknek

témák, érzelmek, hangulatok kommunikálására, zava-

ró emlékek, helyzetek feldolgozására. Célja az önkife-

jezés támogatása, a stressz oldása és levezetése. Segí-

tenek a gyermekkel való kapcsolat kialakításában, vi-

selkedése értelmezésében, támogatják a gyermek fej-

lõdését, változását.

A rajzok megértése a strukturális jegyek, a rajzolás

folyamata és tartalmának integratív megközelítésén

keresztül történik. Felhasználhatósága tehát diag-

nosztikus és terápiás lehetõségeket egyszerre rejt ma-

gában.

A rehabilitációs eljárásban hangsúlyozott a szemé-

lyiség teljes részvételét segítõ eszközök biztosítása.

Az intrapszichés folyamatok rendezése, az élményre-

akciók feldolgozása mellett az elfogadott viselkedési

normák, megfelelõ kommunikációs készség kialakítá-

sa, a problémamegoldó és stressztûrõképesség kibon-

takoztatása kerül elõtérbe.

Ebben a komplex folyamatban – különösen gyer-

mekeknél, a verbális kifejezés fejletlensége, elégtelen-

sége miatt; valamint hogy a rajz a játék része: az ön-

kifejezés természetes módja – jelentõs szerepet kap a

mûvészetterápiás foglakoztatás minden formája.

Az alkotás a gyógyításban a belsõ élmény, az

énerõ mozgósításán keresztül hat – a tevékenység, al-

kotás, a terápiás irányuláson keresztül a megvalósulá-

sig, a vizuálisan is megjelenõ élményig.

Pácienseink stabilizációjában nagyon fontos a ke-

zelési folyamatosság: a gyermekbõl serdülõ, majd fel-

nõtt lesz. Az átadás szabályaiban a legfontosabb a

folytonosság. Ha a kezelési láncolat megszakad, a be-

teg visszanyert képességeit könnyen elveszítheti, be-

tegségében visszaeshet. Ha a gyógyulásban a mûvé-

szetterápia a vezérfonal és ezt veszti el, stabil állapota

megbillenhet.

Az – azóta felszámolt – OPNI-ban az osztályok

közti átadás ideális volt, ma ez álommá vált.

Gábor már rég a felnõtt rehabilitációs osztályhoz

tartozott és ott vett részt munkaterápiában, mégsem

volt hajlandó oda járni mûvészeti csoportba, évekig

szabadon jöhetett hozzánk, mûvészetterápiás mûhe-

lyünkbe. Az intézeten belül szerencsésen megvalósít-

ható volt az átjárhatóság, a pácienseink pillanatnyi ál-

lapotához való alkalmazkodás lehetõsége felbecsülhe-

tetlen elõnyökkel járt. Ma a gyógyításnak ez a fajta

flexibilis alkalmazkodása elveszni látszik a strukturá-

lis átalakítások harcmezején.

Gábor, középsúlyos értelmi fogyatékos fiú. A szü-

lei elváltak, amikor õ 10 éves volt. Anyja, amíg a fér-

je elutazott egy nagybácsi temetésére: gyerekestõl,

bútorostul – minden elõzetes elõkészítés nélkül –

megszökött otthonról. Gábor ekkor harmadik osztá-

lyos volt. A nyolc kisegítõ iskolai év után bõrdíszmû-
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vességet tanult, de bizonyítványt nem kapott. Anyja

és annak élettársa részérõl sorozatos bántalmazás ér-

te testileg, lelkileg. Már akkor osztályunk látószögébe

került egyre mélyülõ depressziós tünetei miatt. Nem

sokkal késõbb került rehabilitációs részlegünkbe, ahol

találkoztunk a mûvészetterápiás mûhelyben. Gábor

eleinte nagyon gyanakvó, passzív, visszahúzódó és

lassú volt. Rajzolni nem volt hajlandó, egész nap csak

hulladék bõröket lyukasztgatott, bõrcsíkokat hasoga-

tott, apró bõrtárgyakat, papírdobozkákat fabrikált.

Mûvészetterápiás foglalkozásainkon kezdetben sablo-

nokat készített vastagabb kartonlapokból, ezeket ki-

vágta és látszólag minden elõzetes elgondolás és ter-

vezés nélkül gyûjtögette. Késõbb ezeket körberajzol-

ta, a papíron mindig tovacsúsztatva különbözõ ritmu-

sokat hozott létre, majd azokat kiszínezte. Egy-egy

négyzetlap, kör, háromszög, vagy hatszög segítségé-

vel, azok áthatásaiból érdekes ornamentális felületet

komponált. Késõbb ugyanezt a hatást vonalzóval ér-

te el, majd lassan szabadkézzel is alakította a felületet.

Ezután szabadkézzel készített ugyanilyen hatású ké-

peket, majd egyre lendületesebb, játékosabb formák-

kal zsúfolta tele a lapot. Egyre bátrabb, élvezetesebb

lett a rajzolás, õ is egyre jobban szerette. Sokáig raj-

zolta ezeket a játékos díszítményeket, nagy szorga-

lommal, de lelkesedése nem volt még az igazi. Az iga-

zi áttörést az elsõ konkrét ábrázoló mûve volt. Ez-

után tudatosan kereste a témát.

Egyszer a szekrényemben talált egy mûemlékvé-

delmi szakkönyvet1 amelyben a második világháború

után sorsukra hagyott pusztuló várak, kastélyok, kúri-

ák levelezõlapnyi – igen rossz minõségû – fekete-fe-

hér fényképei voltak. Gábort valamiért elbûvölték a

felvételek, hosszasan nézegette a szinte felismerhetet-

len romokat, majd a kezdeti sablon-rajzainak hangu-

lati elemeit felhasználva és a fényképekrõl érteni vélt

szerkezeti elemekbõl kezdett házakat rajzolni. A tíz-

tizenöt centis fekete-fehér képek inspirációi nyomán

negyven centis tobzódóan színes alkotásokat készí-

tett.

Vidám, játékos, meseszerû képei derûs érzelmi

hangulatokat ébresztenek, gyermeki látásukkal egy

varázslatos birodalomba vezetik a nézõt. Képeinek

kiegyensúlyozott színhasználata vizuális érettségrõl

árulkodik.

Elõször megrajzolja a kompozíciót. Minden vona-

lat két-háromszor áthúz, mégsem érzõdik rajtuk sem-

miféle darabosság. Utána színez. Könnyedén, játéko-

san, látható élvezettel.

Rajzait általános harmónia jellemzi.

„A harmonikus összbenyomás általános értelem-

ben az egészséges, a társadalomba jól beilleszkedõ

emberek rajzait jellemzi. A harmonikus rajz áttekint-

hetõ, tiszta, jól tagolt, arányos elrendezésû, meleg, ha-

tározott vonalvezetésû, szabályos (de nem mereven

szimmetrikus). Gyors, spontán módon készül, a for-

mák tiszták, egyszerûek, nem túlzottan szögletesek,

vagy lekerekítettek.” – írja Dr Vass Zoltán, a rajz-

elemzés egyik hazai szaktekintélye.2

Gábor az OPNI bezárását megelõzõ években az

intézet rehabilitációs osztályának a férfi foglalkozta-

tójában dolgozott: kertet rendeztek, kertészkedtek,

takarítottak. Az egyszerû fizikai munkában jól megáll-

ta a helyét, számítani lehetett rá: szorgalmas, köteles-

ségtudó. A kollegái is elfogadták, Gábor is szívesen

volt velük.

Elsõ önálló kiállítása 2007-ben volt a Tárt Kapu

Galériában, ami akkor az OPNI területén mûködött.

Mára a mindennapjaihoz immár hozzátartozó

képzõmûvészeti alkotástól továbbra sem szakadt el.

Egy héten egyszer eljön a mûvészetterápiás foglalko-

zásra a Merényi Kórházba, ahol jelenleg is folytathat-

ja munkáját, a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány

Foglalkoztatójában. Ám egy héten csak egyszer. Az

alapítvány munkatársai hozzák-viszik Solymárról a

Gyáli útra. Egyedül nem tud közlekedni. Hosszú tá-

von ez biztosan nem lesz megoldás az õ életében.

Otthon is rajzol, munkáit idõnként elhozza, megmu-

tatja.

Csak reménykedhetünk mindannyian, hogy az

OPNI bezárása nem fogja Gábor alkotókedvét és le-

hetõségeit elvenni és a megtalált kreativitás, képeibõl

felénk áradó igaz értékteremtés része maradhat éle-

tének.

Terveink szerint az MTA Pszichiátriai Gyûjte-

mény kiállítóterében is lehetõség adódik az önálló

megmutatkozásra, más alkotókkal közösen további

kiállítások szereplõje lehet.3 
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„Sokan képzelik, valami megátalkodott sötét pesszi-

mizmusból csinálom, amit elébük rakok. Micsoda nyo-

morúságos tévedés! Épp csak fel akarom hívni becses fi-

gyelmüket, hogy ezek a dolgok és lelkek, melyeket õk

rútnak és megvetendõnek tartanak és rájuk se néznek,

igen ezek is mekkora csodák. És kerülik a félreértést,

hogy komor részemrõl ez, groteszk és szatíra – nem,

nem! Vagy keserûség! Inkább imádat: ezért szeretném

a kellemetlennek tartott tárgyakat ismét vissza-

helyezni… hova is?”

Jean Dubuffet1

Vissza az eredethez! Dubuffet határozta meg az

art brut lényegét. A René Drouin Galériában 1949-

ben az A r t  B r u t kiállítás katalógusában még azt is

megfogalmazta a fenti idézeten kívül, hogy „minden

mûvészi kultúrától mentes személyek mûveirõl” van

szó, ahol az utánzási hajlam alig játszik szerepet, saját

magukból merítenek. Mindez mennyire igaz a most

bemutatásra kerülõ mûvész alkotói módszerére! Per-

sze Dubuffet túloz, mert a látszólag kultúrától men-

tes alkotás valójában kultúrát befolyásoló tett. Az art

brut továbbra sem szûkíthetõ le a pszichotikus bete-

gek képi kifejezésének tudományos kutatására,

amelynek célja a gyógyítás és a diagnosztikai módsze-

rek kiegészítése. A marginális élethelyzetekben szüle-

tett mûvek kifejezõ ereje dönti el, hogy a „nyers mû-

vészet” kategóriájába sorolhatjuk, ezért nincs helye a

szépelgõ amatõrizmusnak, a mûvészetterápiás giccs-

nek. A primitív népek mûvészete és a népi kultúrák

motívumkincse, a gyermekrajzok közvetlensége, a ré-

vületben alkotó médiumok önkiíró ábrái, az elmebe-

tegek bizarr látomásai, a naiv mûvészek ábrándjai, a

megszállott újítók irracionális tervrajzai inspirálták a

modern mûvészetet. A jungi lélekmodell is táptalaj az

õsi gyökerekbõl táplálkozó, archaikus világhoz ha-

sonló ideák továbbéléséhez. Az art brut alkotói is mû-

vészek, ám a pszichoszociális mûhelyekben ritkák.

Keskeny spektrumban határozhatjuk meg a saját út-

jukon járó mûvészeket, akik befelé figyelve, a belsõ

konfliktusokat az alkotás kényszere által katartikus

mélységû mûvészetté alakítják. Nem elég a nyers ösz-

tönösségre hivatkozni, jól tudjuk, hogy a mûvészi fej-

lõdés nyomon követhetõ a pszichotikus betegnél is.

Ezért az art brut lényegét nem csak elmekórtani szem-

pontból kell magyarázni, ki kell emelni a laboratóriu-

mi védettségbõl, meg kell szüntetni azt a szerepsé-

mát, hogy az egész csak a „normálistól való eltérés”,

kórosan bizarr világ.

Fél évszázaddal késõbb újra meghatározhatjuk az

art brut lényegét. Közvetve, vagy közvetlenül a hamis

és felszínes társadalmi tudatot támadja, eszköz a le-

leplezésre, még akkor is, ha az alkotók ennek nincse-

nek tudatában. Több annál, mint amit „szakértõi te-

kintéllyel” mondhatunk, nem önszuggessztív primitív

technika a pszichikus megnyugtatásra, a feszültség

feloldására. A legösztönösebb alkotónak is van stílu-

sa, amit sajátjaként fejleszt, s mint belsõ rendszert az

érzelmi, indulati erõk alakítják. Az art brut alkotói le-

hetnek pszichotikus betegek, naiv együgyûek, a társa-

dalom által, vagy önhibájukból perifériára került mû-

vészek. Az intellektuálisan kontrollált, képzett mûvé-

szek és a megszállott, a belsõ régióban bezárt alkotók

között sokféle átmenetet találunk. A mûvek sajátossá-

ga által képesek vagyunk eldönteni, hogy valóban art

brut mûvészetre találtunk-e. B o g d á n d y  Z o l t á n

S z u l t á n mûvészete a legjobb példa arra, hogy a ko-

nok módon önálló mûvész milyen messze jut a kívül-

rõl diktált mûvészeti attitûdöktõl. A sors általi megha-

tározottság – tudatos ellenállás a külsõ elvárásokkal

szemben – túllendítette a társadalmi és mûvészeti

konvenciókon. (XXXIX–XLIII. tábla)

Bogdándy Szultán mûveit csak korunk sajátos be-

mutatásával lehetne értelmezni. Sokféle valóságértel-

mezés van, manapság az illúziókban élõ ember csak a

káprázatokra fogékony. A Szultán mûveiben rejlõ vi-

lágmagyarázat ellentétes a technikát fetisizáló korral.

A posztmodernnek nevezett korban a cyber-révület

mellett a retro-érzelmekkel manipuláló mûvészet a

’trendi’. Az egyik mechanikus és anyagelvû, míg a má-

sik kimódolt ornamentika, kohéziós erõk nélkül.

Szultán a kezdetektõl ellenálló volt, de avantgardiz-

musa független a klikkektõl, ezért elszántan egyedül

járja útját. A politikai változások sem adtak feloldo-

zást, valójában a periférián dolgozó avantgárd mû-

vész életét éli. Azt a vidéki dadaizmust folytatja,

amely egyszerre lázadó, ugyanakkor kitapintható egy

humánus alternatíva, körvonalazódik egy archaikus

ideákkal telített mûvészet. Szultán sohasem volt tuda-

tos ellenálló, nem vitázik, és nem harcol a poszt-

avantgárdból kinövõ „nemzetközi akadémizmus”

trendjeivel, saját világát építi fanatikus módon. Most
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a szabadság és a személyiség megmentése lenne a leg-

fontosabb szerepe a mûvészetnek, mégis a homogén,

egymást másoló és az aktualitásért versengõ trende-

ket futtatják. Szultán az ’intellektuális blöff ’ és a

blaszfémia helyett egy õsi, katartikus mûvészetfelfo-

gást támaszt fel. Nem vesz tudomást arról a teóriáról,

hogy csak „kvázi-rituális” imitációként tárgyalják a

mágikus töltetû mûvészetet. A mágikus világkép szá-

mára természetes állapot, nem küzd érte, nem intel-

lektuális probléma, hanem az alkotás alapja. Sokan

már meghaladottnak gondolják ezt az alkotói világfel-

fogást, nem veszik észre, hogy a természeti ember

még mutánsként vegetál a mélytudatban, és korunk

emberének lelkében céltalan agressziót teremt a fel-

színre törve. Az a mítosz, hogy a mûvész pokoljárá-

sai által példát mutat, alászállásával, áldozathozatalá-

val jó irányba terelheti a megtévedt közösséget, vagy

elhárítja a veszélyt, korunkban sokszor torz formá-

ban bukkan fel. Az avantgárd mûvészeti mozgalmak-

ban totalitárius politikai eszmékhez kapcsolódva in-

kább romboló erõként jelentkezett. A mûvész, mint

sámán, kiválasztott gyógyító – kiengeszteli a démoni-

kus erõket, megerõsíti a lélek kapcsolatát a spirituális

szférával. Túlzás lenne azt állítani, hogy Szultán mun-

kái a kollektív tudattalanból származnak. Tapasztala-

tom szerint az individuális – sokszor patologikus –

képzelgések által az archetipikus képzet személyes

szûrõn át módosul, egyedivé válva aktualizálódik.

A stilizálódást fokozza a saját stílus általi megformá-

lás, így az individuális élettörténetbe ágyazott õstörté-

net új szerepet kapva él tovább. A mûalkotás rejtett

váza egy õsi lét-dráma, amely korunkra vetítve és át-

alakítva bizarr és univerzális egyszerre. Az archaikus

kézmûvesség és a termelt, silány anyagok használata a

mûvekben fokozza ezt a kettõsséget.

A beavatott titka mindig a tragikus létfelismerés,

ezért volt a mûvészet kockázatos vállalkozás. Ko-

runkban már romantikus babonaságnak tartják ezt a

felfogást is, a mûvészet már a szórakoztató ipar része

lett. Most a kulturális piac jutalmazza az újdonságot,

a gyártót mindig új áru létrehozására kényszerítve.

A posztmodern filozófusok szerint válságban van

a nyelv, inkább elfedi a valóságot, félrevezetve az ér-

telmezések labirintusában. Ahogy nem létezik kano-

nizált filozófiai rendszer, úgy az esztétika és a mûal-

kotást értelmezõ hermeneutikai módszerek is identi-

tástudatban szenvednek. Önreflexív módszerekkel

nem jutnak el a mûalkotáshoz. Így az értelmezõ szö-

veg is fáradtan biceg a mûvészet után. Ha a nyelv nem

közvetítõ, csak öncélú retorika, nem képes megte-

remteni a valóságot. Ezért a kép is hamissá válik,

mert az erõtlenné váló szó kimeríti. Mindezt azért

mondom, mert nem lehet minden elegáns dekoráció

transzcendens, metafizikus és spirituális. Könnyedén,

szinte rutinból köpik ki a fellengzõs jelzõket a kilúgo-

zott ornamentikákra és az elegáns dekorációkra. Eb-

bõl kiderül, hogy a „nagy paradigmaváltás” ellenére a

mûvészetben még vannak mûvészek és befogadók,

akik igénylik a szellemi tartalmakat, láttatják azt a mû-

vek által. Pedig jól tudják, hogy a posztmodernnek

nevezett társadalom egy totalitárius társadalmi rend

örököse, politikai és erkölcsi hasznot húzva a kultúrá-

ból és a sportból, sejtetve egy körülírhatatlan „világ-

szellemet”, amely igazából a pénz, a gazdasági hata-

lom. Jelenleg nincs cél csak haladás, az ideák nélküli

ember fél saját természetétõl, a társadalmi lét által el-

torzult ösztöneitõl, gúzsba kötött szörnyetegeitõl. Ta-

lán ezért döbbennek meg Bogdándy Szultán mûvei

láttán sokan, elutasítva a meg nem értett üzenetet.

A manipulált, már lelkileg is függõségre ítélt ember

csak a banális, szellemi dimenziók nélküli mûveket

képes fogyasztani. Az esztétikai megítélés és befoga-

dás katarzismentes, a kvázi közösségben nem létezik

a kollektív tudattalan, amely csatornaként mûködött

az archetipikus képzetekhez. Módosult a mûvészet-

hez való viszony, a jelentéshangsúly, az új normák, új

viselkedési minták elvetik a komplex világképpel ren-

delkezõ mûveket. A Szultán mûveiben rejlõ szimbó-

lumok egyszerre személyesek és univerzálisak. Ösztö-

nös, de nem a nyers ösztön kirobbanó megnyilvánu-

lása, hanem a lét rejtett dimenzióit, a tudatalattiba foj-

tott érzelmeket, a társadalmi elvárások által kordába

zárt archaikus világképet hozza felszínre. Munkái a

hazatalálás kísérletei és annak kudarcai, mert már

nincs út a természetes valósághoz. Az ember terem-

tette mesterséges valóságok már többszörösen lefed-

ték azt a természetes létet, amely táplálta és éltette az

archetípusok láncolatát. Így már végleg a tudatalatti

babonás régiójába számûzetett a természetet tükrözõ

jelképrendszer. Ha az ösztönös, zsigeri vágy stilizált

formává alakul, akkor nehéz értelmezni eredetét.

Bogdándy Szultán mûvészetérõl akarok írni, ezért

meg kell határoznom a helyét a mûvészetben. Az ed-

dig leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a mostani szcé-

nában nincs helye, mert mûvei alapvetõ létproblémák

koncentrátumai. Ezért a modern, önreflexív felfogás-

hoz semmi köze, számára nem léteznek megoldandó

esztétikai problémák. Jelenleg a mûvészet legitimitá-

sának állandó kérdése uralja a teoretikusok elméjét.

A mûalkotás létjogosultságát a tudományokba ka-

paszkodva próbálják igazolni, így áltudományos máz-

zal beburkolva elfelejtik, vagy tudatosan tagadják ere-

dendõ feladatát, a világ mágikus megismerését. Raci-

onalizált tükrözés és mimézis elméletek, tudományos

rendszerek esztétizált interpretációja, úgynevezett

kvázi-tudományos mutációk tömkelege jelenik meg

az elméletekben. A komplex, érzéki világképteremtés

helyett az analizáló szimulakrumok személytelen és

behelyettesíthetõ variánsai termelõdnek. A pszeudó

valósághalmok és hordalékok végtelenített interpretá-
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ciókban kioltják azt a valóságot, amelyrõl éppen Szul-

tán tesz tanúbizonyságot. Ezért mûvészete egyedi és

besorolhatatlan. Áthidalja a mû és valóság közötti

szakadékot, mert munkái egyszerre szigetszerûen lé-

tezõ, zárt totalitások és a beépített tárgyak által nyitott

mûvek, reflektálnak a hétköznapi valóságra is. Mintha

köze lenne az arte povera irányzat törekvéseihez, azál-

tal, hogy a haszontalan tárgyakból, maradványokból,

az alantasból is mûvészetet képes kreálni. Azonban ez

az irányzat inkább esztétikai és metaforikus, míg Szul-

tán munkái nyersek és konkrétak, szinte agresszív

módon sulykolják az üzenetet. Csak látszólag kap-

csolhatók formamegoldásai a szürrealista tárgykom-

binációkhoz, mert mûveiben nem a világ ki- és felfor-

gatása, hanem épp a szétesett világ összerakása fon-

tos, a rejtett lényeg tárgy-kollázsok általi megmagya-

rázása. Ahogyan az art brut alkotói, õ is csak a lét alap-

problémáira érzékeny, mûveiben a külsõ és a belsõ

konfliktusok összeolvadva léteznek. Együgyû – a szó

archaikus értelmében. A kulturális hagyományt nem

keresi, nem kutatja, mert a mitikus világtudat a mû-

vész természetes létállapota. Kívülrõl vizsgálva sokan

már „pszichotikus” jegyek kórossá válását látnák ben-

ne. Nehéz meghúzni a határt, hogy a technokrata tár-

sadalmi környezet mettõl tartja betegségnek a non-

konformista ellenállást. Az ambivalens, sokszor eluta-

sító magatartás jól tükrözi, hogy a komplex mûvészi

teljesítményt milyen egyszerû a zavarodott elmeálla-

pot következményeként magyarázni.

Joseph Beuys profetikus lénye ma már csak emlék,

halálával lezárult a 20. századi mûvészet avantgárd

utópiája, annak is egy misztikus ága. Joseph Beuys a

kiválasztottság hitével, mint sámán-misszionárius,

gyógyító terápiaként fogta fel és próbálta alkalmazni

mûvészetét, szemben a materialista és túlzottan raci-

onális fogyasztói társadalommal. Beuys anyaghasz-

nálata rokonítható ugyan Szultán felfogásával, de az

utópiákat építõ, okkult hagyományokat megidézõ

tárgy-metaforák és installációk bonyolult utalásaiból

teljesen más jelentéstartalom sugárzik. Mondhatjuk

nyugodtan, hogy a kifinomult, intellektuális szimbo-

lika helyett Szultán munkáit a közvetlen, nyersen fel-

törõ archetípusok, jelképek uralják. Az art brut mûvé-

szei általában naiv, vagy látomásokkal terhelt ski-

zofrén alkotók, akik ösztönösen, mint öntudatlan

médiumok hozták felszínre mûveiket. A közvetlen és

nyers kifejezési forma miatt joggal érezhetünk ro-

konságot. Szultánnál ez a primitivizmus felvállalt és

tudatos alkotómódszer. A legjelentõsebb art brut al-

kotóknál érezhetõ ez a konok következetesség. A ne-

urózis és más lelki betegségek nem feltétlenül tá-

masztanak kreatív energiákat, inkább kioltják azt.

Mindezt igazolja a terápiás rajzok tömege, amelyek-

nek csak töredékében találunk sajátos, egyéni világlá-

tást. A belsõ konfliktussal való küzdelemre, amely

egyben a külvilággal szembeni harc csak erõteljes

egyéniség képes.

Szultán mûvei barkácsolt, csúnya kifejezéssel, tá-

kolt képzõdmények, ezért olyan erõs a tárgyak kisu-

gárzása. A széthullástól való félelem létük pillanatnyi-

ságát sugallja. Ez az a feszült csend, amit a furcsa fé-

tistárgyakhoz hasonlatos lények panoptikuma hoz

létre. Kimozdít a mindennapiságból, önvizsgálatra

késztet, létrejön a katarzis, ami oly ritka manapság. A

tragikus komolyság és a vásári nyersesség kettõssége

által szinte gyermeki egyszerûséggel alapvetõ lét- és

egzisztenciális problémákat hoz felszínre. Emlék-

színház… Álomszínház… Katakombák színháza…

Mert alkotásai már kívülrõl, a köztes lét világából fi-

gyelnek az életre. Ez az az idõtlen nézõpont, ahonnan

nézve csak a díszletek változnak, de a katarzis ugyan-

az marad. Régebbi munkái nem voltak ennyire tuda-

tosan megkonstruáltak, bennük a széthullás, a bomlás

erõsebb volt, mint az összerakó gesztus. A mostani,

keretbe zárt, megkomponált mûvek állandóságot su-

gallnak. Barbár szentképek lélekidézéssel, mintha egy

áldozati rituálé stációképei lennének. „Köztes lét bálvá-

nyai” – így neveztem el régi figuráit, melyeken csont,

hús és belek elegyednek fával és vassal. Most esendõ-

vé váltak a kegyetlen fétisfigurák, kiszolgáltatottak,

némán panaszkodnak. Elõször installációiból szinte

kisarjadtak, kicsíráztak a figurák – amorf véglények –,

majd éretlenül elfonnyadtak. Az önemésztõ ember ki-

törési kísérlete, aki kiszakadva szülõföldjérõl keresné

a szabadságot… Tipikusan ennek a régiónak a saját-

ja. Újabb munkái már kaloda, vagy kazetta történetek,

amikor már biztonságot ad a kalitka, a behatároltság

általi kényelem, ugyanakkor a védettség ellenére ott a

bénító zártság is… Ez is tipikusan újabb világunk

embertípusa.

Visszaretten, és undorodva elfordul munkáitól a

finnyás közönség, de mindig akad néhány ember, aki

megtalálja bennük a kietlenség szépségét. Az esendõ-

ség, a kiszolgáltatottság és a részvét által hirtelen

meglágyul a barbár kompozíció. Joggal mondta egy-

szer Szultán, hogy valójában ikonokat készít, mert ké-

pes csatornát nyitni egy másik szférába. Ennek a me-

tafizikus aurának a lényege a létfájdalom, a tragikus

életérzés, amely a beavatás funkcióját felvállaló mûvé-

szetnek a lényege. Emiatt érezzük azt az állandóságot,

amely az õsi mûvészetre jellemzõ, mert az örökké tar-

tó konfliktust reprezentálja. Az aranykor utáni nosz-

talgiázást és a néplélek hamis mítoszát kikerülve ar-

chaizmusa mentes az ájtatoskodó vágyakozástól.

Szultán nem múltba révedõ mítoszt gyárt. Kíméletlen

jelképei provokációk. A felhasznált anyagban rejlõ

mulandóság is a jelentés része, de az elhasználtságot,

a kopott felületet sohasem használja fel öncélúan,

nem szépíti, nem fokozza mesterségesen. Ezért az

antropomorf tárgyegyüttesek egyszerre fétisek, el-
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vont jelek, majd újra visszaesve az anyagba, különvál-

va is léteznek. Ez a bizonytalanság is fokozza a fájdal-

mas felismerést, az anyagi lét mulandóságát. Szultán

emberfétisei állati maradványokból már nem az õsi

mítoszok felébresztése, hanem a húst termelõ, kon-

zerváló és fogyasztó ember riasztó képe. Mikor a má-

sik lény már nem áldozatként táplál, nem isteni eledel,

hanem csak ehetõ töltelék. A szakrális ember szellemi

lénynek tartva az állatot a kiengesztelés szándékával

imádta. A gyilkolást fenséges áldozattá átlényegítve,

rituálék által próbálta megadni a formáját. Így a koz-

mikus rend része volt az isteni étek. Az áldozat már

csak tápláléktetem, becsomagolt dög, amit gépekkel

termelnek. Utóbbi munkáiban megjelennek a modern

technikai eszközök maradványai, a szerves és szervet-

len elegyedik. Beépülnek az új protézisek, egyre több

a geometrikus elem, egyre zártabb a doboz-plasztika.

Íme az ember, aki a technika kalodájában, a globális

rezervátumban vegetál. Elhasznált elektromos alkat-

részek, kapcsolók, nyomtatott áramkörök, szétesett

mobiltelefonok applikálásával a technikai evolúció el-

lenében az entrópiát hangsúlyozza. Nincs benne a

gépgyûlölõk hevülete, de jelzése figyelmeztetõ. A

technikai fejlõdésben hívõk eufóriája biztosítja az

önállótlan fogyasztói tömeget. Az új fetisizmus lénye-

ge a permanens technikai forradalom, ezt kiszolgálva

a képzõmûvészet is e manipuláció eszközévé vált.

Az egyre sterilebb közegben létezõ ember már

nem képes feldolgozni ezeket a zsigerbõl jövõ üzene-

teket. Elsorvad az a membrán, amely az interaktív

rezgést beindítaná a mû és befogadója között. Eltom-

pultak az érzékek, és ez a mutációs folyamat megállít-

hatatlan. Szultán munkáit bizarr különlegességek és

botrányok forrásaként tárgyalják, pedig hermeneu-

tikai feldolgozása igazán fontos lenne. Az egymást

utánzó és értelmezõ, önreflexív mûvészetnél megszû-

nik az eredeti, csak hasonmások vannak, variánsok,

így értelmezéseik is az interpretációk variációi.

Bogdándy Szultán mûvészeti autonómiája korsze-

rûtlennek tûnik, munkái nem könnyedek és szelleme-

sek, hanem monomániákus stációképek. Áldozati

asztalok, kegytárgyak, amelyekkel kiengesztelné és

helyrebillentené a kizökkent világot. Munkáinak lé-

nyege a sûrítettség, s ez az egyszerûsítés általi komp-

lexitás inkább a középkori vallásos mûvészettel ro-

kon. Világnézeti fundamentuma alapjaiban mágikus

és rituális. Az ember szenvedése kiengesztelõ áldozat,

az élet maga a vezeklés, a világ megismerése önma-

gunkkal vívott belsõ harc. Nem a jelenkor problémá-

it vetíti ki egy félreértelmezett világba, nem menekül

az idealizált múltba. Mitikus idõben vagyunk mûvei

által: múlt, jelen és jövõ az idõtlenségben isteni és dé-

moni erõ küzdelme. A lázadó sorstudat, a mélylélek-

tani dráma és a hétköznapi lét az alkotásban eggyé ol-

vad. Alkotásainak vizsgálata ezért túlmutat az empiri-

kus-tudományos módszereken. Az elfojtottság oldá-

sa, a profetikus kinyilatkoztatás minden mûve. Ez a

világmodell valóban szûkre szabott, de a tragikus va-

lóság a maga teljességében, csak így, redukálva fejez-

hetõ ki.

JEGYZET

1 Az idézet Tandori Dezsõ Vér és virághab címû

hangjátékából való, ahol a Dubuffet írásait fordító

szereplõ, Jean Renal  említi, Pompeji 1995/4.

http://epa.oszk.hu/00600/00689/00003/02.

html
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LÁSZLÓ BEKE

Kunst, Psychiatrie, Therapie, Psychologie

Der Einleitungsbeitrag schildert die möglichen inter-

disziplinären Bereiche zwischen Kunst und

Seelenkunde sowie deren Netzwerk, besonders hin-

sichtlich der zukünftigen wissenschaftlich-museolo-

gischen Tätigkeit der Psychiatrischen Sammlung der

Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die aus

dem Psychiatrischen Museum des Landesinstituts für

Psychiatrie und Neurologie (OPNI) hervorging.

EDIT PLESZNIVY

Diagnostische Fundgrube, therapeutisches

Bildmaterial oder Art-brut-Werke?

Sammelstrategien des Budapester Psychiatrischen Museums

aus acht Jahrzehnten

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden im

Zusammenhang mit Forschungszielen des visuellen

Bildschaffens von Psychotikern verschiedene

Sammlungen in Europa.

Árpád Selig, Psychiater der Staatlichen Nerven-

heilanstalt, widmete sich in den 20er Jahren mit

zunehmendem Interesse der bildnerischen Krea-

tivität der Geisteskranken und gründete 1930 nach

dem Vorbild der Heidelberger Prinzhorn-Sammlung

das später nach ihm benannte „Selig-Museum“ im

Budapester Stadtteil Angyalföld. Dieses Psychi-

atrische Museum diente vorwiegend diagnostischen

und therapeutischen Zwecken, aber auch Werke von

professionellen Künstlern wie József Nemes

Lampérth, Lajos Gulácsy, Géza Zórád und Pál István

wurden hier aufbewahrt.

Die Kollektion beinhaltet auch die Krankheits-

geschichten einiger Patienten sowie zeitgenössische

medizinische Instrumente und Dokumente, deren

Gesamtheit dieser Sammlung einen einzigartigen kul-

turhistorischen Wert verleiht.

Aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg stammen spontane

Zeichnungen, während die psychotischen Patienten

nach 1960 ihren Seelenzustand unter der Obhut der

Ärzte visuell zum Ausdruck brachten.

Zwanzig Jahre lang waren diese kreativen thera-

peutischen Bilder als souveräne ästhetische Kunst-

werke ausgestellt, wobei auch eine bedeutende Art-

brut-Kollektion zustande kam. Die Budapester

Sammlung ist eine Fundgrube für Forscher vergesse-

ner Lebenswerke und künstlerischer Grenzgebiete.

Im Jahre 2002 avancierte die Sammlung zum

Museum.

Die Trägerinstitution des Psychiatrischen Museums

wurde 2007 geschlossen, und das geschützte Material

gelangte unter die Ägide der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften.

ISTVÁN HÁRDI

Meine Künstler

Beispiele aus meiner 50-jährigen psychiatrischen Praxis 

Die im Jahre 1950 begonnene Sammeltätigkeit führte

zur Entwicklung der serienmäßig vergleichenden

Zeichnungsanalyse, die der Autor Dynamische

Methode nannte. Die Kunstsammlung besteht aus 

85 174 Blättern. Die vor, während und nach der

Behandlung entstandenen Zeichnungen – insgesamt

4710 Serien – spiegeln die Zustandsveränderungen

bei Kranken oder Geheilten wider, die nicht nur über

die aktuelle Situation, sondern (manchmal durch

jahrelange Beobachtungen) auch über die ständigen

Elemente der Persönlichkeitsebenen informieren.

Etwa fünfzig Personen waren kreativ, boten höhere

Leistungen. Für sie bedeutete das Zeichnen und

Malen mehr als Vergnügen, es war ihnen ein heil-

sames Bedürfnis. Das belegen drei Beispiele: erstens

eines Alkoholikers, zweitens eines bipolar affektiven

Patienten und drittens eines begabten, ebenfalls unter

affektiven Störungen leidenden Menschen. Bei

meinen Fällen handelt es sich anders als in den klas-

sischen Sammlungen (Prinzhorn; Wölfi usw.) nicht

um Werke von chronischen, jahrzehntelang in einem

geschlossenen Pflegeheim untergebrachten Kranken,

sondern von Menschen aus einer modernen Welt,

einer offenen Psychiatrie, auf die die Kunsttätigkeit

selbstheilend wirkt und die meistens zuhause leben

oder dahin zurückkehren.
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GYÖRGYI IMRE

Nomadische Venus

Die Wurzeln der Art brut – die kulturhistorische Bedeutung

der Tätigkeit von József Brummer, Bildhaauer und Kunst-

händler, Paris / Kaposvár / Budapest

In der Gattung weiblicher Akt, auf die der Begriff

des „schönen idealen“ zutrifft, kann man verfolgen,

wie die philosophischen Feststellungen bezüglich des

menschlichen Körpers seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts divergieren. Das lag bzw. liegt an der

nomadischen Anschauungsweise des Künstlers (sein

Weg verläuft gleichermaßen außen und innen, sein

Lebensraum ist gleichermaßen publik und privat).

Gleichzeitig änderten sich auch die Quellen der

Darstellung des menschlichen Körpers.

Vorausgegangen war die akademische Bildung eines

„gelehrten“ Künstlers, die die ästhetischen Feststel-

lungen bezüglich des menschlichen Körpers wis-

senschaftlich belegt. Die anatomischen Lehrbücher

der Kunstakademien stammten aus den Wissen-

schaftszentren des 18. und 19. Jahrhunderts (Paris,

Berlin, London): als Beilagen erschienen die ersten

physiognomischen und anthropometrischen Hand-

bücher (Schadow, Camper), die sich hauptsächlich –

anhand der klassischen griechischen und Re-

naissance-Proportionsordnungen – auf ästhetische

Erwägungen stützten.

Diese „Machtanatomien“ (siehe S. Renner, Zürich),

die im Geiste der Anfang des 19. Jahrhunderts

herrschenden wissenschaftlichen Theorie des biolo-

gischen Determinismus entstanden, werteten die 

den akademischen Proportionsordnungen „wider-

sprechenden“ körperlichen Eigenschaften als körper-

liche und seelische Disproportion und betrachteten

sie als physische Manifestation der Amoralität:

Brutalität, Bestialität, zügellose Gefühle und

Sexualität, Mangel an Intelligenz – mit diesen

Eigenschaften wurden die Stammeskulturen außer-

halb der „klassischen Kultur“ und „Kunst“ gekenn-

zeichnet. Demgegenüber wurden die „nationalen“

Akte in der akademischen Malerei des 19.

Jahrhunderts gemäß dem klassischen „griechischen“

Muster geformt.

Der modernistische Künstler und Wissenschaft-

ler sieht ein, dass „der Körper als menschlicher

Körper […] keine solche Idealität haben kann“

(siehe B. Bacsó: Képtest / testkép [Bildkör-

per/Körperbild]), er befreit die Ansicht aus der

Fessel der ästhetischen Kanones und abgegrenzten

Identitäten. Seine Materie schöpft aus den Formen

der Kunst außerhalb der „klassischen“ europäischen

Kultur bzw. aus anthropologischen, anatomischen,

pathologischen, orthopädischen, psychiatrischen

und kriminologi-schen Dokumenten: das Erlebnis

der neuen Dokumente wird in die klassischen

Muster integriert.

Ich behandele hier den Frühmodernismus, meine

Beispiele stammen aus folgenden, miteinander

zusammenhängenden Systemen: west- und ost-

europäischer Fauvismus sowie amerikanischer

Extremismus.

TAMÁS TÉNYI

Nietzsche: Werk – Schicksal – Krankheit

Der Beitrag gibt eine kurze Übersicht über die

wichtigsten Perioden des philosophischen Schaffens

von Nietzsche, behandelt aber außerdem sein dich-

terisches und tondichterisches Werk. Obwohl

Nietzsche mit 44 in den Zustand geistiger Um-

nachtung geriet, können in seinen Arbeiten – unseres

Erachtens – keine Spuren davon wahrgenommen

werden. Der Zusammenbruch erfolgte aus heiterem

Himmel. Über seine Krankheit kann nichts Sicheres

gesagt werden, da nach dem Tode keine Obduktion

durchgeführt wurde. Entgegen der früheren Ansicht,

seine Krankheit sei eine späte Folge der Syphilis

gewesen, scheint es sich eher um die ziemlich seltene

Erbkrankheit fronto-temporale Demenz gehandelt

zu haben, an der auch sein Vater gelitten hatte.

MARTIN SCHUSTER

Rituale, Outsider-Kunst und Kunsttherapie

Die Unterscheidung Freuds zwischen latentem

Trauminhalt und manifestem Traum wird auf Rituale

angewandt. Das Ritual ist dabei aber weniger

„Wunscherfüllung“, sondern eher Beruhigung einer

manchmal wahnartigen existenziellen Beunruhigung.

So ist es auch bei den Visionen der Heiligen und den

darauf folgenden Verhaltensweisen. Auch das Mal-

Handeln der geisteskranken Künstler kann so ver-

standen werden. In der Kunsttherapie kann man

solches rituelles „Beruhigungshandeln“ nutzen, wenn

es auf Bewältigungsstrategien gerichtet ist. Das

Begriffsinstrument Freuds erweist sich zum

Verständnis von Ritualen, aber auch zum Verständnis

der Kunst der Geisteskranken als nützlich.
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ERZSÉBET KATALIN KOMÁROMI

Bunt dekorierte Paläste

Die Entfaltung der visuellen Selbstäußerung in den Werken

von Gábor Ritter

Der einzige zeitgenössische ungarische Künstler in

der Ausstellung „Kunst von innen“ begann seine

kreative Tätigkeit mit 17 Jahren, in der kunstthera-

peutischen Werkstatt für Kinder am Landesinstitut

für Psychiatrie und Neurologie (OPNI). Seine erste

Einzelausstellung fand in der Galerie Tárt Kapu statt,

wo man sich zuallererst mit Art brut beschäftigte. Er

arbeitet heute auch schon selbständig.

Die Abbildungen dokumentieren die Stationen sei-

ner konsequenten organischen Persönlichkeitsent-

wicklung.

JÓZSEF GAÁL

Die lebendige Art brut

Zoltán „Szultán“ Bogdándy

Die Künstler der Art brut gelten oft als naive oder

unter Visionen leidende, schizophrene Menschen, die

die „message“ ihrer Werke instinktiv, als unbewusste

Medien hervorbringen. Wenn man ihre Arbeiten

eingehender betrachtet, wird klar, dass ihre Kunst

ebenso strukturiert ist wie jede andere, nur ist die

Wirkung unmittelbar und konventionsfrei.

Wegen seiner rohen Formsprache und schockieren-

den Materialien kann Szultán Bogdándy als typischer

Art-brut-Bildhauer betrachtet werden, obwohl seine

Primitivität eine bewusst gewählte Arbeitsweise ist.

Nie habe ich bei ihm Künstlichkeit gespürt; frei von

allen manieristischen Stilparodien ist die brutale

Formgebung seine natürliche Ausdrucksweise.

Bogdándys Objekte sind meistens „gebastelt“, sie

haben eine starke Ausstrahlung und suggerieren die

Angst vor dem Zerfall ihrer momentanen Existenz.

Diese angespannte Stille im Panoptikum der sonder-

baren, fetischartigen Wesen wirft aus der Balance des

Alltags, zwingt zur Selbstanalyse und führt zum selte-

nen Erlebnis der Katharsis. Theater der Erinne-

rungen… der Träume… der Katakomben – denn

diese Wesen beobachten das Leben bereits von

außen, aus der Welt des intermediären Daseins. Hier

wird die Realität mit mythischer Dichte zur Ikone der

tragischen Existenz.
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