
akit már hosszú ideje úgy emlegettek
� de csak emlegettek! � mint a nem-
zetközi szituacionista-urbanista moz-
galom jelentõs személyiségét. Ku-
korelly Endre karakteresen fejti ki né-
zeteit az irodalom hatástörténetérõl,
kanonizációs problémákra irányítva
a figyelmet. Több írás elemzi a társ-
mûvészetekben kifejtett neoavant-
gárd hatást, Havasréti József pedig a
punk- és a rockzene, illetve az �élõ
folyóiratok� szerepét tárgyalja.

Elméleti szempontból a perfor-
mancia és az ismételhetõség felold-
hatatlan ellentéte körül bontakozott
ki a legtöbb értelmezõi vita. E két
fogalom jelölhetné ki talán a két kor-
szakot: az elõbbi inkább a tisztán a
jelenben hívõ neoavantgárdra, míg
az utóbbi inkább a posztmodernre
jellemzõ.

PAYER IMRE

(Szerkesztette Deréky Pál és Müllner 
András, Ráció Kiadó, Budapest, 2004,
384 oldal, 2450 Ft)

CZIGÁNY MAGDA: 

MMaaggyyaarr  nnéézzõõ
AAllbbiioonnbbaann

Czigány Magda eddig kiadatlan, va-
lamint korábban már megjelent mû-
vészeti írásaiból ad válogatást a Ma-
gyar nézõ Albionban címû esszé- és
tanulmánykötet.

A szerzõ 1956 után hagyta el
Magyarországot. Szegeden megkez-
dett egyetemi tanulmányait Lon-
donban folytatta, ott is szerzett mû-
vészettörténészi diplomát, késõbb
posztgraduális képzésen könyvtáro-
si képesítést. Néhány év megszakí-
tással (1962�1969; 1973�1983)
összesen tizenöt évig volt a Uni-
versity College (UC) képzõmûvé-
szeti és mûvészettörténeti szakrefe-
rense. Abban a bizonyos néhány év-
ben pedig (1970 és 1973 között)
Berkeleyben, a Kaliforniai Egyetem
esti tagozatán oktatott. Ezt követõ-
en a UC könyvtárának igazgatóhe-
lyettese, majd 1986-tól 2000-ig a
szintén londoni Imperial College
könyvtárának fõigazgatója.

Czigány Magda leginkább kuta-
tott tárgya a 20. századi mûvészet.
S hogy ebbõl melyek is azok a terü-
letek, melyek a Magyar nézõt érdek-
lik (ott, Albionban)?

Cs. Szabó Lászlóé a kifejezés � a
magyar emigráns értelmiség konfe-
renciáit nevezte így �, amely a mun-
ka elsõ fejezetének címe is egyben:
A repülõ egyetem. Nyolc tanulmány
kapott ebben helyet, s ezek mind-
egyike valamelyik ilyen �egyetemen�
elhangzott elõadás szövegének meg-
jelenésre átdolgozott, szerkesztett
változata. Pillantsunk bele, mirõl is
van ezekben szó. 1965. május 11-én
Londonban hangzott el a szerzõ Be-
atrice alakja a képzõmûvészetben címû
elõadása, melynek itt egy részletét
közli: Dante Beatricéje Angliában.
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Ezt követi a Hollandiában, Drie-
bergenben 1976-ban tartott beszéd
Nemzeti mûvészet � nemzetközi avant-
gárd: volt-e választási lehetõség Kelet-
Európában? címmel. Mûvészetföld-
rajzában a szerzõ azt a kérdést taglal-
ja, mennyire lehet egy-egy nemzet
�sajátossága� egy-egy, az ország ha-
tárain belül kialakuló, megjelenõ új
stílus. Kizárólagosan francia-e a gó-
tika, azért, mert onnan indult Euró-
pa-hódító útjára? Olasz-e a rene-
szánsz minden ága-boga, mely Itáli-
ából sugárzott szét akkor, amikor
Olaszország mint politikai egység
még nem is létezett? S mi van a né-
metalföldi festõkkel? Avagy � veti föl
Czigány Magda � nem ugyanúgy vi-
rítanak-e Renoir pipacsai a Loire
menti mezõkben, mint Szinyei Mer-
se vásznain? Nem állhatnának-e Mo-
net jegenyéi egy alföldi poros út
szélén? Többek között ilyen kérdés-
sorok miatt érdemes e munkával
foglalkozni. Czigány ugyanis ha-
marjában tisztáz is: �a nemzeti jelleg
mindenáron való keresgélése itt
erõltetett, nehézkes és félrevezetõ,
idõnként szinte mulatságos belema-
gyarázásokra, félreértésekre is te-
remthet táptalajt�.

S még csak most kezdtünk bele.
Kandinszkij mûvészetszemléletérõl
következik egy 1985-ben írott tanul-
mány, majd egy újabb ínyencség: a
pop-artról. Történeti áttekintéssel,
irányzatokkal, mûfajokkal, emble-
matikus figurákkal. Hátra van még �
e ciklusból � az �ötletmûvészet� lehe-

tõségeit boncolgató, valamint A gép
a modern mûvészetben alcímet viselõ
szöveg, majd részletesen kitér a kom-
putermûvészetre, illetve a nõk �ön-
tudatos� megjelenésére a 20. század
irodalmában, festészetében stb.

Középütt kapott helyet a Ma-
gyar mûvészet külföldi szemmel címû
fejezet. Benne az alábbiakkal: Ni-
kolaus Pevsner építészettörténész
(Czigány Magda egyik szemléletfor-
máló tanára) a magyar építészetrõl
szóló elõadásának ismertetésével.
A finn és a magyar építészetet be-
mutató két � majdnem egy idõben
nyitott � londoni kiállításról írottak-
kal. Ugyanitt olvashatunk arról az
1967-es angliai kiállításról, amely a
20. századi magyar festészetet, szob-
rászatot, illetve a modern grafikát
kívánta megismertetni, s arról az
1968-asról is, amely a középkori
mûremekek (épületfotók, hímzések,
ötvösmunkák, kódexek) által mutat-
ta be Magyarországot.

A Magyar nézõ Albionban címû
munkát az Utazás a múltba három-
részese zárja. E személyes hangú
visszaemlékezések miatt aposztro-
fáltam a bevezetõben kétmûfajú-
nak a könyvet. Míg az elsõ két feje-
zet mûfaja tanulmány, addig e har-
madiké esszé � vagy tán próza. Ezt
már nem is lehet egész pontosan
tudni.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2003, 
222 oldal, 2200 Ft)
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