
Gyõrött játszottak � a 19. században
az állandó társulatok nyaranként jár-
ták az országot �, aztán elszerzõdött
a Bényey-féle társulathoz (�a Hor-
váth-kertben Budán�, igaz, az még
nem a késõbbi legendás Színkör
volt). Egy erõszakos mecénás elõl el-
szökött, elszegõdött Kolozsvárra.
Itt vált országos nevû mûvésszé, akit
1872-ben szerzõdtetett a Nemzeti
Színház. Volt Gertrudis a Bánk bán-
ban, Gertrud a Hamletben, Antigo-
né, Cleopatra, Elektra. Utóbbi sze-
repében a Burgtheater-beli vendég-
szereplésén meghódította Bécset,
évekig próbálta elszerzõdtetni õt
Berlin és Ausztria. Jászai egy újabb
vendégszerepléssel mutatott fricskát
Európának: a Medeia címszere-
pében olyan alakítást nyújtott, hogy
a kontinens legnevesebb színházmû-
vészei tódultak megcsodálni, ho-
gyan is kell eljátszani Grillparzer da-
rabjának hõsnõjét. Jászai fedezte fel
a magyar színpad számára Ibsent.
Évát játszotta a Paulay rendezte kor-
szakos Tragédia-elõadásban.

Romantikus-patetikus színész-
nek írják lexikonjaink. Nem vitatko-
zom a szakemberekkel (gondoljon a
kedves olvasó a mostanában gyak-
ran látható, 1954-es Liliomfi címû
Makk Károly-film Rómeó és Júlia-
részleteire, s megérti, mit jelent a ro-
mantikus-patetikus játékstílus), de
tegyük hozzá: Jászai Mari nem szé-
les gesztusokkal, minden színész (és
nem színész) által megtanulható,
konvencionális mozdulatokkal és

hanglejtéssel játszott. Színpadi gesz-
tusai és szövegmondása belülrõl fa-
kadtak, nem eljátszotta, hanem átél-
te szerepeit.

Keserû-gyönyörû életébõl, mely-
nek annyi epizódját leírja emlékezé-
seiben, itt nincs hely szemelgetni.
A feljegyzések nemcsak Jászai emlé-
keit elevenítik fel, de gondolatait,
személyiségének az utolsó pillanato-
kig tartó gazdagodását is híven köz-
vetítik. A becsvágyó írásai cím alatt a
könyv második része a mûvész 1897
márciusától 1925 augusztusáig ter-
jedõ, naplószerû feljegyzéseit tartal-
mazza. A Krippel Máriából, a kis
cselédlányból lett nagy formátumú,
széles mûveltségû, rendkívül tuda-
tos és kivételes tehetségû mûvész,
értelmiségi gondolatait és emlékeit,
aki Jászai Mari néven 51 esztendõn
át az európai színházmûvészet egyik
legnagyobb élõ alakja volt.
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mindig nehéz feladat, hiszen számos
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eltérõ szemléletet kell egységesíteni,
ismétlésektõl és ellentmondásoktól
mentes szöveget kell létrehozni.
A magyar mûvészet legutóbbi két
évszázadát elemzõ, egyetemi tan-
könyvként is használható kiadvány
szerzõinek ez kiválóan sikerült.

A mûvészettörténet tudomá-
nyán belül (is) számos módszertani
irányzat ütötte fel a fejét az utóbbi
évtizedekben. A kötet szerzõi az
egyszerûsége miatt legoptimálisabb
metódushoz folyamodtak: �a tuda-
tosan választott közös nevezõ [�]
egyfajta aktualizált stílustörténet� �
állapítja meg Beke László, a kötet
fõszerkesztõje elõszavában. Három
fejezet az építészetrõl, kettõ a kép-
zõmûvészetrõl � stílusban, szövegi
és idõhatárokban jól összeegyezte-
tett tanulmányok foglalják össze
kétszáz év kulturális történéseit.
Sisa József a 19. század és Gábor
Eszter a 20. század elsõ felének épí-
tészetét elemzõ tanulmánya az új
épülettípusok megjelenése szerint
csoportosít. Prakfalvi Endre az
utóbbi ötven év architektúráját in-
kább a technikai megoldások és a
politikai kontextus összefüggései-
ben vizsgálja. Szabó Júlia a mûfajok
alakulásán keresztül közelíti meg a
19. század képzõmûvészetét, Beke
László pedig a stílusfejlõdés hagyo-
mányos szempontjai szerint katego-
rizál. A téma méreteibõl adódóan
nagyon tömény, az alfejezetekkel
mégis jól áttekinthetõvé tett öt ta-
nulmány mindegyike rövid, ám ala-

pos mûvelõdéstörténeti és kultúr-
politikai háttérrel szolgál.

Az idõhatárok meghúzása sem
egyszerû, hiszen � minthogy stílus-
történeti szempontok szerint készült
a könyv � mindig minden mûvésze-
ti jelenség egy korábbiból eredeztet-
hetõ. A kötet a lehetõ legszélesebb
idõskálán operál. �Mikor kezdõdött
a 19. század Magyarországon?� � te-
szi fel a kérdést Szabó Júlia. A választ
mindkét (majdnem) múlt századdal
foglalkozó tanulmány esetében az
elõzmények nagyon rövid bemuta-
tása adja meg. A késõbbi történése-
ket elemzõ írások elõnye, hogy az
örökkön kényes kérdésnek tekintett
kortárs mûvészetet is szemügyre ve-
szi � erre eddig mindössze a 1999-
ben megjelent Andrási�Pataki�
Szücs�Zwickl-féle Magyar képzõmû-
vészet a 20. században szerzõi vállal-
koztak.

Szintén egyedülálló módon ke-
zeli a kötet a magyar mûvészet fogal-
mát. Nemcsak az országhatárokon
belüli vagy az elsõ világháború elõt-
ti Magyarország mûvészetérõl tájé-
koztat, hanem az emigrációban élõ,
a honi kulturális és közélet számára
fontos alkotókról is szól. A besoro-
lások, izmusok óvatos kezelése külö-
nösen szerencsés lehet a mai magyar
tudományos beszédmódtól óvako-
dó olvasónak. Talán a téma nagysá-
ga okozza, hogy bár az elõszó beígé-
ri a társmûvészetek tárgyalását is,
mégsem kerül erre sor. Marad a jól
bevált, akadémikus szemlélet: a mû-
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vészet fejlõdése kizárólag az építé-
szet, festészet, szobrászat függvé-
nye. A 20. század utolsó évtizedei-
nek elemzésekor nyilván nem lehet
elkerülni az új médiumok (perfor-
mansz, média, videó, komputer
stb.) megemlítését, de ezek tulaj-
donképpen képzõmûvészeti alága-
zatokként jelennek meg. Iparmûvé-
szetrõl nem esik szó.

A bõ, ámde (feltehetõen a kiadás
költségeit csökkentõ) fekete-fehér
képanyaggal felszerelt könyvet na-
gyon alapos hely- és névmutató zár-
ja � bármennyire alapvetõ követel-
ménye a szakkönyveknek, mégis rit-
kaságszámba megy, hogy a nem
Magyarországon fellelhetõ helysé-
gek neve mellett szerepel az ország
és az idegen nyelvû elnevezés is.

Bár a magyar mûvészet történe-
térõl több átfogó mû is megjelent az
utóbbi évtizedekben, mégis van hi-
ánypótló feladata ennek a kézi-
könyvnek � ez az aktualizált és a ko-
rábbi szakirodalmat átható politikai
ideológiától megtisztított változat
szakmabélieknek és laikusoknak
egyaránt ajánlható.
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�A mûvészettörténet nem átlátszó
médium, hanem nagyon is átlátha-
tatlan�, értesít a Tót Endre európai
hírû magyar alkotó életmûvét fel-
dolgozó kiadvány. A 20. század má-
sodik felének mûvészeti rendszerét
átlátni még a kevesebb mozgást mu-
tató Kelet-Közép-Európában is ösz-
szetett feladat. A könyv, sajna, nem
könnyíti meg a dolgunkat.

A hatvanas évektõl alkotó Tót
Endre munkásságának megértése
erõfeszítést igényel. Szerteágazó
mûvészetének legjellemzõbb vonása
mindvégig a kísérletezés. Pályakez-
dõként informel festészettel foglal-
kozott, aztán következtek a kollá-
zsok, a pop és minimal art szellemé-
ben született munkák. A hetvenes
évek elején új médiumokhoz fordult
� majd két évtizeden keresztül a táv-
irat, képeslap, graffitti, transzparen-
sek, mûvészkönyvek lesznek üzeneté-
nek hordozói. Az európai porondon
a magyarországi mail-art, a mûvésze-
ti akcióvá emelt levelezés kezdemé-
nyezõjeként tartják számon. Kon-
ceptuális alkotásaival a nemzetközi
kiállítások rendszeres résztvevõjévé
vált. A nyolcvanas években vissza-
tért a festészethez, a hiány esztétiká-
ja foglalkoztatta a Blackout- és Távol-
lévõ-sorozatok megalkotásakor. Tót
életmûvének fontos vonalát képezik
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