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A termékenységi szobrokat táro-
ló vitrinek fölött kiállított fotósoro-
zat, amely 1975-ben és 1995-ben
készült az afrikai dzsungelben, meg-
döbbentõ õszinteséggel és természe-
tességgel tárja elénk a vajúdás, a szü-
lés folyamatát, valamint a megszüle-
tett gyermek ellátását.

A tárgyak sokszínûsége, de külö-
nösen az amulettek arról tanúskod-
nak, hogy az afrikai kultúrák és azok
vallásainak sokfélesége a gyógyításra
is hatott. Az arabok lakta területeken
a bajok ellen a testen viselendõ Ko-

rán-darab szolgált, de láthatunk a ki-
állításon néhány gyönyörûen meg-
munkált keresztet és apró, nyakba
akasztható mágikus pergamenteker-
cseket is. Hosszan sorolhatnám
még, mennyi kincset rejt a múzeum
Apród utcai épülete, de legyen ez in-
kább meglepetés a majdani látoga-
tók számára.

SZÖLLÕSI ADRIENNE

(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Budapest, Apród utca 1. A kiállítás
szeptember 30-ig látható)
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Tizenegy mûvészettörténész és az
esztétika kérdéseiben jártas szakem-
ber igazítja el a mûélvezõt Aknay Já-
nos festészeti albumában, melynek
témája a mûvész munkásságának
központi motívuma, tudniillik az
angyal. Többen is megemlítik � töb-
bek között Szemadám György, Vá-
mosi Katalin és Szakolczay Lajos �
annak a tragikus élménynek a döntõ
jelentõségét, amikor is a hetvenes
évek elején betegségben meghal a
szerzõ gyereklánya. Ezt követõen jut
fõszerephez az angyal Aknay piktú-
rájában, melynek jelenlétét a késõb-

biekben különös módon erõsíti a
szentendrei környezet a maga speci-
fikus vallástörténeti emlékeivel, illet-
ve azoknak az alkotóknak az opusai-
val, akik rendkívüli módon kötõdtek
ehhez a szellemi aurához, úgymint
Vajda Lajos, Korniss Dezsõ és Bar-
csay Jenõ.

L. Menyhért László a Vajda La-
jos, Barcsay Jenõ, Bálint Endre és
Deim Pál által elhintett szentendrei
hagyományok par excellence örökösé-
nek és kiteljesítõjének nevezi Aknayt,
aki összeköti a fenti alkotók szürrea-
lista és konstruktivista törekvéseit.

Kötetnyitó írásában Novotny
Tihamér �egy folyamatosan épülõ
mennyei városként� határozza meg
Aknay bõ három évtizedet átölelõ
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mûvészetét, míg Szemadám György
indulatoktól sem mentes szövege
Aknay hiteles és meg nem alkuvó
emberi-mûvészi arcélét domborítja
ki. Olyan kiválóságként jellemzi, aki-
nek pályáját nem tarkítják látványos
törések, mentes a stílusficamoktól.
Ezzel ellentétben mûvészi kibonta-
kozása az állandóság jegyében zajlik,
és folyamatos következetesség alakít-
ja olyanná, amilyennek � konstans
értékként � ebben az összegzõ kiad-
ványban is kibomlik elõttünk. Értel-
mezésének végkövetkeztetése, hogy
Aknay János emberi-alkotói teljesít-
ménye mögött mély hit és végsõ el-
tökéltség mutatkozik meg, amit nem
ráztak vagy ingattak meg az elmúlt
harminc évben Szentendrére is beha-
toló mûvészeti forradalmak.

Aknay központi tematikájának
egyik legtalálóbb értelmezése Weh-
ner Tibor tollából származik, aki
megállapítja, hogy a szerzõ nem a
vallásmitológia, illetve az egyházi
festészet illusztratív sztereotípiáinak
függvényében jeleníti meg angyalait,
azok alkalmatlanok az �égi hie-
rarchia� alakjainak megjelenítésére.
Nem bibliai történeteket illusztrál
velük, hanem autochton világot épít
köréjük. Úgy véli, ez esetben egy sze-
mélyes, választott angyaltipológiáról
beszélhetünk, vagyis egy õrangyal-
archetípussal állunk szemben, aki hi-
tet, lelki erõt, kitartási képességet,
egyszersmind szeretetet adományoz
alkotójának, �szülõatyjának�. Aknay
angyalainak eredetét Vámosi Katalin

szintén szubjektív indítékokkal ma-
gyarázza, Török Katalin pedig arra
mutat rá, hogy míg a régebbi kultú-
rákban az angyalok legtöbbször mel-
lékszereplõk, közvetítõk Isten és em-
ber között, addig Aknaynál címadó
fõszereplõk, akik a szerzõ lelki és in-
tellektuális habitusát közvetítik. Bel-
sõ állapotokat, meditatív szituáció-
kat, nem pedig cselekvést, mozgást,
történést szemléltetnek.

A fõ mûveket fókuszba állító vá-
logatás ürügyén egy kisebb kompa-
ratív összeállítás követhetõ végig az
album lapszéli hasábjain. A témában
kiemelkedõ teljesítményt felmutató
hazai festõk � Vajda Lajos, Korniss
Dezsõ, Barcsay Jenõ, Deim Pál,
Ámos Imre, Bálint Endre, Kondor
Béla stb. � mérvadó alkotásait az
egyetemes mûvészettörténet jeles
példái egészítik ki, az egyházi festõk-
tõl William Blake-ig és Chagallig.
A monografikus igénnyel készült
kötetet átlátható, arányos képszer-
kesztés teszi élményszámba menõ
grafovizuális teljesítménnyé.

SZOMBATHY BÁLINT

(VLS Kulturális Egyesület, Szentendre,
2004, 176 oldal, ármegjelölés nélkül)
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�Letagadhatatlan tény: Szász Endre
a legismertebb mai magyar festõ
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