
ÉLES CSABA 

TRADÍCIÓK ÉS TEORETIKUSOK: 
FÜLEP ÉS LUKÁCS 

„Mindenki önmagát keresi, akár-
merre halad, és rokonságot embe-
rek között a keresés ritmusa teremt, 
nem az irányok megegyezése." 

(Lukács György: Novalis)1 

Fülep és Lukács. Vegyes érzelmeket, különféle asszociáció-
kat ébresztő névpárosítás egy tanulmányban. A jelen és a 
századelő felé egyszerre mutató kísérlet az egység, a hasonló-
ság, a közös nevező, a termékeny különbözőségek és felold-
hatatlan ellentétek megtalálására. Az összehasonlítás értelme : 
a kölcsönösen felmutatható mozzanatok, gondolatelemek, 
tendenciák, párhuzamok vagy „ritmusok" feltárása. A cél az 
összehasonlítottak jobb, plasztikusabb, árnyaltabb megis-
merése — a melléktermék a recipiáló korszak gazdagodó 
önismerete. Mindez történhet a biográfia síkján vagy elmé-
leti problémák tükrében. Miként jelen esetben is: mit jelentett 
számukra a tradíció és a modernség, a konzervativizmus és az 
újdonság — Európa és a magyarság művészeti kultúrájában. 

Törvényszerű, hogy a tradícióról való gondolkodás előbb-
utóbb maga is tradícióvá válik. Elméleti örökségünk (nem 
elfeledkezve az előjelekről) befolyásolja-befolyásolhatná 
gondolkodásunkat. A hatás azonban a jelen fogadókészségé-
től, „megrendeléseitől" és elmélettörténeti ásatásaink intenzi-
tásától, dimenzióitól függ. A magyar történelemben sokféle 
rendszámú külföldi és hazai markológép szaggatta szét a 

1 Lukács György: Novalis. In: Ifjúkori müvek. Bp. 1977. 138. 
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sze l l emi kontinuitás telefonvonalait. Mára csak egy lehetőség 
maradt: a múltat funkcionálisan és szakmai tisztességgel, 
a közösség iránti felelősséggel rekonstruálni. Ez ad jelentősé-
get általában az elmélettörténeti kutatásoknak, s hitem szerint 
Fülep és Lukács ismételt, de új, kiszélesedett aspektusú 
összevetésének. Azokat tekintem olvasóimnak, akik ab ovo 
egyik örökségről sem mondanak le. 

Tradíció és modernség 

Úgy esett, hogy 1911-ben mindketten írtak egy-egy kisebb, 
alkalmi cikket; s benne elhullajtottak egy-egy kivételesen 
becses, tömör fejtegetést a hagyományról. A gall veszély 
a címe az egyik, Művészi nevelés az iskolában pedig a másik 
írásnak. „A kultúra folytonosság, hagyomány, eltávolodás 
az 'eredettől'; lényege: a formáknak, a már megformáltnak 
saját élete, színvonal, valami minimum, amelynek birtoklá-
sába mintegy beleszületik az ember, amelynek elérése egészen 
bizonyosan nem probléma, és nem kíván semmiféle zseniali-
tást, hanem éppen ezt a kultúrát feltételezi. Ebben az értelem-
ben csak a franciáknak van kultúrájuk."2 Ebben a lukácsi 
„definícióban" két gondolat ötvöződik. Az első az alkotások, 
a fiatal Lukács műveiben oly sűrűn előforduló „formák" 
szerves életére és utóéletére vonatkozik. A második pedig a 
formákhoz való befogadói viszonyra — ám széles értelemben. 
Ez csak ott lehetséges, ahol a nemzeti kulturális szellem az 
állami egység és függetlenség fundamentumán fejlődött ki. 
Franciaországban és Angliában, a „Grand siécle"-től Napó-
leonig, Shakespeare-től Walter Scottig. A klasszikus német 
kultúra (Lessingtől Heinéig) ezzel szemben „paradox-ellen-
zéki képződmény", amely múltat és jelent elutasítva egy 
„utópikus jövőre" irányul.3 

2 Lukács György: A gall veszély. In: Uo. 563. 
3 Vö. : Lukács György: Hogyan lehet számot vetni a német múlttal? 

In: Sorsforduló. Bp. 1985. 126. 
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Fülep figyelmeztető megjegyzése szerint „kultúra még nem 
volt, nincs és nem lesz hagyomány nélkül. A kultúra nem egy 
nemzedék műve, még kevésbé mindenfelől összehordott s meg 
nem emésztett tudálékosság és múzeum. A kultúra sok gene-
rációnak keserves munkája, mélyen megszántott talaj, egy-
szóval tradíció."4 A tradíció az oka, hogy a művészeti kultúra 
nem objektivációk „merő egymásutánisága"; s a közösség 
magyarázza, hogy nem is műtárgyak „merő egymásmelletti-
sége".5 Kultúra —tradíció—közösség. Helyesen állapította 
meg 1923-ban Szilágyi Géza: „Fülep közösséget lát a művé-
szetben a sok nemzetre való tagolódás és folytonosságot a 
korokra való szakadozottság mellett is."6 

A második közös pont az impresszionizmus kritikája. 
Ez a közelmúlt leleménye: tulajdonképpen „esztétikai kultú-
ra" - avagy mindazoknak a lényeges ismérveknek a hiánya, 
amelyek a művészetet az Ady-féle „értelmes-szomorúak" 
szemében művészetté teszik. Az igazi művészet „eleven 
organizmus", „kozmosz", „a világ szimbóluma" — ugyan-
akkor rend, állandóság, értékelés, elmélyedés és főképp 
„egyértelműség". Művészet-erkölcs, amely az élet-etikának 
is mintákat ad.7 Ez Lukács koncepciója. „Nincs korlátoltabb 
és önkényesebb — szóval magára a művészetre veszedelmes 
— hatalom, mint az élet etikai valóságáról lemondó művésze-
té" — írja Fülep a humanizmus és Ariosto kapcsán.8 A kor-
társ Thomas Mann Fiorenzájának (1904) éppen az ad doku-
mentumértéket, hogy Pico della Mirandolával kimondatja 

4 Fülep Lajos: Művészi nevelés az iskolában. In: A művészet forra-
dalmától a nagy forradalomig. Bp. 1974. I. к. 221. 

5 Vö. : Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. In: Uo. 
I. k. 256. 

6 Szilágyi Géza : Magyar művészet. In : Fülep Lajos emlékkönyv. Bp. 
1985. 28. 

' Vö.: Lukács György: Esztétikai kultúra. In: I. m., 426. és Uő: 
Az utak elváltak. In: Uo. 284. 

8 Fülep Lajos: Humanizmus. Ariosto. Machiavelli. In: I. т . , II. k. 
380. 
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benne: „az erkölcs megint elképzelhető". Választását előlegzi 
ezzel, hiszen Savonarola csak a mézeskalács-művészet ellen 
prédikál. Girolamo barát máglyái a főnixmadár életlehető-
ségét kínálják a morális elhivatottságra még képes művé-
szetnek. A Medici-udvarban ezzel szemben „a szépség tör-
vényen és erényen felül áll". A nagy Lorenzo udvaronc-mű-
vészének ilyenformán tökéletesen mindegy, hogy Boccacciót 
vagy Aquinói Szent Tamást illusztrálja.9 (Itt nem az érték-
színvonal, hanem a világnézet különbségéről van szó.) 

Fülep és Lukács egy olyan időszakban üdvözölték az 
impresszionizmus túl haladásának egyértelmű (bár nem mind-
egyik kortárs műértő számára nyilvánvaló) eredményeit, 
amikor még az impresszionizmus — akkori általánosabb 
nevén : naturalizmus, sőt realizmus — melletti kiállás a prog-
resszív vizuális közízlés demonstrációjának számított. Ne fe-
lejtsük el, hogy pályakezdésük legelején ők maguk is így 
vélekedtek. A századforduló idején az impresszionista művé-
szet előtt két alternatíva áll. Az egyik az, hogy rutinszerűen 
ismétlik, variálják a korábbi, legtöbbször Monet nevével 
fémjelzett eredményeket. Ez a pointillizmus, a divizionizmus, 
a neoimpresszionizmus alternatívája; ez Signac, Sisley, 
Luce, Cros és a szobrász Medardo Rosso útja. A másik út — 
jobb összefoglaló megjelölés híján — a posztimpresszionistá-
ké. Az impresszionizmus tényleges és többé-kevésbé tudatos 
meghaladóié: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Maillol, Marées 
és mások (Nabis-csoport, a fauvisták stb.) tartoznak ide. 
Az utak tehát elváltak — előbb természetesen Franciaország-
ban. Ezt pontosabban, teljesebben és valamivel korábban 
Fülep érzékeli. A Monet-örökösök impresszionizmusa egy 
vizuális Vart pour Vart lett; s nem heroikus törekvés a stílusért, 
a stílus klasszikus kritériumainak modern megújításáért 
(Fülep, 1908).10 „Az igazán nagy impresszionisták annyiban 

8 Vö. : Mann, Thomas: Fiorenza. In: Thomas Mann művei. 2. к. Bp. 
1968. 428. és 490. 

10 Vö . : Fülep Lajos: Új művészi stilus. In: I. т . , I. k. 495. és U ő : 
Az emlékezés a művészi alkotásban. In: Uo . II. k. 623. 
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igazán nagyok — amennyiben nem impresszionisták." 
Ez Lukács tételszerű paradoxona 1910-ből. Monet kon-
struktív kritikusai „az elmélyedés művészei", ötleteik és 
szempontjaik a dolgok lényegének megragadására irányul-
nak.11 

Új művészi stílus, lényeg, totalitás — ezek egyfelől a 
Nyolcak-művészcsoport, másfelől Fülep és Lukács jelszavai. 
Legtöbbet emlegetett példaképük pedig — a festői gyakorlat-
ban főleg Tihanyi Lajosnál — egyre inkább Paul Cézanne 
lesz. Aix-en-Provence remetéje egyenrangú társként vonul be 
a képzőművészet legnagyobb klasszikusai közé. Annak jel-
képes és valóságos bizonyságaként, hogy a klasszikussá levés 
nem kizárólag az emberiség múltbeli kultúrájának egyszer-
volt-lehetősége. Bizonyítékaként annak, hogy a klasszikus, 
a tradicionális mérték alkalmazása a jelenkorra nem illúzió-
gőzös maximaiizmus. „Az időhöz mint olyanhoz, mely telik-
múlik, s mely alatt fölfelé fejlődnek valahogy az emberek, 
neki csak annyira nincs köze, mint Giottónak, Michelangeló-
nak, Rembrandtnak" - írja Fülep, igényes Cézanne-nek-
rológjában (1907).12 „És mivel ahhoz, hogy kérdezők legyünk, 
újra szükségünk van a bizonyosságra, hogy léteznek válaszok, 
ezért gondoljuk Brueghelt Cézanne-hoz" (Popper Leó, 
1910).13 Lukács mintegy összekapcsolja Fülepet és Poppert, 
amikor az „ő" Cézanne-ja Giotto és Brueghel neve után 
kerül (1911).14 Eredetibb és lényegesebb dolog, hogy Lukácsnál 
Cézanne a modern, az impresszionizmust meghaladó bármely 
kulturális érték etalonjává válik. Charles-Louis Philippe és 
Hugo von Hofmannsthal eléri a cézanne-i szintet a maga mű-

11 Vö.: Lukács György: Az utak elváltak. In: I. m., 285. 
12 Fülep Lajos: Paul Cézanne. In: I. т . , I. k. 426. 
13 Popper Leó: Idősebb Peter Brueghel. In: Esszék és kritikák. Bp. 

1983. 73. 
14 Vö.: Lukács György: Popper Leó. In: I. m., 561. és U ő : A gall 

veszély. In: Uo . 562. 
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fajában15 — Georg Simmel nem. (Az 1918-ból való nekrológ 
szerint egykori berlini mestere „a filozófia Monet-ja volt, 
akit eddig még egyetlen Cézanne sem követett".16 Ernst 
Blochhal és Max Weberrel való kapcsolatában éppen arra 
keresett és talált biztatást, hogy ő maga lehet ez a filozófiai 
Cézanne.)17 

Fiilep és Lukács egybehangzó megítélése szerint tehát 
Cézanne az örök tradíciók modern keletű szentje, vagy meg-
fordítva: a klasszikussá válás korabeli lehetőségének való-
sággá vált példája. Ez mindenekelőtt a tradicionális értékek 
asszimilálását feltételezi. „Cézanne olyan új Giotto, aki már 
ismeri és felszívta magába Raffaellót és Michelangelót, 
Tizianót és Rubenst, Rembrandtot és Delacroix-t" — fejte-
gette évekkel később a Magyar festészet szerzője.18 Kevéssel 
alább összegzi az elvi tanulságot. „Ami, mint a múlt, elvekre 
épült, csak elvek alapján folytatható. Enélkül csak ún. 'vissza-
térésekre' kerülhet sor: archaikusokhoz, primitívekhez, Raffa-
ellóhoz, Grecóhoz, akárkihez."19 (Lukácsnál Velazquez és 
Frans Hals nevét találjuk — irodalmi példák társaságában.)20 

Mindezek a „visszatérések", önkényes tradíció-teremtések 
a modern polgári művészet otthontalanságát, csapdában-ver-
gődésként átélt korlátlan szabadságát jelzik és jellemzik. 
Fülep és Lukács a preraífaelitáktól és impresszionistáktól 
egészen a huszadik századi avantgárd első hullámáig (ku-
bizmus, expresszionizmus) élte és értelmezte ezt a művészi 
problematikát. Legyen szó impresszionista Velazquezről 
vagy kubista néger plasztikáról : végső soron mind „szeszélyes 

15 Vö.: Lukács György: Charles-Louis Philippe. In: I. т . , 470. és 
U ő : A modern dráma fejlődésének története. Bp. 1978. 485. 

16 Lukács György: Georg Simmel. In: Ifjúkori müvek. 748. 
17 Vö. : Karádi Éva: Lukács, Fülep és a magyar szellemtudományi 

iskola. MFSz 1 9 8 5 / 1 - 2 . 1 0 - 2 8 . 
18 Fülep Lajos: Magyar festészet. In: I. т . , I. к. 362—368. 
18 U o . 374. 
20 Vö. : Lukács György: Shakespeare és a modern dráma. In: I. т . , 

Ml. 
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visszanyúlás", a törvényszerűen jelentkező tradíciószükséglet 
„aberrációja".21 

Ebből a világból emelkedik ki Cézanne példája. Az egész, 
több évtizedes korszak legmodernebb művésze ő, aki a szó 
legtermészetesebb értelmében kapcsolódik a művészettörté-
neti tradíció olümposzi vonulatához. Cézanne, a XIX. és XX. 
század Giottója, nem az akadémián tanulta mindezt. Cézanne 
útja — több levelében vall erről22 - a Louvre-ba (mindenek-
előtt Delacroix-hoz, Poussinhez, Tintoretto hoz és másokhoz) 
vezet, s onnan a természeten keresztül önmagához. Pontosab-
ban a természet új delacroix-i, poussini és tintorettói voná-
sainak felfedezéséhez. Példája szinte követhetetlen, inkább 
bölcs önimeretre és józan önmérsékletre figyelmeztető csoda. 
A tanulság tehát művészetelméleti. Aki egyetlen problémára 
és attitűdre teszi fel páratlan megfigyelő és kreatív tehetségét, 
az kerül legközelebb korához és ösztönös automatizmussal 
egyszersmind régi és újabb tradíciók legelvontabb, de legter-
mékenyebb üzeneteihez. Ilyen szinten banális apróságokká 
válnak a műfaji, tematikai és motívumbeli különbségek. 
(Ez utóbbiakat pedig oly nagy előszeretettel vizsgálja a kép-
zőművészet filológiája: az ikonográfia.) 

Giotto Madonnáinak és Cézanne almáinak, körtéinek, 
szalonnadarabkáinak és piskótáinak történelmi differenciái-
ról értekezni félrevezető pedantéria. Az azonosság megraga-
dása az igazán invenciózus tudomány : hiszen hit munkál ott 
is, itt is. Ott a Madonna szemléletébe merül el a hit, itt a 
természet látásába.28 Igazi különbség akkor adódna, ha egyi-
kük hit nélkül tenné ezt; de ez előfordult már más Madonna-

21 Vö.: Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. In: 
I. т . , I. k. 273. 

22 Vö.: Paul Cézanne levelei. Bp. 1971. 215., 223. és 224. 
23 Vö. : Fülep Lajos: Cézanne és Gauguin. In: I. т . , I. k. 451. és 

Lukács György: Gauguin. In: I. m., 112. (Fülep és Lukács megegyező 
vélekedését alátámasztják a kortárs festőművészek is. Lásd Denis, 
Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig. Bp. 1983. 34—35. és 
Rippl-Rónai József emlékezései. Bp. 1957. 146.) 
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festők és Cézanne-epigonok esetében is. Ámde mit is értenek 
hiten, egy „kiválasztott" művész hitén ? Cézanne hite - leg-
alábbis Lukács szerint, 1907-ben — „heroikusan impozáns 
és primitíven és brutálisan nagyszerű és mégis annyira kompli-
kált megértések".24 Ez a feltétel, ez a lelki és szellemi disz-
pozíció szükséges jelen és múlt meghódításához. Vagy ahogy 
Fiilep Lajos mondja Ferenczy Károlyról szólván : „csak élő 
művészet és csak a maga korában gyökerező új művészet 
gyökérszálai érhetnek el a múlt művészetének még tápláló 
rétegeibe"25 (1917). Hozzátehetjük: a jövő embereihez is. 

Cézanne példájából, illetve e példa értelmezéséből adódó leg-
nagyobb horderejű következtetés, hogy lehetséges „új művészi 
stílus", lehetséges a jelenkornak is rátalálnia a maga egyéni 
és autentikus stílusára. Az óhajban és az óvatos derűlátásban 
mindketten egyetértenek. A különbség csupán kritikusi mű-
ködésük fő profiljának eltérő jellegében van. Mindketten a 
kultúra, a korstílus egészére utalnak; de a konkrét kifejtés 
hordozója Fülepnél a képzőművészet, Lukácsnál a dráma. 
(Ámbár ez nem jelent kizárólagosságot. Nemcsak Lukácsnál 
fordul elő Cézanne és Gauguin, hanem Fülepnél is Shaw és 
Gordon Craig neve.) Ha létezne egy ilyen kategória : a jelen-
kori értékes művészeti kultúra lokálpatriotizmusa, akkor ez 
Fülepre és Lukácsra bizonyosan ráillene. Lehet-e fennköltebb 
becsvágy egy kritikus számára, minthogy az őkora is klasszi-
kussá váljon a jövő ítélőszéke előtt, s e sikerben neki is tevé-
keny bábaszerep jusson? Fülep 1908-ból való nevezetes 
tanulmányának — már címe szerint is: Új művészi stílus — ez 
a fő mondandója. Minden vágya, egész habitusa olyan mű-
vészet megteremtésére irányul, amely „ne megtagadása le-
gyen a múltnak, hanem szerves folytatása, szépségeiben méltó 
a régiekhez, de — egy új időnek szellemében".26 Magát azok 

24 Lukács György: Gauguin. In: I. m., 113.(Vö. még: TimárÁrpád: 
Forma és világnézet. A fiatal Lukács és a képzőművészet. Világosság 
1 9 8 3 - 1 0 . 6 0 8 - 6 1 6 . ) 

M Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: I. т . , I. k. 228. 
26 Fülep Lajos: Új művészi stílus. In: Uo. 502. 
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közé sorolja, akik „fölismervén a múlt nagy tradícióiban rejlő 
eleven erejű törvényeket és igazságokat, a művészet örök 
logikáját, egy új, egyetemes, monumentális művészetről 
mertek álmodni".27 A huszadik század előtt nagy feladat áll: 
az egyénnél szilárdabb bázist találni egy olyan művészet 
számára, amely egyszerre mindenkihez szóló és az örökké-
valóság bélyegével hitelesített. Ha ez teljesül, akkor a XXÍ. 
század művészethistorikusa az egyetemes művészettörténet 
öt nagy korszakát fogja felsorolni: Egyiptom, Hellász, Góti-
ka, Reneszánsz és Huszadik század . . .28 

Ez a teljessé vált tradíció-érzékenység — a jövő örökségé-
nek látni a jelent, a múlt klasszikusaival együtt — jellemzi 
Lukácsot is. Szinte lehetetlen kiemelni egyetlen fontosabb 
írását: 1902 és 1918 között több cikke, esszéje és tanulmánya 
valójában együttesen példázza irodalomtörténeti „sors-
analízisét". Ha mégis meg kell ezt kísérelni, akkor a Richard 
Beer-Hofmann című esszé (1909) az, amelyben a legtöbb 
idevágó kérdést fölteszi: „van-e, lehet-e mai stílus? Lehet-e 
olyat megragadni és úgy, lényegként a formaabsztrakcióból, 
amiből nem csordul ki a ma élete? Lehet-e örök időkre 
maradandóvá tenni a mi pillanataink holnap már nem létező 
színét, illatát, hímporát és - tőlünk is felismeretlenül bár -
annak legbenső lényegét is talán?"29 Ezek a kérdések ön-
magukban nem eredetiek, úgy is mondhatnánk, hogy a szá-
zadelő belső bizonytalanságai a szecesszió stílusában. Még a 
válaszai sem teljesen azok — részben a kor(társak), részben 
önmaga szuggerált illúziói. Flaubert, Ibsen, Maeterlinck ki 
fogják szorítani Goethét és Schillert az önképzőkörökből; s 
„talán népdalok lesznek a Stefan George verseiből is" 
(1908).30Még inkább önszuggesztió, vagy a „fegyverbarátság" 
részeként felfogott kötelesség, Balázs Béla jelentőségének 
mértéktelen felnagyítása. Ez kétségtelenül Lukács műve: 

" Uo . 503. 
18 Vö. : Uo. 515. 
" Lukács György: Richard Beer-Hofmann. In: I. m., 213. 
30 Vö.: Lukács György: Stefan George. In: I. m., 161. 
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egyedülálló, már-már sziszüphoszi próbálkozása. (Ne tévesz-
szen meg bennünket az a tény, hogy Balász egyes műveit Ady 
és Babits is jóindulatú kritikai figyelemre méltatta.) Az a 
nagyívű, múltat és jelenkort, irodalmat és képzőművészetet 
érintő analógia, amelyet Lukács felállított, viszont már 
vitázó kommentárt sem igényel. Eszerint Shakespeare drámai 
költészetének Rubens képi világa, kettejük korresponden-
ciájának pedig Cézanne és Balázs Béla (igaz, Dosztojevszkij-
jel együtt) művészete felel meg.31 Vagyis Balázs egyszerre a 
jelenkori költészet Cézanne-ja és a modern drámairodalom 
Shakespeare-je Lukács elgondolása szerint (1918). 

Fülep és Lukács szótárában tradíció és modernség nem 
egymással ellentétes, hanem szövetséges értékfogalmak. 
Az antagonizmus konvenció (pl. az akadémizmus) és tradíció, 
konvenció és modernség között van, mint ahogyan a „mo-
dernség" és a „mai" művészet fogalmai sem mindig azonosak. 
Nem véletlen, hogy Fülep éppen a Cézanne és Gauguin 
nyújtotta élmény hatására mondja: „Szamárság minden el-
nevezés: primitív, modern, új. Nincs idő, nincsenek korok, 
nincs távolság. Csak művészetről lehet szó, amely — ha 
csakugyan művészet — mindig egy, akár modern, akár 
nem."32 Inkább szavainak szándékát értsük, s ne a provoka-
tív kicsengésre figyeljünk. A művészetnek egyetlen jogosult 
„öncélúsága" lehet: az értékalkotás. Ez a mérce — teljesen 
függetlenül attól, hogy mikor és hol valósul meg. 

így lehetséges, hogy a Majális (1873) modernebb festmény, 
mint a Pacsirta (1882); így, hogy Lechner Ödön építészete 
nemcsak a nemzetit és az egyetemest, az ázsiait és az európa-
it, hanem az ősit és a modernet is szintetizálja.33 (A modern 
itt aktuálisat is jelent.) A probléma szinte szó szerint ugyan-

31 Vö. : Lukács György: Balázs Béla: Halálos fiatalság. In: I. m., 
681. és 694. 

32 Fülep Lajos: Cézanne és Gauguin. In: I. т . , I. k. 454. (Hasonló 
állásponton volt Tóth Árpád is 1912-ben. Vö. : Modernek és álmoder-
nek. In: Tóth Árpád Összes Művei. 3. k. Bp. 1969. 228.) 

33 Vö. : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: I. т . , I. k. 290. 
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így jelenik meg Lukácsnál, a kezdő színikritikusnál. Első 
nyomtatásban megjelent írásában olvashatjuk: „az új még 
nem modern! Nem mindig az. Legritkábban az. A Turgenyev 
drámája (ti. A kegyelemkenyér - É. Cs.) modern dráma, bár 
a szerzője már régen halott."34 A drámai modernség két fő 
kritériumát is itt kapjuk. Az egyik a poentírozottságtól men-
tes gondolatiság; a másik az élő, igazi emberek megformálá-
sa. Eleven emberi viszonylatokból szülessenek a helyzetek, 
a konfliktusok - miként Shakespeare-nél - ; s ne Prokrusz-
tész-helyzetek foglyai legyenek a bábfigura-emberek — mi-
ként sok új drámában.35 (Természetesen Lukácsnál sem arról 
van szó, hogy a „modernséget" és a „maiságot" mindig 
pontosan és következetesen megkülönböztetné.) 

A magyar kulturális örökség. A tradíció a korabeli 
Magyarországon 

Kőhalmi Béla 1918-ban körkérdést intézett a magyar 
szellemi élet legismertebb alakjaihoz: melyek voltak életük — 
szellemiségük meghatározó olvasmányai? A megkérdezettek 
között volt Ady, Lukács és Fülep is. Különlegesen jó adalék 
ez az összehasonlításhoz. A világirodalom klasszikusai közül 
Fülepnél és Lukácsnál egyaránt előfordul Homérosz, 
Plotinosz, a Biblia, Shakespeare, Goethe és Keats.36 (Ady 
Európáját kevesebben, de szinte ugyanazok képviselik. 
A Biblia, Shakespeare és Goethe mellett Keats kortársa: 
Byron, valamint Baudelaire.)37 

31 Lukács György: A kegyelemkenyér. In: I. m., 11. 
35 Uo. Lásd még: U ő : Shakespeare és a modern dráma. In: Uo. 481. 

(A kortársak közül Juhász Gyula vette észre Lukácsnak ezt a felfede-
zését. Vö. : Forradalmi nász. In: Juhász Gyula Összes Művei. 5. k. Bp. 
1968. 315.) 

36 Vö.: Fülep Lajos: „Könyvek könyve". In: I. т . , II. k. 420— 421. 
és Lukács György: „Könyvek könyve". In: I. m., 766—767. 

37 Vö.: Ady Endre: (Vallomás olvasmányairól). In: Ady Endre 
Összes Prózai Művei. XI. k. Bp. 1982. 1 5 0 - 1 5 1 . 
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Lényeges különbség ugyanakkor, hogy Lukács egyáltalán 
nem említ magyar szerzőt. Fülepnél a „könyvek könyvei" 
között Vörösmarty és Arany szerepel. Adynál — fenntartá-
sokkal — Jókai és Mikszáth; abszolút egyértelműen Csoko-
nai, Petőfi és Vajda János; talán kissé véletlenszerűen Kis-
faludy Károly és Tolnai Lajos. Ez a képlet kettejüknél — 
másutt — a régi magyar literatúrával egészül ki: Balassival, 
Pázmánnyal, a kuruc költészettel és Thököly prózájával. 
Érdekes, hogy amíg Lukács nem magyarul, hanem németül 
akart tökéletesen magas színvonalon megtanulni írni (joggal 
bírálta emiatt Ady, Babits, Fülep és Hevesi Sándor); addig 
Balázs Béla — nem az esztéta, hanem a költő — magyarul. 
A tízes években többször előfordul ez az önmagára kirótt 
penzum Naplójában. Jórészt ugyanonnan akarta „filológiai 
munkával" elsajátítani hazája nyelvét, ahol Ady költészete 
és Fülep prózája is gyökerezik. Balázs a nép irodalmát 
(dalok, balladák, mesék), Pázmány, Káldi, Faludi, Dugonics, 
Csokonai, Vörösmarty és Arany nevét emlegeti.38 

Közismert, hogy a századelő irodalmi-politikai progresszió-
jának vezércsillaga Ady Endre. Kivételes, messze sugárzó, 
sokféleképpen értelmezhető hatását igen plasztikusan jelle-
mezte Lesznai Anna a kor egyik kulcsregényében. „Ady 
Endrét a forradalmi pártok minden árnyalata siratta; olyan 
egyetemes és bűvös szellem volt, hogy száz alakot öltött hívei 
szemében, és mindenik azt vélte, egyenest az ő igazolására 
jelent meg. A nemzetiségek is magukénak vallották halálában. 
Még a maradi lelkek is megdöbbentek. Ady volt az a búcsúz-
kodó táltos, aki utoljára idézte fel mitikus erővel az ősi magyar 
isteneket, akiknek tiszteletére néhol még pislákolt a régi 
kúriák tűzhelyén egy-egy elfajzott, furcsa égő áldozat: a sírva 
vigadó szenvedély, a nekivadult betyárszellem és a kelet holt 

38 Vö . : Balázs Béla: Napló 1903-1914. Bp. 1982. 491. és U ő : 
Napló 1914—1922. 37. és 232. (Az Ady Endrére jellemző nyelvi orien-
táció dokumentumai megtalálhatók „A költői nyelv és Csokonai", a 
„Van-e magyar nyelv?" és a „Szavak a patvarban" című cikkekben. 
In: AEÖPM. X. k. Bp. 1973. 102., 104. és 1 0 6 - 1 0 7 . ) 
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dicsősége, mámoros álma" (Kezdetben volt a kert) ,38 Életében, 
főképp első kötetének megjelenése idején, természetesen 
sokkal kevesebben adtak írásukkal is nyomatékot a rájuk 
gyakorolt hatásnak. Hatvany Lajos a költőhöz írt levelében 
(1908. november 19.) beszámol róla, hogy rajta kívül Ignotus, 
Schöpflin, Fenyő, Kéri és Lukács írtak „figyelemre méltót 
(tudtommal)".40 Ha egy évet várt volna levelével az irodalmi 
progresszió mecénása, akkor megemlíthette volna még 
Móriczot és Babitsot.41 Ha meg jobban széttekint a kor gaz-
dag sajtóirodalmában — beleértve a „vidéket" is42 —, akkor 
barátját megörvendeztethette volna Juhász Gyula és Fülep 
Lajos cikkeivel is. Az 1909-es esztendő Ady-visszhangjához 
tartozik még Tóth Árpád debreceni írása — „tudtommal".4 ' 

Az Ady-recenziók összehasonlításának tárgya most a költő 
forradalmisága és tradicionalizmusa. Fölismerhető-e mind-
kettő egyszerre? Van-e ellentmondás e két hangsúlyos vonás 
között? A helyzetet bonyolítja, hogy az a hatalom, amely 
ellen a forradalmiság irányul, maga is egyfajta tradicionaliz-
mus képviselője. Ady költői és publicisztikai „stratégiája" 
éppen ezért az, hogy az uralkodó tradíciókat vagy leleplezze, 
vagy visszaperelje és restaurálja. Részben helyettük, részben 
mellettük pedig olyan „új" tradíciókat fedezzen fel, amelyek 
erősítik a magyarság hitét önmagában és a harc értelmében. 
Ez más szóval európaiság és magyarság, forradalmiság és 
tradicionalizmus lehetséges egysége. Ady első kritikusai 
ezt az egységet sejtették meg. „Az ő őse volt az a pogány 
igric, akit megszíjaztak az idegen papok, mert csak pogányul 
tudott énekelni . . . a mai honi Coppeék mellett valódi rep-

33 Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert. Bp. 1966. II. к. 465. 
40 Vö.: Hatvany Lajos levelei. Bp. 1985. 49. 
41 Vö.: Móricz Zsigmond: Én. Mámor-fejedelem. In: Tanulmányok. 

I. k. 263. és Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. I. к. 86. 
42 Vö. : Juhász Gyula : Ady Endre új versei. In : Juhász Gyula Összes 

Művei. 5. k. 65. és Fülep Lajos: Ady Endre. In: I. т . , II. k. 145— 146. 
43 Vö. : Tóth Árpád : A „Nyugat" a tradíciók városában. In : Tóth 

Árpád Összes Müvei. 3. k. 75. 
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resentativ manje a magyarságnak, a nemzeti költőnek Ady 
Endre" - írta róla Juhász Gyula.44 Tóth Árpád szerint Ady 
„а XVI. század forradalmárjaira, a bibliafordító s jeremiádíró 
prédikátorokra mutat vissza".45 A költőknél pontosabban és 
bővebben fogalmazott Schöpflin Aladár. „A jóhiszeműeket 
itt az ejtette kétségbe, hogy Ady formában és tartalomban 
annyi újat hozott, hogy csak újságánál fogva is természet-
szerűen idegenszerűnek kellett feltűnnie. Csak a közelebbi 
vizsgálat és bensőbb elmerülés érteti meg, hogy lénye és köl-
tészete teljesen a magyar földből, a mai magyar életből nőtt 
ki. Egész lénye azt a sajátságos, egyedül csak a mai Magyar-
országban feltalálható kavargást mutatja, amelyben heves 
konvulziók között szerves egységbe igyekszik összeállni az 
ázsiai örökségből magával hozott, eredeti faji elem a nyugat 
kultúrájának legfrissebb és legújabb elemeivel. . . . Csak a 
felületig hatol, aki nem hallja ki pédául Ady politikai költé-
szetéből az eb ura fakó távoli hangjait."46 S most térjünk 
vissza Hatvany baráti leveléhez. A méltatok névsora után 
következik: „mindnyájan constatáltuk azt, hogy tényleg a 
Balassák, Csokonaiak, Petőfiek fajából vagy — de nem hall-
gathatjuk el, hogy föllépésed igenis szakítás sok hagyomány-
nyal, szóval irodalmi forradalom". 

Lukács kritikájának fő sajátossága, hogy kizárólag az utób-
bit domborítja ki. Mivel készséggel lemond arról az örökség-
ről, amelyet a magyar kultuszkormányzat a saját territóriu-
mának nyilvánít, Adyban sem veszi észre — vagy legalábbis 
nem méltányolja — a magyar tradíciókba való szerves 
beágyazottságát. Megértette általában Ady forradalmi jelen-
tőségét, de mivel ezt a költészetet nem helyezte bele egy prog-
resszív nemzeti fejlődésfolyamatba — Balassitól Petőfiig - ,ez 
a forradalom-igenlés szükségképpen elvont maradt, sőt 

44 Vö. : 42. jegyzettel (64.). 
45 Tóth Árpád: Szombati-Szabó István: A halál parkja. In: Tóth 

Árpád Összes Művei. 4. k. Bp. 1969. 23. 
46 Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom. In: Esszépanoráma 

1900-1944. Bp. 1978. I. к. 1 6 9 - 1 7 0 . 
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misztikus színezetet kapott. Adyban az európai modernség 
leendő magyar klasszikusát látni és ugyanakkor az eb ura fakó 
politikai költőjét is a magyar tradíció vonala nélkül — ez 
ellentmondás. Ady hatása elég erős volt ahhoz, hogy a hegeli 
„valósággal való kibékülés" konformizmusától eltávolítsa; 
de ahhoz már nem, hogy a Lélek és a formák egyes figuráitól 
és a neoklasszicista Paul Ernst drámáitól is. Lukács szemében 
— 1918 előtt — a tradíciónélküliség a magyar forradalmiság 
szinonimája. Adynak „harcban állván minden mostani fenn-
állóval, tradícióra szüksége nem volt; az ő legfőbb értéke 
éppen az, hogy semmi magyar értéket el nem ismer" (1907).47 

Két évvel később már egész modernség iránti érdeklődésün-
ket és igyekezetünket vezeti le — a franciához hasonló — 
magyar tradíció és kultúra hiányából. „Mindenütt a magya-
rok a 'legmodernebbek' (tehát nem igazán modernek, mert 
tradíció híján csak a modernség epigonjai lehetünk - É. Cs.). 
Sírni valóan groteszkül járnak elöl a legradikálisabban min-
den új művészi és filozófiai mozgalomban ; minél becsületeseb-
bek és minél magyarabbak, annál inkább. Mert nincs magyar 
kultúra, ahová bekapcsolódni lehetne."48 A nemzetközi 
modernségért való versenyfutás a hazai tradíciók elleni és a 
hazai tradíciókért való harccal kezdődik. Úgy tűnik, hogy 
Lukács ekkor még csak az első mozzanatot tartotta szem 
előtt. 

Ami nem sikerülhetett Lukácsnak, valóságossá vált Fülepnél : 
Adyt a magyar költői nyelvezet szerves tradíciójának sorába 
helyezni, s e szerepkörében magasra értékelni. Akik nem vet-
ték ezt észre verseiben, észrevehették volna újságcikkeiben, 
különösen a nyelvi hagyományok ápolását szorgalmazó 
írásaiban. Fülep kritikájának éppen az a fő érdeme, hogy a 
nyelvi-irodalmi tradíciókból kiindulva talál utat Ady forra-
dalmiságának megértéséhez. Mert mit is jelent az Új Versek ? 
„Eleven, nagy erőt, melytől élettel telnek meg a halott szavak, 

47 Lukács György: Négy fal között. Kosztolányi Dezső versei. In: 
I. m., 116. 

48 Lukács György: Új magyar líra. In: U o . 248. 
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új sejtelmekkel a kiábrándulások, csodás friss és izzó színek-
kel a fakóságok és szürkeségek ; a szavak közt a szívünk veré-
séhez és a vérünk lüktetéséhez hasonló ritmus kalapál; ömlik, 
beleárad az új zene várakozó lelkünkbe, ott búg, visszhang-
zik, feszeget, robbant és tépdes."49 Azért kell hát különlegesen 
magasra értékelnünk Fülep Ady-cikkét, mert egyszerre, 
egymással összhangban látja meg a kor legnagyobb költőjé-
ben a tradíciók és „a Holnap hősét", a törzsökös hazafit 
és a forradalmárt. 

Az Ady-kérdéstől csak egy lépés a kultúra nemzeti jellegé-
nek problémája. Fülep kiindulópontja világos és egyértelmű. 
Mit ér a nemzeti jelleg, pontosabban a külsődlegessége, ha a 
színvonal messze az európai alatt marad? Az ebből következő 
legelső tanulság az, hogy ha nem lehetséges virulens magyar 
hagyományokhoz kapcsolódni, akkor a nyugat-európai ered-
ményekből kell ösztönzést meríteni. Most szinte kizárólag 
francia festőkről van szó, de ez mégsem gallománia, vagy 
Lukács kifejezésével élve: nem „gall veszély". A francia 
impresszionizmus és utóélete nemzetközi kulturális kinccsé 
vált éppúgy, mint az itáliai vagy németalföldi reneszánsz. 
Fülep azt írja, hogy ezt a művészeti hagyományt idegennek 
„ma már csak az fogja tekinteni, akinek az európai művészet 
közösségéről s e közösségen belül az egyes nemzetek sajátos 
feladatáról — a közösség és különösség korrelációjáról — 
sejtelme sincsen".50 

Fülep a XIX—XX. század művészetéből öt magyar mestert 
becsül különösen nagyra. Ferenczy Károly, Rippl-Rónai 
József és Tihanyi Lajos festőket, a szobrász Izsó Miklóst és 
az építész Lechner Ödönt. Közülük elsősorban a festőművé-
szek azok, akik a nyugati eredmények helyes adaptálását 
példázzák. Ferenczy re egyszerre igaz, hogy ő a magyar 
Monet; s az is, hogy „magyar ember, semmi idegen hatás 

49 Vö.: 42. jegyzettel (145.). 
50 Fülep Lajos: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. In: I. m., 

I. k. 234. 
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nincs rajta"."1 Rippl-Rónai törzsökös magyar, sőt somogyor-
szági zseni; de egyúttal a magyar piktúra Cézanne-ja, Gau-
guinje, Vuillard-ja, Bonnard-ja.52 A legizgalmasabb tanulság-
gal talán mégis Tihanyi Lajos művészete szolgál. „Az ortodox 
cézanne-ista és kokoschkista Tihanyira hajlandó volnék a 
következő paradoxont fölállítani: ő Cézanne és Kokoschka 
nélkül is cézanne-ista és kokoschkista volna" — tanúsítja a 
némaságáról megfeledkezett „portré".53 Az igazi géniuszok 
azonban Izsó és Lechner. Sem honi, sem külországi őseik, 
rokonaik saját művészeti águkban szinte nincsenek. Ok 
azok, akik egyszerre valósítják-oldják meg művészetük egy-
egy általános, korukra jellemző problémáját és „a magyar 
etnikumban való megtestesítését". Elsősorban egymás szel-
lemi rokonai ők; Izsó még Petőfinek, Aranynak — s legfeljebb 
Meunier-nek.56 

Izsó és Lechner tehát a zsenik — számukra a hatás prob-
lémája gyakorlatilag föl sem merül, vagy csak kevéssé és 
mellékesen. Ferenczy, Rippl-Rónai és Tihanyi a tehetségek; 
akik a legharmonikusabban képesek a hatást egyéníteni, 
elfeledtetni. Az előbbi akkor lehetséges, ha a művészet alap-
vető sorsproblémáit oldják meg. A második akkor, ha a leg-
vitálisabb előzményekhez kapcsolódnak — mély, belső át-
éléssel. Az első esetben a legősibb hagyományokhoz nyúlnak 
vissza; a második variációban a közelmúlt örökségéhez. 
Az előbbi verzióban mi teremtünk Európa számára magyar 
hajszálgyökérzetű hagyományt (gondoljunk Pevsner büszkén 
emlegetett ámulatára Lechner épületei láttán) — a második 
esetben viszont egy európai családfájú örökséget honosítunk 
meg a jövő művészgenerációi számára. Mindkét esetben igaz, 
hogy a nemzet és kultúrája csak a rosszemlékezetű politikai 

51 Vö.: Fülep Lajos: Magyar festészet. In: I. т . , I. k. 347. és U ő : 
A művészet útvesztője. In: Uo. I. k. 30. 

52 Vö. : Fülep Lajos: Rippl-Rónai József. In: I. т . , I. k. 214. 
53 Fülep Lajos: Tihanyi Lajos. Az arckép festőjéről. In: Uo. I. k. 252. 
51 Vö. : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: I. т . , I. k. 284—293. és 

U ő : Magyar szobrászat In: Uo. I. k. 298. és 312. 
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és kulturális „fajvédők" szemében lehet vegytiszta képződ-
mény. Az ember és bármiféle történelmi szubjektum éppen 
azáltal lesz egyéniség, hogy a sokféleségből táplálkozik. 

Fülep és Lukács nem hivatalos művelődéspolitikai gondo-
latai közül nem hagyhatók ki a korabeli magyar kulturális 
állapotokat elmarasztaló megjegyzéseik. Ők nem álltak 
meg az ún. „nemzetközi modernség" dicsőítésénél. Ez eddig 
csupán egy felszínes européerség, műélvezői világpolgárság 
— úgy, ahogy az Stefan Zweig önéletrajzában pregnánsan 
megjelenik.55 Zweig sokat és nem titkolt nosztalgiával mesél 
a századforduló kozmopolita kultúrájú császárvárosáról. 
Lukács viszont igen sokatmondóan hallgat kora magyar 
társadalmának uralkodó kulturális viszonyairól. Arisztok-
ratikus és ellenzéki hallgatása akkor válik árulkodóvá, 
amikor néhányszor megtörik. Van, amikor maximaiizmusa 
az európai és magyarországi helyzetre egyszerre érvényes. 
Például erre a kérdésre: létezik-e modern dráma, a döntő 
igent vagy nemet „csak akkor lehet kimondani, ha egész 
kultúránknak igazán kultúra voltáról fognak majd egykor 
ítélkezni".5® (Ekkortájt születtek meg Adyban és Móriczban 
azok a felismerések, hogy a magyarságnak — az első világ-
háború és Trianon tragédiája előtt vagyunk! — nem hadi 
dolgokban, hanem a kultúrában kell keresnie dicsőségét.)57 

Ahol „nincs kultúra, ott minden konvenció csak művészet-
ellenes lehet".58 

Magyarországon nincs igazi, a tömegekig és a lélek mélyéig 
hatoló kultúra - így uralkodó hagyományai, vagyis kon-
venciói is csak művészetellenesek lehetnek. Ady és Hatvany 
ironikusan szellemes példákkal szolgálnak ezen a téren. 
„Ha az én verseim helyett Garay Jánoséival szórják tele 

55 Vö. : Zweig, Stefan: A tegnap világa. Egy európai emlékezései. Bp. 
1981. 4 9 - 5 1 . és 128. 

56 Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. 143. 
57 Vö.: AEÖPM. VI. k. Bp., 1966. 152. és Móricz Zsigmond: 

Tanulmányok. I. k. 292. 
58 Lukács György: Gauguin. In: Ifjúkori művek. 113. 
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Magyarországot, ez a klasszikus irodalom kultusza. Ha én 
emiatt éhezek és sírok, ez is az. Pukkadjon meg, vagy sor-
vadjon el Ambrus Zoltán, de dőzsöljön Abonyi Lajos, aki 
úgyse él." (Ady Endre, 1907. június 27.)59 Mintha a múlt és a 
jelen iránti érzékenységnek nem egymást kiegészítve volna 
csak erkölcsi és esztétikai hitele. Megértette-e igazán az az 
ember Csokonait, aki elutasítja a jelen Csokonaiját, a debre-
ceni poéta „unokáját", Ady Endrét? A válasz nemleges, de 
Hatvany cikkének általánosítható tanulsága is van: „a múlt 
életét csakis az érezheti frissen mint életet, aki a jelen életét 
frissen éli, s akit a jövőtől el nem választanak kőnél is áthat-
lanabb papírfalak".®0 Ellenkező esetben eklekticizmus támad-
hat a fejekben, jobb esetben „féloldalas konzervativizmus". 
Fülep Lajos példáival illusztrálva : az ilyen emberek tudatá-
ban jó festő Ferenczy Károly és Innocent Ferenc is; jó mű-
kritikus Lyka Károly és Lázár Béla is. Van, aki megérti 
Rodint és Rippl-Rónait, de esténként Mikszáth- és Eötvös 
Károly-anekdotákat (netán Göre Gábor-regényeket) olvas-
gat. Van, aki élvezni tudja Debussyt és Mahlert, ám kedvesek 
szívének Benczúr Gyula vásznai is.®1 Fülep ítélete talán még 
a Lukácsénál is keményebb. „A mi kultúránk minden felől és 
minden korból összehordott és meg nem emésztett tudásnak 
zagyva összevisszasága, egyetlen összetartó gondolat, érzés, 
egység nélkül, s ha föl lehet födözni benne valami közös, 
egyöntetű törekvést, az a szisztematikus és uralkodó filisz-
terségé, az maga a rendszerbe foglalt barbárság. Mit ér a 
tudomány, mire való, mi célja, értelme, ha nem a kultúrát 
szolgálja? A kultúra mindenekelőtt a művészi stílusnak egy-
sége egy nép valamennyi életmegnyilvánulásában."62 Amiért 

59 Ady Endre: Akiket halottakkal gyilkoltatnak. In: AEÖPM. VIII. 
k. Bp. 1968. 245. 

60 Hatvany Lajos: Mit hagyott ránk Csokonait In: Esszépanoráma 
1900- 1944. I. k. 793. 

61 Vö . : Fülep Lajos: A magyar műkritika. In: I. т . , I. k. 126. és 
U ö : Apróságok az írásról. In: Uo. II. k. 148. 

62 Fülep Lajos: Nietzsche. In: I. т . , II. k. 469. 
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ez Nietzsche kapcsán jelenik meg és egész Európára vonatko-
zik, nem válik felmentéssé a honi állapotok irányába. 

Ilyen kulturális közegben kell meglátnunk az akadémikus 
művészet magyarországi virágzását; és értékelnünk fülepi 
kritikájának jelentőségét. Az önmagát egyre inkább túlélő 
akadémiát Fülep azon a két ponton támadta meg, ahol a 
legerősebbnek hitte magát, s amelyekre a legbüszkébb volt. 
Az egyik célpont az, hogy — a hivatalos és széles körben 
elterjedt közfelfogással szemben — az akadémikus építő- és 
képzőművészet nem nemzeti, nem a magyar történelmi ha-
gyományt ápoló művészet. Ellenkezőleg: konzervativizmusa 
mellett legalább annyira kozmopolita is, hiszen külföldre 
irányított művészinasai és a világkiállítások révén a nagy 
nemzetközi akadémiai centrumok (Bécs, München, Düssel-
dorf, Párizs) szelleméhez és sablonjaihoz kapcsolódik. Az 
egyedüli, amit felmutathat, az a mesterségbeli tudás kiérlelt 
fogásai. Ezzel keresik meg a nemzeti történelem látványos, 
szinte operaszínpadi nagyjeleneteit (nem véletlen Richard 
Wagner és Hans Makart egymásratalálása). így válik állító-
lag „hazafias művészetté", valójában „az orosz cárhoz hason-
latos dupla szentséggé". Aki ugyanis konfrontációba került 
az akadémiával, az „nemcsak a művészeten, hanem a tévútra 
jutott hazafias érzületen követett el szentségtörést".63 Holott 
az akadémizmust preferáló művészetpolitika volt a „szent-
ségtelen": Habsburg-uralkodókat kaptunk a szabadsághősök 
szobrai, a királyi hódítások jeleneteit a néptörténelem reliefjei 
— Adyval szólva: Werbőczyt Dózsa helyett. Monet-t, 
Cézanne-t, Rodint követni „hazafiatlan" dolog volt - Kaul-
bachot, Makartot, Pilotyt viszont nagyon is „hazafias" 
cselekedet. (Tulajdonképpen — mutatis mutandis — ugyanez 
játszódott le a színházkultúra terén is. Lukács hívta fel a 

83 Vö.: Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: 1. т . , I. k. 227—228.; 
U ő : A művészet útvesztője. In: Uo. I. k. és U ö : Téli kiállítás a Mű-
csarnokban. In: Uo. I. k. 111—112. 
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figyelmet arra, hogy nem Stendhal és Flaubert hatottak 
Magyarországon, hanem Dumas fils és Henri Bernstein.)64 

Az akadémia másik érzékeny pontja a művészeti hagyo-
mány. Pontosabban az a mérhetetlen önhittsége, hogy a tra-
díciók folytatásának az ő intézménye az egyedüli és igazi 
letéteményese. (Ismereteim szerint ezt az „önhittséget" a 
nemzetközi irodalomban — Fülep előtt — Zola65 és Anselm 
Feuerbach,66 a festő leplezte le.) A fülepi kritika „kulcs-
szava" — kimondatlanul — a totalitás. Tágabb értelemben 
úgy, hogy a művésznek az élet és a természet egészét kell 
helyesen megragadnia ahhoz, hogy a hagyománnyal is valódi 
és termékeny „életközösségben" éljen. De mivel az akadémiz-
mus életidegen jelenség és „a társadalom maradiságán élős-
ködő álművészet", a hagyományhoz sem lehet sok köze. 
„A hagyomány csak látszólag élt benne, néhány meg nem 
értett külsőségben és néhány még kevésbé megértett jelszóban 
- alapjában véve csak szomorú és hullaszerű karikatúrája 
volt neki."67 Csak így érthető meg az a tény, hogy Rómában 
is virágzik az akadémizmus, hogy Viktor Emánuel-emlékmű 
épült a Capitolium közelében. Önmagában kevés a hagyo-
mány empirikus élménye is, ha a művészetet kizárólag művé-
szeten kívüli szempontok és tényezők mozgatják. Fülep 
szavaival : „a régit csak az látja és csak az tud tanulni belőle, 
aki magától is képes valamire."68 

A totalitás szűkebb értelemben magára a múltra vonatkoz-
tatandó. Az újkori akadémizmus legtaszítóbb vonása, az ek-
lekticizmus ellen hadakozva volt. Kéziratban maradt fejtege-
tése Nietzsche egyik maradandó értékű „korszerűtlen elmél-
kedéséből" indul ki. Továbbgondolása szerint „mások a 
történeti tudomány, és mások a művészet eszközei és céljai. 

®4 Vö. : Lukács György: A gall veszély. In: I. m., 566. 
65 Vö. : Zola, Émile: Válogatott művészeti írásai. Bp. 1961. 117. 
, 6 V ö . : Feuerbach, Anselm: A makartizmus. In: Éber László: 

Művészettörténeti olvasmányok. Bp. 1909. 310. 
6' Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: I. т . , I. k. 227. 
68 Fülep Lajos: Római levél. In: Ua. I. k. 469. 
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Az előbbi rekonstrukció, az utóbbi spontán teremtés. Az ek-
lekticizmus elkerülésének egyetlen eszköze — ha művészetről 
van szó — egészen más: nem egy korszak elemeinek gondos 
kritikával való elkülönítése a másikétól, és ennek előnyben 
részesítése a többiekkel szemben, hanem az egész, egy és 
összetartozó — nem pedig korszakra bontott — múlt, mint 
valami élő és tanításokban gazdag dolog felé fordulás. Azaz 
éppen ebből a magatartásból lehet a tulajdonképpeni pro-
duktivitás számára új erőket és lehetőségeket meríteni. 
Aki a múltat mint valami együttélőt és sokfélét hordozza lelké-
ben, nem teszi ki magát az eklekticizmus veszélyének, csupán 
akkor, ha a múlt valamely részének kizárólagos kultuszába 
téved."69 Ezért veti el Sempert és Ybl Miklóst, a neoreneszánsz 
európai pápájának és magyarországi hercegprímásának tév-
útját is, mert ott akarják folytatni, ahol a későbbi építészet-
történeti fejlődés már egyszer átvette és feldolgozta a rene-
szánsz örökségét (a barokktól a klasszicisztikáig).70 Ez egyben 
azt is jelenti, hogy az 1815 utáni akadémizmus sohasem minő-
sülhet az európai kulturális örökség szerves és folytatásra 
érdemes fejezetének. A problémát nálunk az súlyosbítja, 
hogy a magyar akadémizmus követő jellegű. Ezt történelmi 
festészetünknek — jelesül Madarász Viktornak — ki kellett 
volna kerülnie: Tizianóhoz, Rubenshez, Delacroix-hoz kap-
csolódva — Rahl, Piloty és Delaroche helyett.71 

Mit mondhatunk legvégül, mintegy összefoglalás gyanánt? 
A következő mondat kissé hosszú és definitív jellegű, de tar-
talmilag teljességre törekvő lesz. A nem öncélú, a múltat a jö-
vővel összekötő, igazán korszerű modernséghez ; az életképes 
és életet árasztó, a konvenciók bénító hatásától mentes tradí-
ciókhoz; a magyar kultúra érdekében vállalandó európaiság-
hoz; és a nemzetközi kultúra eredeti értékeiként tisztelt ma-

69 Fülep Lajos: Wilhelm Riedisser. In: Uo . I. k. 465—466. (Kiemelés 
tőlem — É. Cs.) 

10 Vö . : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: U o . I. k. 281. 
71 Vö. : Fülep Lajos: Magyar festészet. In: U o . I. k. 323. 



Tradíciók és teoretikusok 663 

gyarSágunkhoz, kulturális egyéniségünkhöz és identitásunkhoz 
csak együtt és egyszerre lehetséges maradéktalanul 
eljutnunk. Ez azonban nem egyedül a Fülep- és Lukács-féle 
„európai kultúremberek" dolga. A kultúra demokráciája, 
a demokrácia kultúrája, a kultúra politikája és a politika 
kultúrája, az elit- és tömegkultúra összekapcsolása is szüksé-
ges hozzá. Ebben a tanulságban és ezekben a fogalmakban 
sűríthető össze a legtömörebben Fülep Lajos és Lukács 
György kultúra- és tradícióelméleti gondolkodása az 1918/19-
es forradalmak előtt. Pontosabban azok a válaszok, amelyek-
nek kérdésfeltevései összevethetőek. 


